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PB NUMMER SECTIE KOPJE / SAMENVATTING 

P.B. 2013, no. 1 XIX LANDSBESLUIT van de 1ste november 2012, houdende 
aanwijzing van de Stichting Bureau Toezicht en Normering 
Overheidsentiteiten (SBTNO) als lichaam waarvan het 
personeel wordt aangemerkt als overheidsdienaar in de zin 
van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren. 

P.B. 2013, no. 2 X MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van 
de 25ste januari 2013 tot wijziging van de Regeling maximumprijzen 
geneesmiddelen juli 2012. 

P.B. 2013, no. 3 XII LANDSVERORDENING van de 30ste januari 2013 houdende 
een wettelijke voorziening ter verzekering van kosten ingeval van 
ziekte (Landsverordening basisverzekering ziektekosten). 
Er is overwogen dat het in het belang van een uniforme toegang tot en 
het behoud en zo mogelijk verbetering van de kwaliteit van de 
gezondheidszorg – tegen de achtergrond van de noodzakelijke 
beheersing van de uitgaven verbonden aan de van overheidswege 
gereguleerde toegang tot voorzieningen van gezondheidszorg – 
wenselijk is de huidige verbrokkelde regelgeving ter zake de toegang 
tot voorzieningen van gezondheidszorg te vervangen door een geheel 
nieuwe wettelijke basisverzekering voor ziektekosten 

P.B. 2013, no. 4 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
31ste januari 2013 ter uitvoering van de artikelen 3.1, derde lid, 
6.2, tweede lid en derde lid, en 6.8, vijfde lid, van de 
Landsverordening basisverzekering ziektekosten alsmede ter 
uitvoering van artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering (Landsbesluit vaststelling premie, premie 
inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering 
ziektekosten en premie ziekteverzekering).  
 
Uit de Nota van Toelichting: 
De landsverordening basisverzekering ziektekosten is een landsverordening 
waarvan de uitvoering naar zijn aard kosten met zich meebrengt. Tegenover 
kosten moeten dus inkomsten staan en inkomsten en uitgaven dienen met elkaar 
in evenwicht te zijn.  
Gelet op het verzekeringskarakter van genoemde landsverordening staat 
tegenover de mogelijkheid beroep te kunnen doen op verstrekkingen (die 
uiteraard geld kosten) een bijdrage  van de verzekerde: de premie. Uitgangspunt 
bij verzekeringen is dan ook dat premie-inkomsten en uitgaven met elkaar in 
evenwicht zijn. Helaas is dat in een samenleving waar grote groepen van 
mensen weinig inkomsten hebben een utopie. In die gevallen neemt binnen de 
grenzen  van haar financiële mogelijkheden de overheid vaak een deel van de 
kosten  voor haar rekening dan wel wordt het verstrekkingenpakket in evenwicht 
gebracht met de financiële mogelijkheden.. 

P.B. 2013, no. 5 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 31ste januari 
2013 ter uitvoering van artikel 5.2, vierde lid, van de Landsverordening 
basisverzekering ziektekosten (Landsverordening registratie verzekerden 
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basisverzekering ziektekosten). 
P.B. 2013, no. 6 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 31ste 

januari 2013 ter uitvoering van artikel 3.1, tweede lid, van de 
Landsverordening basisverzekering ziektekosten 1 (Landsbesluit 
verstrekkingen basisverzekring ziektekosten). 
 
Uit de nota van Toelichting: 
De landsverordening basisverzekering ziektekosten is een 
landsverordening waarvan de uitvoering naar zijn aard kosten met 
zich meebrengt. Gelet op het verzekeringskarakter van genoemde 
landsverordening staat tegenover de mogelijkheid beroep te kunnen 
doen op verstrekkingen (die uiteraard geld kosten) een bijdrage van de 
verzekerde: de premie. Uitgangspunt bij verzekeringen is dan ook dat 
premie-inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Helaas is 
dat in een samenleving waar grote groepen van mensen weinig 
inkomsten hebben een utopie. Indien de kosten uitsluitend ddor een te 
heffen premie zouden moeten worden gedekt, zou dat een 
onverantwoord hoge premie met zich meebrengen. Om die reden is 
besloten dat de overheid jaarlijks zal bijdragen in de kosten verbonden 
aan de uitvoering van de Landsverordening basisverzekering 
ziektekosten, evenals zulks in het verleden het geval was. Deze 
landsbijdrage wordt betaald uit een daarvoor bestemde begrotingspot. 
Het mag duidelijk zijn dat als inkomsten en uitgaven met elkaar in 
evenwicht dienen te zijn en er grenzen zijn aan de betaalbaarheid van 
de basisverzekering, er ten aanzien van de aanspraak op 
verstrekkingen keuzes moeten worden gemaakt, met name welke 
verstrekkingen geheel of gedeeltelijk worden vergoed en welke niet 
worden vergoed. 

P.B. 2013, no. 7 X MINISTERIËLE REGELING van de 30ste januari 2013 tot wijziging van 
de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven Curaçao 
1995 (P.B. 1995, no. 44). 

P.B. 2013, no. 8 X MINISTERIËLE REGELING van de 30ste januari 2013 tot 
wijziging van Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao 
mei 1982 (P.B. 1982, no. 203). 

P.B. 2013, no. 9 XX Onderlinge regeling in de zin van artikel 38, eerste lid, van het statuut voor 
het koninkrijk der Nederlanden, houdende instelling van het Ambtelijk 
Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties (Onderlinge regeling Ambtelijk 
Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties).  
 
Uit de Nota van Toelichting: 
Enkele jaren geleden is tussen de toenmalige drie landen van het Koninkrijk het 
initiatief genomen voor een periodiek overleg over wetgevingsaangelegenheden, 
in de vorm van het zgn. Ambtelijk Tripartiet Wetgevingsoverleg 
Koninkrijksrelaties (ATWOK). Na 10 oktober 2010 is dit overleg voortgezet als 
een overleg van de vier landen Nederland (inclusief de openbare lichamen 
Bonaire Sint Eustatius en Saba), Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 
Gebleken is dat dit overleg in een behoefte voorziet. Het ATWOK heeft een rol 
gespeeld bij de onderlinge afstemming van de wijzigingen in rijkswetgeving in 
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verband met de staatkundige hervormingen, in verband met het in artikel 39 van 
het Statuut verankerde concordantiebeginsel zijn samenwerkingsafspraken 
gemaakt, onder andere over het wederzijds informeren via zgn. startnoties, in het 
Draaiboek voor de regelgeving zijn op initiatief van het ATWOK de procedures 
voor het opstellen van rijkswetgeving herschreven en er zijn concept 
Aanwijzingen voor de regelgeving opgesteld voor Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten. Daarnaast heeft het ATWOK ervoor gezorgd dat 
wetgevingsambtenaren uit de verschillende landen van het Koninkrijk 
eenvoudiger en frequenter met elkaar contacten kunnen leggen. 
Met de staatkundige herstructurering van het Koninkrijk zijn er meer landen van 
het Koninkrijk ontstaan en is een deel van de voormalige Nederlandse Antillen 
openbaar lichaam van Nederland geworden. Daarmee wordt samenwerking 
op het gebied van wet- en regelgeving binnen het Koninkrijk van nog groter 
belang. Ook met het oog op de rechtspleging in Carbisch Nederland en de 
Caribische landen is afstemming van wet- en regelgeving, zeker op het gebied 
van het procesrecht, van groot belang. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
spreekt immers recht voor zowel de openbare lichamen als de landen. Artikel 2, 
onderdelen b en c, benoemen daarom als onderwerpen waarover het AWOK 
beraadslaagt expliciet de aangelegenheden die samenhangen met de uitvoering 
van de Samenwerkingsregeling eenvormig procesrecht in Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten en de aansluiting van het procesrecht van genoemde landen en de 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bestendiging van de in het 
ATWOK begonnen samenwerkingsvrom wordt door alle landen dan ook zo 
belangrijk gevonden, dat formalisering daarvan in de rede ligt. De onderhavige 
onderlinge regeling strekt daartoe. 

P.B. 2013, no. 10 XVIII Landsverordening van de 14de februari 2013 tot vaststelling 
van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013. 

P.B. 2013, no. 11 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 
20ste maart 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ). 

P.B. 2013, no. 12 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
de 22ste maart 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ). 

P.B. 2013, no. 13 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
de 22ste maart 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ). 

P.B. 2013, no. 14 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
de 22ste maart 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ). 

P.B. 2013, no. 15 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
de 22ste maart 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ). 

P.B. 2012, no. 16 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
de 2de april 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ). 

P.B. 2013, no. 17 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
de 19de juli 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ). 
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P.B. 2013, no. 18 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 14de 
december 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen 
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 38. 

P.B. 2012, no. 19 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 14de 
december 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen 
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 38. 

P.B. 2012, no. 20 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 
14de december 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 
2012, no. 38. 

P.B. 2013, no. 21 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 10 
januari 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen 
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 38. 

P.B. 2013, no. 22 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 14de 
december 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen 
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 38. 

P.B. 2013, no. 23 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 10de 
januari 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen 
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 38. 

P.B. 2013, no. 24 XII LANDSVERORDENING van de 28ste februari 2013 tot wijziging 
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en 
de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering.
Gezien de demografische ontwikkeling in onze gemeenschap en de 
nieuwe staatkundige structuur zal het Ouderdomsfonds op korte 
termijn omvangrijke tekorten vertonen en zal niet in staat zijn om aan 
haar verplichtingen te voldoen.  
 Het is noodzakelijk maatregelen te introduceren ten einde het 
Ouderdomsfonds structureel te saneren en de uitkeringen aan 
gepensioneerden voor een langere termijn te garanderen. 
In dat verband is het wenselijk de landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene weduwen- 
en wezenverzekering te wijzigen om de pensioengerechtigde leeftijd 
van 60 op 65 jaar in deze landsverordening te kunnen vaststellen. 

P.B. 2013, no. 25 X Ministeriële regeling van de 20ste februari 2013 tot wijziging van 
de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven 
Curaçao 1995. 

P.B. 2013, no. 26 X Ministeriële regeling van de 20ste februari 2013 tot wijziging van de 
Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982. 

P.B. 2013, no. 27 XIX LANDSBESLUIT van de 4 januari 2013, houdende vaststelling 
van de geconsolideerde tekst van de Pensioenlandsverordening 
overheidsdienaren. 

P.B. 2013, no. 28 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 
13de februari 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 
2012, no. 38. 

P.B. 2013, no. 29 V BESLUIT van 21 januari 2013 tot afkondiging van het 
Besluit van 21 november 2012, houdende wijziging van het 
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Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van 
de tarieven per 1 januari 2013. 

P.B. 2013, no. 30 V REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 11 februari 2013, nr. 2013-0000076649, 
houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling 
Caribische landen in verband met gewijzigde formulieren en 
enkele andere wijzigingen. 

P.B. 2013, no. 31 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
de 7de maart 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en 
P.B. 2012, no 38. 

P.B. 2013, no. 32 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 7de maart 
2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen Curaçao 
februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no 38. 

P.B. 2013, no. 33 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
de 7de maart 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en 
P.B. 2012, no 38. 

P.B 2013, no. 34 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
de 7de maart 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en 
P.B. 2012, no 38. 

P.B. 2013, no. 35 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
de 7de maart 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en 
P.B. 2012, no 38. 

P.B. 2013, no. 36 IX REGELING van de Minister van Infrastructuur en Milieu, 
van 6 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/240712, tot 
wijziging van de Regeling Nederlandse tarieven 
Schepenwet voor het jaar 2013. 

P.B. 2013, no. 37 XV MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 22ste februari 2013 
tot intrekking van de ministeriële beschikking ter uitvoering 
van 19, tweede lid, van het Landsbesluit tarieven in burgerlijke 
zaken.  

P.B. 2013, no. 38 X MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 27ste maart 2013 
tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten 
Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).

P.B. 2013, no. 39 X MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 27ste maart 2013 tot 
wijzigingen van de prijzenbeschikking basis-, brandstof- en 
consumententarieven Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44).  

P.B. 2013, no. 40 XIII LANDSVERORDENING van de 10de april 2013 houdende 
regelen betreffende de status, taken en bevoegdheden van het 
Bureau voor de intelectuele Eigendom van Curaçao 
(Landsverordening BIE). 

P.B. 2013, no. 41 IX LANDSBESLUIT van de 31ste januari 2013, no. 13/0045, 
houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de 
Wegenverkeersverordening Curaçao 2000. 
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P.B. 2013, no. 42 X MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemeen werking, 

van de 15de maart 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
geneesmiddelen Curaçao augustus 1975 (P.B.1975, no. 152). 

P.B. 2013, no. 43 X MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemene werking, 
van de 19de maart 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 
2012, no. 38. 

P.B. 2013, no. 44 X MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemene werking, 
van de 21ste maart 2013 tot wijziging van de 
Prijzenbeschikking geneesmiddelen Curaçao augustus 1975 
(P.B. 1975, no. 152). 

P.B. 2013, no. 45 X MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemene werking, 
van de 2de april 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
geneesmiddelen Curaçao augustus 1975 (P.B. 1975, no. 152). 

P.B. 2013, no. 46 X MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemene werking, 
van de 2de april 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
geneesmiddelen Curaçao augustus 1975 (P.B. 1975, no. 152). 

P.B. 2013, no. 47 X MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemene werking, 
van de 19de maart 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao. 

P.B. 2013, no. 48 X MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemene werking, 
van de 21ste maart 2013 tot wijzigng van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 
2012, no. 38. 

P.B. 2013, no. 49 X MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemene werking, 
van de 25ste maart 2013 tot wijziging van de prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 
2012, no. 38 

P.B. 2013, no. 50 IV LANDSVERORDENING van de 24ste april 2013 tot wijziging 
van de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Algemene 
landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening ter 
bevordering van grondontwikkeling, de Landsverordening ter 
bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw, de Landsverordening 
belastingfaciliteiten industriële ondernemingen, de 
Registratieverordening 1908, de Zegelverordening 1908, de Lands  
verordening op de winstbelasting 1940,  de Landsverordening 
op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de 
Loonbelasting 1976, de Succesiebelastingverordening 1908, de 
Invorderingsverordening 1954 en de Landsverordening tot 
heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine (Landsverordening tot 
aanpassing van de omzetbelasting, het formele belastingrecht en 
aanverwante belastinglandsverordeningen).  
Er is overwogen dat het wenselijk is om via de omzetbelasting, 
bedoeld in de Landsverordening omzetbelasting 1999, extra 
opbrengsten te genereren. Dat hiertoe een tariefdifferentiatie in de 
omzetbelasting wordt ingevoerd waarmee bepaalde, voornamelijk 
luxe en/of ongezonde goederen en diensten tegen een hoger tarief 
belast zullen worden. 
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P.B. 2013, no. 51 IV LANDSBESLUIT, van de 24ste april 2013, no. 13/0988, regelende 
de inwerkingtreding van de Landsverordening tot aanpassing 
van de omzetbelasting, het formeel belastingrecht en aanverwante 
belastinglandsverordeningen. 

P.B. 2013, no. 52 IV LANDSBESLUIT van de 24ste april 2013 no 13/0989, houdende 
vaststelling van de tekst van de Landsverordening omzetbelasting 
1999. 

P.B. 2013, no. 53 IV LANDSBESLUIT van de 24ste april 2013, no. 13/0990, houdende 
vaststelling van de tekst van de Algemene landsverordening 
Landsbelastingen. 

P.B. 20013, no. 54 IV Landsverordening van de 16de mei 2013 houdende regels inzake de 
belastingheffing van onroerende zaken (Landsverordening 
onroerendezaakbelasting 2014). 
Er is overwogen dat de tekst van de Grondbelastingverordening 
1998 aangepast moet worden aan de staantkundige herstructurering 
per 10 oktober 2010. 

P.B. 2013, no. 55 X MINISTERIËLE REGELING van de 24ste april 2013 tot 
wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao 
mei 1982 (P.B. 1982, no. 203). 

P.B. 2013, no. 56 X MINISTERIËLE REGELING van de 24ste april 2013 tot 
wijziging van de prijzenbeschikking basis-, brandstof- en 
consumententarieven Curaçao 1995 (A.B. 1995, no. 44). 

P.B. 2013, no. 57 X MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING 
van de 25ste april 2013 tot wijziging van de regeling maximumpijzen 
geneesmiddelen juli 2012. 

P.B. 2013, no. 58 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
de 2de mei 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
kippeneieren Curaçao oktober 1983 (no. 7185/JAZ). 

P.B. 2013, no. 59 X Ministeriële regeling, met algemene werking, van de 17de mei 2013 tot 
wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen Curaçao februari 
1988. 

P.B, 2013, no. 60 X Ministeriele regeling van de 29ste mei 2013 tot wijziging van 
de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 
1982. 

P.B. 2013, no. 61 X Ministeriële regeling van de 29ste mei 2013 tot wijziging van de 
Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven 
Curaçao 1995. 

P.B. 2013, no. 62 IV MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING 
van de 28ste mei 2013 ter uitvoering van de artikelen 4, derde lid, 7, 
tweede en derde lid, 10, tweede lid en, 14d, tweede lid, van de 
Landsverordening omzetbelasting 1999 (Ministeriële regeling 
omzetbelasting). 
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P.B. 2013, no. 63  IV MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE 

WERKING van de 28ste mei 2013 ter uitvoering van 
diverse bepalingen van de Algemene landsverordening 
Landsbelastingen (Ministeriële regeling formeel 
belastingrecht) 
 
Uit de Nota van Toelichting: 
In verband met het streven van de regering naar een grotere diversificatie 
en flexibiliteit van het belastingregime voor kapitaalvennootschappen in 
Curaçao, is besloten om de transparante vennootschap in het Curaçaose 
belastingregime te introduceren. Op deze manier wordt mede getracht om 
Curaçao aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders. 

P.B. 2013, no. 64 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
3de juni 2013, strekkende tot instelling van een economische 
zone te Mahuma (Landsbesluit instelling E-Zone Mahuma). 
Er is overwogen dat het wenselijk is voor het verlenen van 
diensten die op het buitenland gericht zijn een economische 
zone in te stellen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de 
Landsverordening economische zones 2000 op Seru Mahuma 
onder de naam E-Zone Mahuma. 
 
Uit de Nota van Toelichting: 
De overheid beoogt met het instellen van economische zones en de toelating 
van bedrijven (rechtspersonen) tot deze economische zones dat deze zullen 
bijdragen tot de economische ontwikkeling van Curaçao. De 
dienstverlening van een bedrijf welke toegelaten wordt tot een E-zone dient 
conform de landsverordening expliciet gericht te zijn op het buitenland. 

P.B 2013, no. 65 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
de 5de juni 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curacao februari 1988 (no. 840/JAZ) en 
P.B. 2012, no. 52. 

P.B. 2013, no, 66 XX BESLUIT van 6 juni 2013 tot afkondiging van het Besluit 
van 24 april 2013, nr. 13.000887 houdende vaststelling van 
het Koninklijk Distinctief. 

P.B. 2013, no. 67 IV MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 
31ste mei 2013, ter uitvoering van artikel 39, eerste lid, onderdeel a, 
van de Algemene landsverordening Landsbelasting (Ministeriële 
regeling ex-patriates 2013). 
Er is overwogen dat het wenslijk is de Beschikking ex-patriates 1998, 
strekkende tot versoepeling van de regels ter zake van de heffing van de 
loonbelasting en de inkomstenbelasting met het oog op de 
vergemakkelijking van het aantrekken van buitenlandse deskundige 
werknemers voor de Nederlands-Antiliaanse arbeidsmarkt, te vervangen 
door een nieuwe regeling met het oog op de vergemakelijking van het 
aantrekken van dergelijke werknemers voor de Curaçaose arbeidsmarkt.
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P.B. 2013, no. 68 X MINISTERIËLE REGELING van de 26ste juni 2013 tot wijziging van 

de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982. 
P.B. 2013, no. 69 X MINISTERIËLE REGELING van de 26ste juni 2013 tot wijziging van 

de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven 
Curacao 1995 (P.B. 1995, no. 44). 

P.B. 2013, no. 70 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking van de 5de 
juli 2013 tot wijziging van de prijzenbeschikking geneesmiddelen 
Curaçao augustus 1975 (P.B. 1975, no. 152). 

P.B. 2013, no. 71 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking van de 11de 
juli 2013 tot wijziging van de prijzenbeschikking levensmiddelen 
Curacao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 38. 

P.B. 2013, no. 72 IX LANDSBESLUIT van de 17de juni 2013, no. 13/1339, ter 
uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Eilandsverordening 
landings- en parkeergelden. 
Er is overwogen dat bij Landsverordening van de 21ste november 2012 tot 
wijziging van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en 
de Eilandsverordening landings- en parkeergelden, de Eilandsverordening 
landings- en parkeergelden, de Eilandsverordening landings- en 
parkeergelden in dier voege is gewijizigd dat bepaald wordt dat de instelling 
die landings- en parkeergelden heft en int, bij landsbesluit wordt 
aangewezen. 

P.B. 2013, no. 73 IX LANDSBESLUIT van de 17de juni 2013, no. 13/1340, ter uitvoering 
van de artikelen 2 en 5, eerste lid, van de Eilandsverordening 
passagiersfaciliteitengelden 1988. 

P.B. 2013, no. 74 IX LANDSBESLUIT van de 17de juni 2013, no. 13/1341, houdende 
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening 
landings- en parkeergelden. 

P.B. 2013, no. 75 IX LANDSBESLUIT van de 17de juni 2013, no. 13/1342, houdende 
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening 
passagiersfaciliteitengelden 1988. 

P.B. 2013, no. 76 X MINISTERIËLE REGELING, van de 24ste juli 2013 tot wijziging van 
de prijzebbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 
1982, no. 203). 

P.B. 2013, no. 77 X MINISTERIËLE REGELING van de 24ste juli 2013 tot wijziging van 
de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven 
Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44). 

P.B. 2013, no. 78 X MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING 
van de 25ste juli 2013 tot wijziging van de Regeling maximumprijzen 
geneesmiddelen juli 2012. 
Overwogen is dat het wenselijk is enige aanpassingen door te 
voeren in een aantal van de prijzen opgenomen in de bijlage 
bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 
(“Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen April 2013”) 
en tevens een aantal geneesmiddelen met de bijbehorende 
maximumprijzen toe te voegen aan dan wel te verwijderen uit 
genoemde lijst. 

P.B. 2013, no. 79 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van 
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de 13de augustus 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 
2012, no. 38. 

P.B. 2013, no. 80 X MINISTERIËLE REGELING van de 28ste augustus 2013 tot 
wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao 
mei 1982 (P.B. 1982, no. 203). 

P.B. 2013, no. 81 X MINISTERIËLE REGELING van de 28ste augustus 2013 tot wijziging 
van Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven 
Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44). 

P.B. 2013, no. 82  LANDSBESLUIT van de 18de juli 2013, no. 13/1599, houdende de 
bekendmaking in het Publicatieblad van het bestuursreglement 
van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, 
Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
Uit bijlage gelet op Artikel 44 van de Rijkswet Gemeenschappelijke 
Hof besluit het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba (hierna: het Hof ) het reglement vast te stellen.  

P.B. 2013, no. 83 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 
26ste augustus 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 
2012, no. 52. 

P.B. 2013, no. 84 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 
12ste september 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 
2012, no. 52. 

P.B. 2013, no. 85 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 27ste 
juni 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen 
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 38. 

P.B. 2013, no. 86 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 11de 
juli 2013, tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen 
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 52. 

P.B. 2013, no. 87 X Ministeriële regeling van de 25ste september 2013 tot wijziging 
van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 
1982. 

P.B. 2013, no. 88 X Ministeriële regeling van de 25ste september 2013 tot 
wijziging van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en 
consumententarieven Curaçao 1995. 

P.B. 2013, no. 89 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 
5de september 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
geneesmiddelen Curaçao augustus 1975 (P.B. 1975, no. 152) 

P.B. 2013, no. 90 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 
30ste augustus 2013 tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 
2012, no. 38. 

P.B. 2013, no. 91 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 
15de augustus 2013, tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 199 (no. 840/JAZ) en P.B. 
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2012, no. 52. 
P.B. 2013, no. 92 V         De landsverordening bescherming persoonsgegevens (A.B. 

2010, no. 84) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2013. 
P.B. 2013, no. 93 X MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 

15de augustus 2013, tot wijziging van de Prijzenbeschikking 
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 
2012, no. 52. 

PB. 2013, no. 94   LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 7de 
oktober 2013, houdende wijziging, van het Landsbesluit vastelling 
premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag 
basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering. 
Overwogen is dat het wenselijk is een redactionele omissie in artikel 7 
van het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, 
eigen bijdrage en toeslag basisiverzekering ziektekosten en premie 
ziekteverzekering, te herstelling. 
 
Uit de Nota van Toelichting 
Het Landsbesluit vasstelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen 
bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie 
ziekteverzekering bevat ongelukkigerwijz in artikel 7 een fout. Die 
fout is er in gekomen bij de verwerking van het ontwerp van dat 
landsbesluit in de fase van vaststelling. 
Artikel 7 luidt nu als volgt: “De toeslag, bedoeld in artikel 6.8, vijfde 
lid, van de landsverordening, komt ten” Dat moet zijn: “De toeslag, 
bedoeld in artikel 6.8, vijfde lid, van de landsverordening, komt ten 
minste overeen met het ¾ deel van de verschuldigde 
inkomensafhankelijke premie”. 
Artikel 7 dient ter vaststelling van hoogte van de door de werkgevers 
aan hun werknemmers te betalen toeslag ter compensatie van de door 
die werkgevers in het kader van de basisverzekering ziektekosten op 
het loon van de werknemers ingehouden inkomensafhankelijke 
premie. 
Het belang van artikel 7 voor een goed uitvoering van de 
Landsverordening basisverzekering ziektekosten is evident. In 
verband met dat belang wordt aan de onderhavige wijziging 
terugwerkende kracht verleend tot en met 1 februari 2013. Deze 
terugwerkende kracht is niet als belastend te kwalificeren omdat het 
vanaf het begin bekend was dat er sprake was van een ommissie. In de 
praktijk is er bovendien vanaf het begin aan artikel 7 uitvoering 
gegeven op de wijze zoals nu wordt geregeld. 
Artikel 7 van het onderhavige besluit is gelijkluidend aan de tekst van 
artikel 7 in het ontwerp van het Landsbesluit vaststelling premie, 
premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering 
ziektekosten en premie ziekteverzekering ter zake waarvan de Raad 
van Advies op 7 januari 2013 advies heeft uitgebracht (RA/39A-12-
LB).   

P.B. 2013, no. 95  LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 10 september 2013, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, 
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van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsen Curaçao en Sint 
Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunten inhuldiging Koning 
Willem-Alexander). 
Overwogen is dat het wenselijk is ter gelegenheid van de inhuldiging 
op 30 april 2013 van Willem-Alexander als Koning der Nederlanden 
een serie speciale herdenkingsmunten, vervaardigd van zilver en 
goud, met het karakter van wettig betaalmiddel uit te geven. 
 
Uit de Nota van Toelichting: 
Beatrix Wilhelmina Armgard is sinds 1980 Koningin van het 
Koninkrijk der Nederlanden geweest. Op 28 januari 2013 kondigde 
zij in een korte rechststreekse tv-uitzending haar abdicatie aan per 
30 april 2013. Zij gaf aan dat zij het een goed moment vond om af 
te treden, aangezien zij binnenkort 75 jaar hoopt te worden en later 
dat jaar gevierd zal worden dat het Koninkrijk der Nederlanden 
tweehonderd jaar bestaat. Daarnaast is zij, naar eigen zeggen, 
overtuigd dat de verantwoordelijkheid van het land “in handen van 
een nieuwe generatie moet liggen”. 

P.B. 2013, no. 96  LANDSVERORDENING van de 1ste november 2013 tot van 
de Landsverordening Universiteit van Nederlandse Antillen. 
Overwogen is dat in verband met de opheffing van de Nederlandse 
Antillen het wenselijk is de naam van de Universiteit van Nederlandse 
Antillen te wijzigen alsmede een wettelijke basis te creeëren voor de 
faculteit der maatschappij- en gedragswetenschappen. 

P.B. 2013, no. 97  Ministeriële regeling van 30ste oktober 2013 tot wijziging van de 
prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven 
Curaçao 1995. 
Overwogen is dat het wenslijk is de hoogst toelaatbare 
consumentetarieven van electriciteit en water vast te stellen 
voor huishoudelijke, zakelijke, industriële, importvervangende 
industriele, exportgerichte industriële doeleinden en voor het 
hospitaal vast te stellen. 

P.B. 2013, no. 98  Ministeriële regeling van de 30ste oktober 2013 tot wijziging 
van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 
1982. 
Overwogen is dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- 
en kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten te wijzigen in verband 
met veranderde prijzen op de internationale brandstofmarkt. 

P.B. 2013, no. 99  MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING 
van de 29ste oktober 2013 tot wijziging van de regeling maximumprijzen 
geneesmiddelen juli 2012. 
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