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Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der

Nederlanden^ ten behoeve van Curagao en de Verenigde
Mexicaanse Staten overlegging aan de Staten Generaal

Aanleiding

De Koning heeft u voor bovengenoemd Verdrag een machtiging tot overleggen
aan het parlement verleend Als volgende stap in de goedkeuringsprocedure
dienen de goedkeuringsstukken te worden aangeboden aan de Staten Generaal

Geadviseerd besluit

Ondertekening van bijgaande brief in drievoud ter overlegging van het

Verdrag aan de Staten Generaal met het oog op stiizwijgende goedkeuring

stempelhandtekening

Kernpunten

• Op 7 juli 2021 Is in Mexico Stad het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het

Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Curagao en de Verenigde
Mexicaanse Staten gesloten Trb 2021 101

• Ten behoeve van ratificatie van het Verdrag zal het Verdrag nu ter

stiizwijgende goedkeuring worden overlegd aan het parlement en de Staten

van Curagao
• Als Koninkrijksminister bent U eerstverantwoordelijk voor dit dossier

Toelichting

Verdrag
Het Verdrag regelt de luchtvaartbetrekkingen tussen Curagao en de Verenigde
Mexicaanse Staten zoals het verlenen van het recht van overvlucht en landing
alsmede het recht geregelde luchtdiensten te onderhouden

Het Verdrag legt de voorwaarden vast waaronder luchtvaartmaatschappijen
van beide landen deze luchtdiensten kunnen uitvoeren tussen en via elkaars

grondgebied
Verder bevat het Verdrag de gebruikelijke bepalingen over veiligheid

beveiliging van de luchtvaart prijzen en heffingen
Het Verdrag valt vanwege de liberale inhoud in de categorie Open Skies

waarin voorzien wordt in een zo groot mogelijke operationele en commerciele

vrijheid voor de aangewezen luchtvaartmaatschappijen
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• Het Verdrag vervangt bij inwerkingtreding in de betrekkingen tussen Curasao
en Mexico de op 6 december 1971 in Mexico Stad gesloten
Luchtvaartovereenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der

Nederlanden en de Regering van de Verenigde Mexicaanse Staten {Trb 1972

35
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Verioop procedure
• De Rijksministerraad heeft op 9 aphl 2020 ingestemd met de ondertekening

en het in gang zetten van de stiizwijgende goedkeuhngsprocedure voor het

Verdrag
• De Raad van State heeft op 4 mei 2022 een bianco advies uitgebracht De

toelichtende nota bij het Verdrag is derhalve ongewijzigd gebleven

Bijiagen
1 Brieven aan Eerste en Tweede Kamer en de Staten van Curasao ter

overlegging
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