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PUBLICATIEBLAD 
 

 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28ste april 1995  
tot wijziging van het Besluit van de 3de december 1908 (P.B. 1945, no. 143) ter uitvoering van 
de Algemene Verordening I.U.D. 1908 (P.B. 1949, no. 62).  

______________ 
 

IN DE NAAM DER KONINGIN! 

 

                    ________  

 

DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, 
 

In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is het Besluit van de 3de december 1908 (P.B. 1945, no. 143)  ter uitvoering van 

de Algemene Verordening I.U. en D 1908 (P.B. 1949, no. 62), zoals gewijzigd, het laatst   bij 

landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21ste december 1983 (P.B. 1983, no. 136) 

nader te wijzigen. 
 
 

             Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
Artikel 1 
 
Het besluit van de 3de december 1908 (P.B. 1945, no. 143) ter uitvoering van de Algemene 

Verordening I.U. en D 1908 (P.B. 1949, no. 62), zoals gewijzigd, wordt nader gewijzigd als volgt:  
 
I Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 

De dienstverlening van ambtenaren is, behoudens in nagenoemde gevallen, kosteloos 

wanneer zij plaats heeft op de bij de wettelijke regelingen aangewezen gewone plaatsen 

van in-, uit- en doorvoer en lossing en in de gewone diensttijd. 

In de navolgende gevallen is f. 9,50 per uur verschuldigd: 

a. voor dienstverlening buiten de gewone plaatsen van in-, uit- en doorvoer en    lossing; 

b. voor dienstverlening op gewone plaatsen van in-, uit- en doorvoer en lossing     buiten 

de gewone diensttijd;  

c. in alle gevallen, waarin kosten van bewaking door de ambtenaren, van verzegeling of 

plombering volgens de verordening ten laste van belanghebbenden komen; 

d. Voor het toezicht van ambtenaren bij werkzaamheden in entrepots, in bergplaatsen 

 

 

 

 

 



 

 

onder genot van crediet om de accijns en in bergplaatsen voor tijdelijk opslag van 

goederen, waarvoor de termijn van 5 dagen, bedoeld in artikel 46, eerste lid, letter b 

van de Algemene Verordening I. U. en D. 1908 is verlengd. 

 

Voor dienstverrichtingen, uitsluitend op verzoek en ten gerieve van            
belanghebbenden, is verschuldigd: 

a. f 16,-- per uur, indien deze verrichtingen plaatsvinden tussen 06.00 uur                   

en   18.00 uur; 

b. f 19,-- per uur, indien deze verrichtingen plaatsvinden tussen 18.00 uur                

en 06.00 uur; 

c. f 31,50 per uur, indien het betreft vrijmaking van goederen buiten de gewone 

diensttijd, doch niet op zaterdagen, zondagen en de krachtens de Arbeidsregeling 

1952 (P.B. 1958, no. 24) met de zondag gelijkgestelde      dagen; 

d. f 31,50, per uur, indien het betreft vrijmaking van goederen op zaterdagen, 

zondagen en de krachtens de Arbeidsregeling 1952 (P.B. 1958 no. 24) met de 

zondag gelijk gestelde dagen.  

Voor dienstverlening bij in- en uitklaring van schepen tussen 18.00 uur  en 06.00 

uur is f 14,-- per uur verschuldigd. 

 
 
II Artikel 7, wordt gelezen als volgt: 

 
Voor het afgeven van ambtelijke verklaringen door of namens de Inspecteur op  verzoek 

van belanghebbenden en buiten de kantooruren, zoals deze bij artikel 1 van dit besluit zijn 

geregeld, wordt aan de belanghebbende, ten behoeve van het Land in rekening gebracht 

voor iedere verklaring, welke door of namens de Inspecteur wordt getekend of op andere 

wijze van een merkteken wordt voorzien, een bedrag van f. 12,50; 

Worden meer dan vier verklaringen gelijktijdig ter ondertekening aangeboden, dan 

worden de volgende kosten in rekening gebracht; 

          voor 5 verklaringen of meer doch minder dan 10 f. 19,-- 

 voor 10 verklaringen of meer doch minder dan 20 f. 27,50 

 voor 20 verklaringen of meer doch minder dan 30 f. 44,-- 

 voor 30 verklaringen of meer doch minder dan 40 f. 62,50 

 voor 40 verklaringen of meer doch minder dan 50 f. 81,50 

 voor 50 verklaringen of meer doch minder dan 60 f. 94,-- 

en voorts voor ieder tiental verklaringen of gedelten van een tiental boven het getal van 

60 verklaringen een bedrag van f. 12,50 

 

III Artikel 24, eerste lid, wordt gelezen als volgt: 

Voor huur van gouvernements-entrepôt of gouvernementsbergplaats is verschuldigd:              

a. bij tijdelijke opslag van goederen voor een eerste termijn van 5 dagen f. 6,50 per   

m³, daarna voor elke van de eerstkomende 2 termijnen van 14 dagen f. 19,- per m³ 

en vervolgens voor elke termijn van 14 dagen f. 28,50 per m³; 

b. bij entreposering van goederen voor elk van de eerstkomende 2 termijnen van 14 

dagen f. 19,- per m³ en vervolgens voor elke termijn van 14 dagen f. 28,50 per m³; 
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c. bij tijdelijke opslag van goederen, ingeklaard volgens de derde afdeling van 

 

hoofdstuk IV van de Algemene Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) 

en waarvan bij uitslag de doorvoer vaststaat, voor een eerste termijn van 5 dagen 

f. 3,50 per m³, daarna voor elke van de eerstkomende 6 termijnen van 14 dagen f. 

5,- per m³ en vervolgens voor elke termijn van 14 dagen f. 19,- per m³. 

 

 

Artikel II 

 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad 

waarin het geplaatst is. 

 

 

 

           Gegeven te Willemstad, 28 april 1995 

         J.M. SALEH 

 

 

 

De Minister van Financiën, 

 E.N. YS 

 

 

                Uitgegeven de 8ste september 1995 

                 De Minister van Algemene Zaken, 

                 M.A. POURIER 
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