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PB NUMMER SECTIE KOPJE / SAMENVATTING 

P.B. 2015, no. 1 XIX LANDSBESLUIT  van de 7de januari 2015, houdende vaststelling 
van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening APNA. 

P.B. 2015, no. 2 IV MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING 
van de 7de januari 2015 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, 
van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 
(Vervanging toeslagen op de basiskorting inkomstenbelasting 
2015). 

P.B. 2015, no. 3 IX MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van 
de 23ste december 2014 ter uitvoering van artikelen 48, eerste en tweede lid, 
en 67 van het landsbesluit radioelektrische inrichtingen. (Ministeriële 
regeling vrijstelling telecommunicatiemachtiging). 
 
Uit de Nota van Toelichting: 
Het aanleggen, aanwezig hebben en gebruiken van radio-elektrische 
zend- of ontvanginrichting is ingevolge de Landsverordening op de 
telecommunicatievoorzieningen (P.B. 2007, no. 37 (G.T.)) in principe 
voorbehouden aan concessiehouders en machtigingshouders. 
Deze ministeriële regeling vervangt de Beschikking vrijstelling 
telecommunicatie-machting (P.B. 1998, no. 259). Door toesnellen 
ontwikkelingen in de telecommunicatiesector is het aantal 
toepassingen dat in aanmerking komt voor het machtigingvrije regime 
sterk toegenomen. Het gaat hierbij om radiozend- en 
ontvangapparaten als onderdeel van een radio-elektrische zend- en 
ontvanginrichting die in principe bedoeld zijn voor de overbrugging 
van signalen over korte afstanden en die een gering zendvermogen 
hebben. In deze ministeriële regeling wordt een overzicht gegeven van 
alle categorieën machtigingvrije toepassing. 

P.B. 2015, no. 4 X Ministeriele regeling van de 28ste januari 2015 tot wijziging van de 
Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven 
Curaçao 1995 (PB. 1995, no. 44). 

P.B. 2015, no. 5 X Ministeriële regeling van de 28ste januari 2015 tot wijziging 
van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 
1982 (P.B. 1982, no. 203). 

P.B. 2015, no. 6 XI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 22ste december 2014 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de 
Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige 
werkzoekenden. 
 
Uit de Nota van Toelichting: 
Door de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn wordt 
aan jeugdigen die voldoen aan de voorwaarden die in de 
landsverordening zijn vermeld een verklaring verstrekt. 
Met deze verklaring is betrokkene aantrekkelijker voor een werkgever 
aangezien deze verklaring ertoe leidt dat de werkgever – mits aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan – is vrijgesteld van de voor 
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betrokkene verschuldigde sociale lasten alsmede van de verplichting 
tot afdracht van de terzake ingehouden loonbelasting. 

P.B. 2015, no. 7 XV LANDSBESLUIT van de 2de februari 2015 no. 15/0404 (Ministeriële 
Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren). 

P.B. 2015, no. 8 X Ministeriële regeling van de 25ste februari 2015 tot wijziging 
van de Prijzenbeschikking aardolie producten Curaçao mei 
1982 (P.B. 1982, no. 203). 

P.B. 2015, no. 9 X Ministeriële regeling van 25ste februari 2015 tot wijziging van de 
Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven 
Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44). 

P.B. 2015, no. 10 X Ministeriële regeling van de 25ste maart 2015 tot wijziging 
van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en 
consumententarieven Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44). 

P.B. 2015, no. 11 X Ministeriële regeling van 25ste maart 2015 tot w2ijziging 
van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 
1982 (P.B. 1982, no. 203). 

P.B. 2015, no. 12 XX Besluit van 2 maart 2015 tot afkondiging van de Rijkswet van 
26 november 2014, houdende goedkeuring van het op 18 mei 
2007 te Nairobi tot stand gekomen Internationaal verdrag 
inzake het opruimen van wrakken (Trb. 2008, 115). 

P.B. 2015, no. 13 XX Besluit van 2 maart 2005 tot afkondiging 

P.B. 2015, no. 14 V LANDSBESLUIT van de 30ste maart 2015, no. 15/1191 houdende 
de plaatsing in het Publicatieblad van de tekst van de Regeling 
van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
van 19 maart 2015, nr. 2015-0000158902, houdende wijziging van 
de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband met 
de verstrekking van reisdocumenten aan niet-ingezetenen door de 
burgemeesters van de gemeenten Breda en Venlo. 

P.B. 2015, no. 15 XX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de maart 17 2015 tot regeling van de schadeloosstelling van en 
andere financiële voorzieningen voor het lid van de Raad van 
State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede 
lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
(Landsbesluit schadeloosstelling en vergoeding lid Raad van State 
van het Koninkrijk). 
 
Er is overwogen dat het wenselijk is dat de schadeloosstelling 
van het ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden benoemde lid van de Raad van State 
van het Koninkrijk proportioneel gelijke tred houdt met de 
voorzieningen van de Nederlandse staatsraden; 
dat het dientengevolge wenselijk is de bedragen genoemd in het 
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 8ste  
januari 1987 tot  regeling van de schadeloosstelling en andere 
financiële voorzieningen voor het lid van de Raad van State van 
het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede lid,  van 
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het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden  aan te passen 
en onder intrekking van dat landsbesluit, te komen met een 
nieuw landsbesluit; 
dat artikel 2, vierde lid, van de Rijkswet van 12 december 1985 
(Stb 669), houdende bepalingen omtrent de Regeling van de 
schadeloosstelling van en andere financiële voorzieningen voor 
het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd 
ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het 
Koninkrijk in acht is genomen. 

P.B. 2015, no. 16 X Ministeriële regeling van de 29ste april 2015 tot wijziging 
van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 
1982 (P.B. 1982, no. 203). 
Er overwogen dat het wenselijk 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. 2015, no. 17 X Ministeriële regeling van de 29ste april  2015 tot wijziging van de 
Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven 
Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44). 
Er is overwogen dat het wenselijk is dat dat het wenselijk is de 
hoogst toelaatbare consumententarieven van elektriciteit en 
water vast te stellen voor huishoudelijke, zakelijke, industriële, 
importvervangende industriële, exportgerichte industriële 
doeleinden en voor het hospitaal vast te stellen. 

P.B. 2015, no. 18 XVIII MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, 
van de 23ste april 2015, uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het 
Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994. 

P.B. 2015, no. 19 X MINISTERIËLE REGELING van de 27ste mei 2015 tot 
wijziging van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en 
consumententarieven Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44). 
Er is overwogen dat het wenslijk is dat de hoogst toelaatbare 
consumententarieven van elektriciteit en water vast te stellen 
voor huishoudelijke, zakelijke, industriële, importvervangende 
industriële, exportgerichte industriële doeleinden en voor het 
hospitaal vast te stellen. 

P.B. 2015, no. 20 X MINISTERIËLE REGELING van de 27ste mei 2015 tot 
wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten 
Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203). 
Er is overwogen dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare 
groothandels- en kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten 
te wijzigen in verband met veranderde prijzen op de 
internationale brandstofmarkt. 
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