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Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van 
het Landsbesluit personenvervoer (AB 1997 no. GT 4) (nieuw 
tarievenstelsel kleine autobussen) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit 
personenvervoer (AB 1997 no. GT 4) (nieuw tarievenstelsel kleine autobussen) moge de 
Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Het onderhavige ontwerp strekt tot aanpassing van de tarieven voor het vervoer 
van personen met een kleine autobus. De considerans en de toelichting verwijzen naar 
meerdere kostenverhogende ontwikkelingen die thans een zodanig niveau hebben 
bereikt dat de huidige tarieven de bedrijfsvoering van deze kleine ondernemers onder 
grote druk zet en daarmee het voortbestaan van een groot aantal van hen.  Met de 
voorgestelde tariefsverhogingen wordt de rendabele uitoefening van het autobusvervoer 
voor de betrokken ondernemers beoogd.  
 

2. Ten aanzien van de voorgestelde tarieven constateert de Raad dat deze voor 
passagiers die de leeftijd van zestig jaar nog niet hebben bereikt nauwelijks verschillen 
van de tarieven die door de Arubus N.V. in rekening worden gebracht 1  terwijl deze 
overheidsentiteit jaarlijks substantiële bijdragen van het Land nodig heeft om de 
operationele kosten te kunnen dekken. Dit doet opnieuw twijfels rijzen over de 
commerciële levensvatbaarheid van deze entiteit nu kleine ondernemers blijkbaar wel 
tegen de voorgestelde tarieven kostendekkend zouden kunnen opereren. Bij herhaling 
heeft de Raad in zijn advisering gewezen op het belang van concrete hervormingen op 
korte termijn bij deze overheids-NV om de financiële afhankelijkheid van de regering 
terug te dringen en de negatieve effecten op ‘s Lands begroting en de overheidsfinanciën 
te mitigeren.2 

                                                                 
1 Een enkele reis kost met Arubus Afl. 4,50. 
2  Zie laatstelijk het advies van de Raad bij de Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de 
begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023. 
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3. Gesteld wordt dat besloten is tot een verhoging ‘waarbij de tarieven voor 
autobusvervoer op een voor alle betrokkenen redelijke en verantwoordelijke wijze 
worden verhoogd.’ De toelichting wijst op het belang van de toegankelijkheid van het 
autobusvervoer voor personen die er het meeste gebruik van maken. Een groot deel 
daarvan verdient loon op het niveau van het minimumloon en heeft al te maken met de 
stijging van kosten van levensonderhoud en is dus kwetsbaar voor verdere 
prijsstijgingen.3 Echter, of deze toegankelijkheid inderdaad gewaarborgd blijft na de 
voorstelde tariefsverhogingen is niet duidelijk. Het is immers denkbaar dat zelfs deze 
relatief lichte stijging voor de genoemde groep (te) zwaar weegt. Geadviseerd wordt de 
toelichting met nadere informatie terzake uit te breiden waarbij aangegeven wordt of 
de regering compenserende maatregelen voor deze kwetsbare groep overweegt.   

 
4. In voorgesteld artikel I onder ten eerste, worden wijzigingen voorgesteld van het 
eerste en tweede lid van artikel 18 van het Landsbesluit personenvervoer. In zowel het 
eerste als het tweede lid van artikel 18 wordt onderscheid gemaakt tussen ritten binnen 
de bebouwde kom van Oranjestad of San Nicolas en ritten die niet beperkt blijven tot de 
bebouwde kom van Oranjestad of San Nicolas. De voorgestelde tarieven voor beide 
categorieën zijn echter hetzelfde. Het is de Raad niet duidelijk waarom dit onderscheid 
ook in de voorgestelde wijzigingen wordt voortgezet. Tenzij hier een duidelijke reden 
aan ten grondslag ligt, wordt geadviseerd het onderscheid met het oog op de 
leesbaarheid van de wetstekst te elimineren.  
 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 
ontwerp verenigen en adviseert u te besluiten conform de daarin neergelegde 
voorstellen nadat aan het vorenstaande aandacht is geschonken. 
 

 
 
De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
 
_________________     __________ 
mr. A. Braamskamp     mr. D. Kock 

                                                                 
3 MvT, p. 1. 


