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AFKONDIGINGSBLAD CURASAO
2007 no. 117
EILANDSVERORDENING Iwudende regels inzake de
economische exploitatie van he! vissen in de
territorials zee rondom Curasao en Klein Curasao
en de bescherming van het mariene milieu door het
instandhouden van vissoorten (Visserijverordening
Curasao 2004)
DE EILANDSRAAD VAN HET
EILANDGEBIED CURASAO,

Ovenvegende dat het wenselijk is ter uitvoering van de artikelen
2, derde lid, en 4 van de Visserij landsverordening ( P.B. 1991, no.
74) regelen te stellen in verband met de economische exploitatie
van het vissen in de territoriale zee rondom Curacao en Klein
Curacao en in de binnenwateren, alsmede de bescherming van
het mariene milieu door het instandhouden van vissoorten;
BESLUIT:
vast te stellen de volgende eilandsverordening:
HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
Artikel 1
BEGRIPSOMSCHR1JVINGEN
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. In deze eilandsverordening \vordt verstaan onder:
a. Dienst L.V.V.: Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij;
b. Visserijlandsverordening: de Landsverordening van de
I Idejuli 1991 houdende regelen in verband metde visserij
in de territoriale zee en de visserijzone van de Nederlandse
Antillen(P.B. 1991, no 74);
c. vissen: het te water brengen, te water hebben, lichten,
ophalen of anderszins bedrijfsgereed hebben van
vistuigen, alsmede aanwenden van enig ander middel
om viste bemachtigen;
d. territoriale zee: devoordeNederlandseAmilleningestelde
territoriale zee, bepaald bij het Besluit van 23 oktober
1985 (Stb. 559, P.B. 1985, no. 174) ter uitvoering van
artikel 1 van de Rijkswet uitbreiding van de territoriale
zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen (P.B.
1985,no.73);
e. binnenwateren: de wateren gelegen binnen de bij
Koninklijk Besiuit van 12 december 1985 (P.B. 1985,
no. 174), vastgestelde basislijn rondom Curacao en Klein
Curasao;
f. onze wateren: de territoriale zee rondom Curasao en
Klein Cura9ao en de binnenwateren;
g. tniddellijn: de lijn waarvan elk punt gelegen isopdezelfde
afstand van de basislijn van waaraf de breedte van de
territoriale zee rondom de eilandgebieden wordt
gemeten.
1. In deze eilandsverordening wordt onder vis mede verstaan:
a. schaaldieren, schelpdieren en overige weekdieren, zeewieren, koralen, zeezoogdieren, schildpadden, zeesterren
en zee-egels;
b. knit en broed van vis;
c. broed en zaad van schaal- en schelpdieren.
Artikel 2
TOEPASSINGSGEBIED
I. Deze eilandsverordening is van toepassingop onze wateren.
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2. Op de plaatsen waar de territoriale zee tussen het eilandgebied Curasao en het eilandgebied Bonaire minder breed
is dan 24 zeemijlen wordt voor de toepassing van deze
eilandsverordeningde grens tussen die eilandgebieden
gevormd door de middellijn.
Artikel3
Het bestuurscollege is bevoegd om vergunningen te vereisen
voor het gebruik van vismethoden bij het vissen in de territoriale
zee.
HOOFDSTUK II
VERGUNNINGEN
ArtikeU
1. Aan vergunningen kunnen beperkingen en voorschriften
worden verbonden.
2. De vergunningen worden verleend met een geldigheidsduur
van ten hoogste twaalf maanden.
3. De aanvraag en verlening van een vergunning geschieden
schriftelijk.
4. De verlening van een vergunning kan in spoedeisende
gevallen voor een eenmalige gedragingof handeling van
korte duur mondeling geschieden.
5. Indien een vergunning wordt verleend ter vervanging van
een voorgaande vergunning kunnen de beperkingen en
voorschriften worden gewijzigd.
6. Een vergunning wordt niet verleend indien de belangen ter
bescherming van het voortbestaan of de natuurlijke ontwikkeling van de visstand zich daartegen verzetten.
7. Een vergunning ter vervanging van een voorgaande
vergunning of ontheffing kan worden geweigerd indien:
a. deze instrijd is met het belang van de bescherming van
het voortbestaan of de natuurlijke onwikkeling van de
visstand; van de geldigheidsduur of niet in die vorm zou
zijn verleend;
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b. gewijzigdebeperkingenofvoorschriftennietworden
aanvaard;
c. gebleken isdatgedurendehet laatste tijdvak of, indien
dit korter is, het laatste jaar van geldigheid geen gebruik
werd gemaakt van de betrokken vergunning.
8. Een vergunning is niet overdraagbaar.
Artikel5
Een vergunning kan voor het nog te doorlopen deel van de
geldigheidsduurworden ingetrokken indien:
a. een reden waarom zij werd verleend of verlengd is
vervallen;
b. een daaraan verbonden beperking of voorschrift niet werd
nageleefd;
c. zich na de verlening ofverlengingeen zodanig feit of
omstandigheid voordoet dat, indien het feit of omstandigheid
ten tijde van de verlening of verlenging bekend was geweest,
de vergunning of ontheffing, dan wel de verlenging van de
geldigheidsduur niet of niet in die vorm zou zijn verleend.
Artikel 6
VERPLICHT1NGEN VAN HOUDERS
VAN VERGUNNFNGEN
De houder van een vergunning is verplicht om bij het gebruik
van de vergunning, de aan de vergunning verbonden beperkingen
en voorschriften in acht te nemen.
Artikel 7
RECHTSPERSONEN EN VERENIGINGEN
Indien door de werking van enige bepaling van deze
verordening een v e r p l i c h t i n g wordt opgelegd aan een
rechtspersoon, een vennootschap of enig andere vereniging van
personen, rust die verplichting tevens op de bestuurders van die
rechtspersoon, vennootschap of vereniging van personen. Rechten
die aan een zodanige rechtspersoon, vennootschap of vereniging
van personen toekomen worden uitgeoefend door de bestuurders
daarvan.
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Artikel 8
TAKEN DIENST L. V. V.
De Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft tot taak namens
het bestuurscollege het voortbestaan en de natuurlijke ontwikkeling
van de visstand in onze wateren te beschermen.
Artikel 9
De Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor de
bescherming van de bij eilandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, bedoeld in artikel 12 aangewezen vissen welke in
onze wateren voorkomen.
Artikel 10
De Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij is bevoegd namens
het bestuurscollege vergunningen en ontheffingen krachtens deze
eilandsverordening te verlenen en de krachtens deze eilandsverordening vastgestelde hefflngen te innen.
Artikel 11
Het toezicht op de uitoefening van de taak van de Dienst
Landbouw, Veeteelt en Visserij, alsmede het afleggen van
verantwoording betreffende die taakuitoefening worden geregeld
bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen.
HOOFDSTUK III
VERBODSBEPALINGEN
Artikel 12
Het bestuurscollege kan voor een bepaald tijdvak een visverbod
instellen. Dit tijdvak kan voor de verschillende vissoorten
verschillend worden vastgesteld. De regels ten aanzien van
bijvangsten worden bij eilandsbesluit houdende algemene regelen
vastgesteld.
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Artikel 13

Het is verboden de vissen uit onze wateren die aangewezen
zijn bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, te doden
dan wel levend of dood in bezit te hebben, onder zich te hebben,
te koop aan te bieden te vervreemden, af te leveren, te kopen, te
vervoeren, te bewerken of te verwerken. Dit verbod is niet van
toepassing op vissoorten die geheel ongewi Id. dus zonder dat degene
die vist daartoe de intentie had, als bijvangst gevangen worden,
met dien verstande dat deze zo mogelijk, onverwijld uit nun situatie
bevrijd dienen te worden en vrijgelaten. Daarbij kan bepaald
worden dat het verbod slechts zal gelden ten aanzien van vissen
van bepaalde maten; ook kan bepaald worden dat het verbod
slechts zal gelden vooreen bepaalde periode van het jaar.
Artikel 14
Bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden
regels gesteld ten aanzien van:
a. vistuigen waarmee het is toegestaan te vissen;
b. de te vangen vis;
c. de gegevens die door de vergunninghouders dienen te
worden bijgehouden en de wijze waarop dit dient te
geschieden;
d. de te volgen procedures in geval van ongewenste bijvangsten.
Artikel 15
Door het bestuurscollege kan ontheffing worden verleend van
de in
in of krachtens de artikelen gestelde verbodsbepalingen
verbods
voor
wetensc nappe lijke en/of educatieve doeleinden.
Artikel 16
In het bewijs van een ontheftmg als bedoeld in artikel 15 worden
vermeld:
a. het doel waarvoor de ontheffing wordt verleend;
b. de geldigheidsduur van de ontheffing;
c. de vissen waarvoor ontheffing wordt verleend;
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d. de maximum toegestane hoeveelheden, aantallen of
afmetingen;
e. wateren waarvoor de ontheffing geldt;
f. middelen die gebruikt mogen worden bij het verzamelen
van vissen.
HOOFDSTUK IV
BESCHERMDE VISSERIJGEBIEDEN
Artikell?
Bij eilandsverordening kunnen ter bescherming van het
voortbestaan of de natuurlijke ontwikkeling van de visstand,
gebieden in onze wateren worden aangewezen welke bij die
eilandsverordening op een kaart op schaal zijn aangeduid. Die
gebieden worden gemarkeerd door het plaatsen van daartoe
geeigende boeien of andere internationaal gebruikelijke
verkeerstekens.
Artikell 8

j>

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 is het verboden in
beschermde visserijgebieden:
a. te vissen anders dan met een vislijn (Una), hengel, werpnet
(trai), fuik (kanaster) of met de hand;
b. een voorwerp of voorziening aan te brengen;
c. een voorwerp, middel of stof bij zich te hebben of te
gebruiken, die voor het voortbestaan of de natuurlijke
ontwikkeling van de visstand gevaar of schade oplevert of
kan opleveren.
Artikell 9
Het bepaalde in artikel 15 en artikel 16 onder a, b en c is van
overeenkomstige toepassing op het in artikel 18 genoemde verbod.
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Artikel20
Bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen
regels worden gesteld met betrekking tot het gebruik van en de
toegang tot visserijzones, alsmede ten aanzien van daarbij aan te
wijzen voorwerpen, middelen of stoffen waarvan kan worden
bepaald dat deze gevaar of schade opleveren voor het voortbestaan
of de natuurlijke ontwikkeling van de visstand.
HOOFDSTUK V
Heffmgen alleen op bepaalde vismethoden
Artikel21
Ten bate van het eilandgebied Curasao worden vergoedingen
geheven voor een krachtens de in de artikelen 15 en 19 verleende
ontheffmg.
Artikel 22
De in artikel 21 bedoelde heffingen zijn verschuldigd aan het
Eilandgebied Curasao en kunnen worden voldaan aan het loket
van de Dienst LVV, waarop artikel 4 van de Eilandsverordening
leges, precariorechten en retributies Curasao 1992 (A.B. 1992,
no. 20) van overeenkomstige toepassing is.
Artikel 23
De Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij is belast met de
inning van de opbrengst van de in artikel 35 bedoelde heffingen
met inachtneming van de door het bestuurscollege goedgekeurde
begroting.
HOOFDSTUK VI
BEZWAAR EN BEROEP

Artikel 24

1. Van een beschikking tot verlening of weigering van een
vergunningof ontheffing, tot intrekking van een vergunning
of ontheffing, dan wel tot wijziging van de van de aan een
vergunningof ontheffing verbonden beperkingen of voorschriften, dan wel tegen een ingevolge deze eilandsverordening aan hem opgelegde heffing kan de belanghebbende
uiterlijk binnen zes (6) weken na de dag waarop bovengenoemde beschikking is gegeven bezwaar aantekenen bij
het bestuurscollege op grond van artikel 56 van de
Landsverordening administratieve rechtspraak (P.B. 2001,
no. 79).
2. Belanghebbenden kunnen eveneens op grond van artikel
16 van bovengenoemde landsverordening al dan niet na de
procedure van artikel 56 te hebben doorlopen, binnen zes
(6) weken na de dag waarop bovengenoemde beschikking
is gegeven beroep aantekenen bij het Gerecht in eerste
aan leg.
3. Tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg is
beroep mogelijk bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.
HOOFDSTUK VI!
ADMINISTRATIEVE SANCTIES
Artikel 25
Indian wordt gehandeld in strijd met:
a. de verboden genoemd inartikelen 13, 14 en 18, ondera, b
en c;
b. een verleende vergunning of ontheffing;
c. de krachtens artike) 3 gegeven beperkingen en voorschriften;
d. de krachtens de artikelen 14 en 20 gegeven regelen; kan
het bestuurscollege de overtreder ambtshalve of op verzoek
van een ieder bevelen de verboden handelingen geheel of
gedeeltelijk stop te zetten.
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Artikel26
De beschikking houdende een bevel tot stopzetting bevat het
tijdstip waarop de stopzetting van kracht wordt. Het bestuurscollege
kan bepalen dat het bevel tot stopzetting terstond van kracht wordt.
Het is niet toegestaan de verboden handelingen voor te zetten
zolang de beschikking tot stopzetting van kracht is.
Artike!27
Het bestuurscollege zendt een exemplaar van de beschikking,
die het heeft genomen, aan de houder van een vergunning of
ontheffing en aan degene die om maatregel heeft verzocht.
Artikel 28
In geval van toepassing van artikel 25 kan het bestuurscollege
de overtreder in de gelegenheid stellen te voldoen aan de
bepalingen bij of krachtens deze eilandsverordening zijn gesteld.
Artikel 29
Het bestuurscollege trekt het bevel tot stopzetting in, indien is
voldaan aan de bepalingen die bij of krachtens deze
eilandsverordening zijn gesteld.
Artikel 30
De houder van een vergunning of ontheffing kan onder
vermelding van redenen het bestuurscollege schriftelijk verzoeken
het bevel tot stopzetting in te trekken. Is het bestuurscollege binnen
een maand nadat het verzoek is ontvangen niet tot intrekking van
het bevel tot stopzetting overgegaan, dan wordt het geacht die
intrekking te hebben geweigerd.
Artikel 31
Zolang de beschikking waarbij een bevel tot stopzetting is
gegeven, van kracht is, kan de plaats waar de verboden handeling
plaatsvindt, worden verzegeld en hetgeen zich daarin bevindt
worden verzegeld, of verwijderd op kosten van de overtreder.
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Artikel32
Indien naar het oordeel van het bestuurscollege, de beschermmg
van het voortbestaan of de natuurlijke ontwikkeling van de visstand
zulks vereist, kan hij onmiddellijke stopzetting van een verboden
handeling als hier voren bedoeld, onderscheidenlijk het doen
verrichten van handelingen ter beeindiging of voorkoming van
schade, hinder of overlast bevelen. Het bevel is van kracht
gedurende een periode van ten hoogste zeven dagen. Het bepaalde
in artikel 24 en 49 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel33
Wanneer ingevolge artikel 25 de verboden handeling geheel of
gedeeltelijk is stopgezet en deze stopzetting zes achtereenvolgende
maanden heeft geduurd, vervalt de vergunning of ontheffing geheel
respectievelijk voor dat gedeelte.
Artikel 34
Indien bezwaar of beroep is ingesteld tegen de beschikking tot
stopzetting, neemt de in artikel 32 bedoelde termijn van zes
maanden pas een aanvang nadat op dit bezwaar onderscheidenlijk
dit beroep onherroepelijk is beslist.
Artikel 35
Het bestuurscollege kan op kosten van de overtreder doen
wegnemen, beletten, verrichten of in de vorige toestand herstellen
hetgeen is of wordt gehouden, gemaakt, gesteld, ondernomen,
nagelaten, beschadigd of weggenomen in strijd met een bij of
krachtens de eilandsverordening vastgestelde regeling of gegeven
bevel dan wel met een voorschrift, verbonden aan een krachtens
deze eilandsverordening vastgestelde regeling of gegeven bevel
dan wel met een voorschrift, verbonden aan een krachtens deze
eilandsverordening verleende vergunning of ontheffing.
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-12Artikel 36

Behoudens in spoedeisende gevallen maakt het bestuurscollege
van de in artikel 25 gegeven bevoegdheid geen gebruik zonder de
belanghebbende schriftelijk te hebben gewaarschuwd en hem in
de gelegenheid te hebben gesteld binnen een daartoe te bepalen
termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
Artikel 37
Het bestuurscollege kan, indien de belangen van het
voortbestaan of de natuurlijke ontwikkeling van de visstand zich
daartegen niet verzetten, in plaats van bestuursdwang toe te passen
bepalen dat de overtreder een door het bestuurscollege
vastgestelde dwangsom van ten hoogste vijfduizend gulden per
dag verbeurt voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Het
bestuurscollege kan de dwangsom per tijdseenheid of per
overtreding vaststellen. Het bedrag van de dwangsom moet in
redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden
belang en de beoogde werking van het opleggen van de
dwangsom.
Artikel 38
De beschikking waarbij een dwangsom is opgelegd, wordt
verzonden aan de overtreder en bevat het tijdstip waarop zij van
kracht wordt. Het bestuurscollege stelt daarin de overtreder in de
gelegenheid om aan de overtreding een einde te maken.
Artikel 39
Het bestuurscollege kan de verschuldigde dwangsom bij
dwangbevel invorderen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn
voor rekening van de overtreder.
HOOFDSTUK VIII
TOEZICHT EN OPSPORING
Artikel 40

Met het toezicht en de naleving van het bij of krachtens deze
eilandsverordening bepaalde en de opsporing van de daarin
strafbaar gestelde feiten, zijn - naast de in artikel 183 van het
wetboek van strafvordering van de Nederlandse Antillen genoemde
ambte- iren belast de door het bestuurscollege aangewezen
ambtenaren en personen.
Artikel 41
De in artikel 40 bedoelde toezichthouders leggen in handen
van de Gezaghebber de navolgende eed of belofte af of geven de
navolgende bevestiging: " Ik zweer ( beloof, verklaar) dat ik de
mij opgelegde plichten met alle ijver zonder aanzien des persoons
zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig ( Dat beloof
ik, dat verklaar ik)".
Artikel 42
De in artikel 46 bedoelde toezichthouders zijn, voor zover zulks
redelijkerwijs voor de vervulling van nun taak nodig is, bevoegd:
a. inzage te verlangen en afschrift te nemen van boeken,
geautomatiseerde gegevensbestanden en andere zakelijke
bescheiden;
b. met nun apparatuur schepen, voertuigen en alle andere
plaatsen, met uitzondering van woningen en woongedeelten,
te betreden. Zo nodig verschaffen zij zich toegang met
behulp van de sterke arm;
c. zich laten vergezellen door personen die daartoe door hen
zijnaangewezen;
d. stoffen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en
daarvan monsters te nemen. De genomen monsters
worden, voor zover dat redelijkerwijs kan worden verlangd,
op diens verzoek aan de rechthebbende teruggegeven;
e. de lading van schepen en voertuigen te onderzoeken op
stoffen. Zij kunnen daartoe van de bestuurders vorderen
dat deze hun schip of voertuig tot stilstand brengen en naar
een door hen aangewezen plaats overbrengen.
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ArtikeUS
Zij zijn te alien tijde bevoegd in beslag te nemen alles wat
dienen kan tot bewijs van de overtreding of het misdrijf.
Artikel44
In beslag genomen levende vissen worden door de in artikel
40 bedoelde toezichthouders zo spoedig mogeiijk in onze wateren
teruggebracht.
Artikel 45
Een ieder is verplicht aan de in artikel 40 bedoelde
toezichthouders desgevraagd alle medewerking te verlenen en
met betrekking tot de stoffen die hij voorhanden heeft waarvan
hij zich ontdoet of heeft ontdaan, alle inlichtingen te verstrekken,
die zij redelijkerwijs bij de uitvoering van nun op grond van deze
eilandsverordeningopgedragen taak nodig achten.
Artikel 46
Bij de uitoefening van hun taak dragen de toezichthouders een
legitimatiebewijs bij zich.
Artikel47
Zij tonen hun legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds, tenzij
het met het toezicht beoogde doel daartoe niet zou worden bereikt.
In het laatste geval tonen zij hun legitimatiebewijs zodra dat
redelijkerwijs mogeiijk is,
Artikel 48
Het legitimatiebewijs bevat in ieder geval een foto van de
toezichthouder en vermeldt diens naam en hoedanigheid. Het
model van het legitimatiebewijs wordtvastgesteld bij eilandsbesluit,
houdende algemene maatregelen.

117
Artikel 49
Zij die met opsporing van de bij deze eilandsverordenmg
strafoaar gestelde feiten zijn belast, hebben te alien tyde toegang
tot al le -' -lateen, waarvan betreding redelijkerwijs voor de vervullmg
van him taak nodig is. Zonodig verschaffen zij zich toegang met
behulp van de sterke arm.
HOOFDSTUK IX
STRAFBEPALINGEN
Artikel50
Overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 13 of
krachtens de artikeJen 11 en 14, dan wel het bepaalde m artikel
18 onder a, b en c, wordt gestraft met hechtents van ten hoogste
twee maanden of geldboete van ten hoogste vijfdmzend gulden.
Artikel 51
Overtreding van de overige verbodsbepalingen of bepalingen
waarin verplichtingen, voorschriften of beperkmgen zijn gesteld
bij of krachtens deze eilandsverordening wordt gestralt met
hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste
tweeduizend vijfhonderd gulden.
Artikel52
De in artikel 50 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven, de in
artikel 20 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.
HOOFDSTUK X
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel53
Voorzover daarin bij deze eilandsverordening niet is voorzien,
kunnen eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, nadere
regelen ter uitvoering van de bepalingen van deze eilandsverordening worden vastgesteld.
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Artikel 54
Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van een
naderbijeilandsbesluittebepalentijdstipwaarbijbepaaldeartikelen
of onderdeel daarvan kunnen worden uitgezonderd. Deze treden
in werking op een naderbij eilandsbesluit te bepalen tijdstip.
Artikel 55
Deze eilandsverordening kan worden aangehaald als
Visserijverordening Curasao 2004.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 december
2007.
De Voorzitter,
Mr. L.M. DIND1AL
De Secretaris,
mr.ir D.J.G. DE PALM
Deze eilandsverordening is door mij afgekondigd op heden, de
3de december 2007.
De Gezaghebber,
mr. L.M. DINDIAL

