
WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1991 

 
PB NUMMER SECTIE KOPJE/ SAMENVATTING 
P.B. 1991, no. 1 X MINISTERIELE BESCHIKKING van de 11de januari 1991 

ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
In verband met het belang van de volkshuishouding is het 
wenselijk met spoed regelen te stellen ten aanzien van de invoer 
van een aantal goederen. 

P.B. 1991, no. 2 X MINISTERIELE BESCHIKKING van de 11de januari 1991 
ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 

P.B. 1991, no. 3 X MINISTERIELE BESCHIKKING van de 11de januari 1991 
ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 

P.B. 1991, no. 4 XVIII BESLUIT van de 16de januari 1991 tot afkondiging van het 
Besluit van 21 december 1990 (Stb. 1991, 7), houdende 
instemming met de landsverordening van de Nederlandse 
Antillen van 17 december 1990 tot wijziging van de 
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen 

P.B. 1991, no. 5 V 
X 

LANDSVERORDENING van de 22ste januari 1991 inzake 
de verkrijging van een belang of zeggenschap in ter beurze 
genoteerde vennootschappen 
Het is wenselijk om een verplichting vast te stellen voor het 
melden van de verkrijging van aanmerkelijke pakketten 
stemgerechtigde aandelen in ter beurze genoteerde 
vennootschappen, en om de aandeelhouders van die 
vennootschappen tegen vijandige overnames te beschermen. 

P.B. 1991, no. 6   
P.B. 1991, no. 7 XVIII LANDVERORDENING van de 17de December 1990 tot 

wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen 
(P.B. 1955, no. 32) 
Het is wenselijk de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen 
(P.B. 1955, no. 32), zoals gewijzigd het laatst bij de 
Landsverordening van de 31ste december 1985 (P.B. 1986, no. 
68), te wijzigen teneinde het instituut van Staatssecretaris in te 
voeren. 

P.B. 1991, no. 8 I 
XII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 11de januari 1991 tot wijziging 
van het Landsbesluit Voogdijraden 1970 (P.B. 1970, no. 111) 

P.B. 1991, no. 9 IV LANDSBESLUIT van de 18de januari 1991, no. 1, bepalende 
het tijdstip van vervallenverklaring van artikel I van de 
Landsverordening van de 15de januari 1990 (P.B. 1990, no. 6) 
tot wijziging van de Landsverordening Accijns van Sigaretten 
1970 (P.B. 1970, no. 96) 

P.B. 1991, no. 10 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 15de januari 1991 ter uitvoering 
van artikel 14, tweede lid, van de IJklandsverordening 1956 
(P.B. 1956. no. 38) 
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P.B. 1991, no. 11 X MINISTERIELE BESCHIKKING van de 28ste januari 1991 
ter uitvoering van artikel 5 lid 1 van de Regeling Muntstelsel 
Nederlandse Antillen 1989 (P.B. 1989, no. 70) 

P.B. 1991, no. 12 VII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 1ste februari 1991 
tot wijziging van de Beschikking Vitamines en Mineralen 
(P.B. 1986, no. 48) 

P.B. 1991, no. 13 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 15de januari 1991 tot wijziging 
van het Landsbesluit van de 7de november 1975 (P.B. 1975, 
no. 219), ter uitvoering van artikel 4 van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 

P.B. 1991, no. 14 XVI BESLUIT van de 29ste januari 1991 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 15 november 1990 (Stb. 571) tot goedkeuring 
van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Unie der Socialistische Sovjetrepublieken 
inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van 
investeringen; Moskou, 5 oktober 1989 (Trb. 1989, 162) 

P.B. 1991, no. 15 XV BESLUIT van de 29ste januari 1991 tot afkondiging van het 
Besluit van 30 november 1990 (Stb. 583), regelende de 
inwerkingtreding van de Wet militair tuchtrecht, de Wet 
militaire strafrechtspraak, de Rijkswet van 14 juni 1990 tot 
wijziging van het Wetboek van Militair Strafrecht in 
verband met de herziening van het militair tuchtrecht en ter 
afschaffing van de doodstraf (Stb. 368) en de Rijkswet van 
14 juni 1990 tot wijziging van het Wetboek van Militair 
Strafrecht in verband met de nieuwe regels inzake de 
militaire strafrechtspraak (Stb. 371) 

P.B. 1991, no. 16 XV BESLUIT van de 5de februari 1991 tot afkondiging van het 
besluit van 17 december 1990 (Stb. 635), houdende regels ter 
uitvoering van het Wetboek van Militair Strafrecht, de Wet 
militair tuchtrecht en de Wet militair strafrechtspraak 
(Besluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht) 

P.B. 1991, no. 17 X MINISTERIELE BESCHIKKING van de 6de februari 1991 
ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
In verband met het belang van de volkshuishouding is het 
wenselijk met spoed regelen te stellen ten aanzien van de invoer 
van harde zepen, met uitzondering van luxe zepen en 
huishoudzepen. 

P.B. 1991, no. 18 X MINISTERIELE BESCHIKKING van de 6de februari 1991 
ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 

P.B. 1991, no. 19 X MINISTERIELE BESCHIKKING van de 6de februari 1991 
ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 

P.B. 1991, no. 20 X MINISTERIELE BESCHIKKING van de 6de februari 1991 
tot wijziging van de Invoerregulering van een aantal 
goederen 1991 (P.B. 1991, no. 2), ter uitvoering van artikel 6 
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van de Landsverordening In – en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
P.B. 1991, no. 21 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 5de februari 1991 tot wijziging 
van het landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 
16de September 1970 ter uitvoering van artikel 397 eerste lid 
van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen 
(P.B. 1970, no. 109) 

P.B. 1991, no. 22 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 5de februari 1991 tot wijziging 
van het landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 
16de september 1970 ter uitvoering van artikel 789, derde 
lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
de Nederlandse Antillen (P.B. 1970, no. 110) 

P.B. 1991, no. 23 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 5de februari 1991 tot wijziging 
van het Landsbesluit Voogdijraden 1970 (P.B. 1970, no. 111) 

P.B. 1991, no. 24 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de januari 1991 ter uitvoering 
van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering (P.B. 1966, no.15) 

P.B. 1991, no. 25 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de januari 1991 ter uitvoering 
van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering (P.B. 1966, no.15) 
Ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no.15), zoals 
gewijzigd, is het nodig, het premiepercentage voor het jaar 1991 
vast te stellen. 

P.B. 1991, no. 26 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de januari 1991 ter uitvoering 
van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) 

P.B. 1991, no. 27 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de  18de januari 1991 ter uitvoering 
van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) 
Ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no.14), 
zoals gewijzigd, is het nodig, het premiepercentage voor het jaar 
1991 vast te stellen. 

P.B. 1991, no. 28 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de januari 1991 ter uitvoering 
van artikel 3, zesde lid, van de Landsverordening 
Ouderdomsvoorziening (P.B. 1960, no. 155) 
Ter uitvoering van artikel 3, zesde lid, van de Landsverordening 
Ouderdomsvoorziening (P.B. 1960, no. 155) zoals gewijzigd, is 
het gewenst de ouderdomsuitkeringen voor het jaar 1991 aan te 
passen aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de 
gezinsconsumptie.  
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P.B. 1991, no. 29 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de januari 1991 ter uitvoering 
van artikel 7,zesde lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) 
Ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, Landsverordening 
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83), zoals 
gewijzigd, is het gewenst de pensioenbedragen voor het jaar 
1991 aan te passen aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfers 
van de gezinsconsumptie. 

P.B. 1991, no. 30 XII LANDSBESLUIT,HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de januari 1991 tot vaststelling 
van het premiepercentage bedoeld in artikel 27, eerste lid 
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 
(P.B. 1960, no. 83) 
Ter uitvoering van artikel 27, eerste lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering(P.B. 1960, 
no. 83), zoals gewijzigd, is het nodig het premiepercentage voor 
het jaar 1991 vast te stellen. 

P.B. 1991, no. 31 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de januari 1991 ter uitvoering 
van artikel 26, vierde lid, van de Landsverordening 
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) 
Ter uitvoering van artikel 26, vierde lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, 
no. 83), zoals gewijzigd, is het nodig de premie-inkomensgrens 
voor het jaar 1991 vast te stellen. 

P.B. 1991, no. 32 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de januari 1991 ter uitvoering 
van artikel 11, zevende lid, van de Landsverordening 
Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 
194) 
Ter uitvoering van artikel 11, zevende lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194), zoals gewijzigd, is het nodig de 
pensioenbedragen voor het weduwen- en wezenpensioen voor 
het jaar 1991 aan te passen aan de ontwikkeling van de 
prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie 

P.B. 1991, no. 33 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de januari 1991 ter uitvoering 
van artikel 29, vierde lid, van de Landsverordening 
Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 
194) 
Ter uitvoering van artikel 29, vierde lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194), zoals gewijzigd, is het wenselijk de premie-
inkomensgrens vast te stellen. 

P.B. 1991, no. 34 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de januari 1991 tot vaststelling 
van het premiepercentage bedoeld in artikel 30, eerste lid, 
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van de Landsverordening Algemene Weduwen- en 
Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 
Ter uitvoering van artikel 30, eerste lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194), zoals gewijzigd, is het nodig het 
premiepercentage voor het jaar 1991 vast te stellen. 

P.B. 1991, no. 35 XV BESLUIT van de 29ste januari 1991 tot afkondiging van het 
Besluit van 26 juli 1990 (Stb. 442), ter uitvoering van artikel 
64, tweede lid, van de Wet militaire strafrechtspraak (Stb. 
1990, 370) 

P.B. 1991, no. 36 X BESLUIT van de 29ste januari 1991 tot afkondiging van het 
Besluit van 22 oktober 1990 (Stb. 543), houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen 
van de Rijkswet van 29 mei 1987 (Stb. 316) tot wijziging van 
de Rijksoctrooiwet alsmede van het Besluit van 25 september 
1990 (Stb. 510) tot wijziging van het Octrooireglement (Stb. 
1979, 62) 

P.B. 1991, no. 37 XIII LANDSBESLUIT van de 26ste februari 1991, no. 1, 
regelende de inwerkingtreding van de 
Monumentenlandsverordening 1989 (P.B. 1989, no. 55) 

P.B. 1991, no. 38 V LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 15de februari 1991 tot wijziging 
van het Toelatingsbesluit (P.B. 1985, no. 57) 

P.B. 1991, no. 39 V LANDSBESLUIT van de 15de februari 1991, no. 5, ter 
uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1°, sub b, van 
het Toelatingsbesluit (P.B. 1985, no. 57) 

P.B. 1991, no. 40 V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 26ste februari 
1991 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het 
Toelatingsbesluit (P.B. 1985, no. 57) 

P.B. 1991, no. 41 XVIII LANDSBESLUIT van de 8ste maart 1991, no. 2 tot wijziging 
van het landsbesluit van de 20ste juli 1990, no. 1 (P.B. 1990, 
no. 63) houdende aanwijzing van Ministers tot Hoofden van 
Ministeries, alsmede de bekendmaking van de waarneming 
van hun bevoegdheden ad interim 

P.B. 1991, no. 42 X BESLUIT van de 5de februari 1991 tot afkondiging van het 
Besluit van 21 december 1990 (Stb. 657) tot wijziging van het 
besluit van 22 oktober 1990 (Stb. 543), houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen 
van de Rijkswet van 29 mei 1987 (Stb. 316) tot wijziging van 
de Rijksoctrooiwet alsmede van het Besluit van 25 september 
1990 (Stb. 510) tot wijziging van het Octrooireglement (Stb. 
1979, 62) 

P.B. 1991, no. 43 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 6de maart 1991 ter uitvoering van 
artikel 12 van de Regeling muntstelsel Nederlandse Antillen 
1989 (P.B. 1989, no. 70) 

P.B. 1991, no. 44 X LANDSVERORDENING van de 20ste maart 1991 tot het 
aanvaarden van door de Europese Economische 
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Gemeenschappen te verlenen financiële bijstand aan de 
uitvoering van het  Tourism Development Programme 
Netherlands Antilles  

P.B. 1991, no. 45 XVII LANDSBESLUIT van de 12de maart 1991, no. 3, houdende 
overdracht van het eigendomsrecht van de Nederlandse 
Antillen op een perceel grond aan het eilandgebied Curaçao 

P.B. 1991, no. 46 X MINISTERIELE BESCHIKKING van de 10de april 1991 
ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
In verband met het belang van de volkshuishouding is het 
wenselijk met spoed regelen te stellen ten aanzien van de invoer 
in de eilandgebieden Bonaire en Curaçao van melkpoeder en 
detailhandelverpakking 

P.B. 1991, no. 47 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 19de maart 1991 ter uitvoering 
van artikel 32 van de Landsverordening Voortgezet 
Onderwijs (P.B. 1979, no. 29) en houdende voorschriften 
omtrent de eindexamens voor het lager administratief, 
dienstverlenend en verzorgend onderwijs (l.a.d.v.o.) 

P.B. 1991, no. 48 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de april 1991 tot regeling van de 
binnenlandse tarieven en verdere voorwaarden van de 
Dienst der Posterijen 

P.B. 1991, no. 49 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de april 1991 regelende het 
postverkeer met Nederland en met het buitenland 

P.B. 1991, no. 50 V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 15de mei 1991 ter 
uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening 
Volkstellingen (P.B. 1971, no. 171) 

P.B. 1991, no. 51 V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 15de mei 1991 ter 
uitvoering van artikel 2 van het Landsbesluit Algemene 
Volkstellingen (P.B. 1971, no. 172) 

P.B. 1991, no. 52 XV 
XVI 

Besluit van de 24ste april 1991 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 25 februari 1991, houdende goedkeuring van 
de op 19 december 1988 te Brussel tussen de Lid-Staten van 
de Europese Gemeenschappen tot stand gekomen 
Protocollen betreffende de uitlegging door het Hof van 
Justitie van het op 19 juni 1980 te Rome tot stand gekomen 
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst (Trb. 1989, 49 en 50) 

P.B. 1991, no. 53 XVII LANDSBESLUIT van de 5de april 1991, no. 3 tot wijziging 
van het landsbesluit van de 18de februari 1990 no. 11 (P.B. 
1990, no. 14), houdende overdracht van het eigendomsrecht 
van de Nederlandse Antillen op twee percelen grond aan het 
eilandgebied Curaçao 

P.B. 1991, no. 54 XII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 20ste mei 1991 
houdende vaststelling van een instructie inzake het beheer en 
de administratie van gelden, ontvangen door de Dr. David 
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Ricardo Capriles Kliniek 
P.B. 1991, no. 55 VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 6de mei 1991, tot wijziging van 
het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 
18de juli 1955 (P.B. 1955, no. 78) ter uitvoering van artikel 
28, lid 1, van de Landslotterijverordening 1949 (P.B. 1965, 
no. 122) 

P.B. 1991, no. 56 VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 6de mei 1991, tot wijziging van 
het Besluit van de 12de December 1949 (P.B. 1957, no. 109) 
ter uitvoering van artikel 24 van de 
Landslotterijverordening 1949 (P.B. 1965, no. 122) 

P.B. 1991, no. 57 VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 6de mei 1991, tot wijziging van 
het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 4de 
juni 1957 (P.B. 1961, no. 137) ter uitvoering van artikel 20, 
eerste en tweede lid, van de Landsloterijverordening 1949 
(P.B. 1965, no.122)  

P.B. 1991, no. 58 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste mei 1991 tot wijziging van 
het Bezoldigingslandsbesluit 1071 (P.B. 1968, no. 175) 

P.B. 1991, no. 59 X BESLUIT van de 22ste mei 1991 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 7 maart 1991 (Stb. 104), houdende goedkeuring 
van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling 

P.B. 1991, no. 60 IV LANDSBESLUIT van de 16de mei 1991, no. 1, bepalende het 
tijdstip van vervallenverklaring van artikel I van de 
Landsverordening  van de 15de januari 1990 (P.B. 1990, no. 
6) tot wijziging van de Landsverordening Accijns van 
Sigaretten 1970 (P.B. 1970, no. 96) 

P.B. 1991, no. 61 XIX LANDSBESLUIT van de 13de juni 1991, no. 10 tot 
vernietiging van de beschikking van het bestuurscollege van 
het eilandgebied Sint Eustatius van 5 maart 1991 tot 
toekenning van een salarisverhoging aan de heer Clyde van 
Putten (Stuk no. 0045) 

P.B. 1991, no. 62 XIX LANDSBESLUIT van de 13de juni 1991, no. 11 tot 
vernietiging van de beschikking van het bestuurscollege van 
het eilandgebied Sint Eustatius van 5 maart 1991 tot 
toekenning van een salarisverhoging aan mevrouw Alice 
Pompier -Lopes ( stuk no. 0032) 

P.B. 1991, no. 63 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 21ste juni 1991 tot wijziging van 
het landsbesluit houdende algemene maatregelenvan de 28ste 
december 1987 tot vaststelling van het aantal leden en 
plaatsvervangende leden van het Gemeenschappelijke Hof 
van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (P.B. 
1988, no. 1) 

P.B. 1991, no. 64 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
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MAATREGELEN, van de 5de juni 1991 tot wijziging van de 
Landsbesluiten Bevriezing Tegoeden Koeweit en Irak I en II 
(P.B. 1990, no. 57 en P.B. 1990, no. 78) 

P.B. 1991, no. 65 XVII LANDSVERORDENING van de zesde mei 1991 tot 
wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen 
De Eilandenregeling Nederlandse Antillen (P.B. 1951, no. 39), 
zoals gewijzigd, wordt nader gewijzigd als volgt : 
In artikel 96 worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

A. Het tweede lid wordt vervangen door: “2. Het aangaan of 
garanderen van een geldlening buiten het Koninkrijk ten 
name of ten laste van het eilandgebied geschiedt in 
overeenstemming met de Regering van het Koninkrijk” 

B. Er wordt een nieuwe derde lid toegevoegd, luidende:      
“3. De Raad van Ministers van het Koninkrijk verenigt     
zich met het aangaan of garanderen van zodanige   
geldlening, tenzij de belangen van het Koninkrijk zich     
daartegen verzetten.” 

P.B. 1991, no. 66 XIV LANDSBESLUIT van de 21ste juni 1991, no. 1, ter 
uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de 
Dienstplichtlandsverordening 1961 (P.B. 1961, no. 223) 

P.B. 1991, no. 67 I 
X 

BESLUIT van de 26ste juni 1991 tot afkondiging van het 
Besluit van 8 februari 1991 (Stb. 57), houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 
26 juni 1986 (Stb. 369) tot wijziging van de 
Rijkswetoctrooiwet (Stb. 1979, 61)in verband met de 
invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe 
Nederlandse Burgerlijk Wetboek 

P.B. 1991, no. 68 XVI BESLUIT van de 26ste juni 1991 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 31 januari 1991 (Stb. 53), houdende 
goedkeuring van het op 19 juni 1980 te Rome tot stand 
gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst, met Protocol en 
Gemeenschappelijke Verklaringen (Trb. 1980, 156) 

P.B. 1991, no. 69 IX BESLUIT van de 26ste juni 1991 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 5 december 1990 (Stb. 593) tot wijziging van 
bepalingen van de Schepenwet, de Marine-
scheepsongevallenwet, de Zee- en luchtvaartverzekeringswet 
1939, de Rijkswet Vaarplicht en de Rijkswet 
Noodvoorzieningen Scheepvaart in verband met de 
invoering van Boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek 

P.B. 1991, no. 70 V 
VIII 

BESLUIT van de 26ste juni 1991 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 25 februari 1991 (Stb. 88), tot goedkeuring van 
de op 26 september 1986 te Wenen tot stand gekomen 
Verdragen inzake vroegtijdig kennisgeving van een nucleair 
ongeval en de verlening van bijstand in het geval van een 
nucleair ongeval of een calamiteit met radioactieve stoffen 
(Trb. 1986, no. 125, 126, 164 en 165) 

P.B. 1991, no. 71 IX BESLUIT van de 26ste juni 1991 tot afkondiging van het 
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Besluit van 7 maart 1991(Stb. 101), houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 5 
december 1990 (Stb. 593) tot wijziging van bepalingen van 
de schepenwet (Stb. 1909, 219), de Marine-
Scheepsongevallenwet (Stb. 1928, 69), de Zee- en 
luchtvaartverzekeringswet 1939 (Stb. 637), de Rijkswet 
Vaarplicht (Stb. 1972, 415) en de Rijkswet 
Noodvoorzieningen Scheepvaart (Stb. 1972, 416) in verband 
met de invoering van Boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek 

P.B. 1991, no. 72 X MINISTERIELE BESCHIKKING van de 15de juli 1991 ter 
uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) houdende intrekking van het 
Besluit economische heffing op oplos- en gemalen koffie 1988 
(P.B. 1988, no. 87) 

P.B. 1991, no. 73 XVIII BESLUIT van de 3de juli 1991 tot afkondiging van het 
Besluit van 16 mei 1991, nr. 91.004461, houdende 
instemming met de landsverordening van de Nederlandse 
Antillen van 17 december 1990 tot wijziging van de 
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen 

P.B. 1991, no. 74 X LANDSVERORDENING van de 11de juli 1991 houdende 
regelen in verband met de visserij in de territoriale  zee en de 
visserijzone van de Nederlandse Antillen 
(Visserijlandsverordening) 

P.B. 1991, no. 75 VI BESLUIT van de 24ste juli 1991 tot afkondiging van de 
rijkswet van 3 juli 1991 (Stb. 355), tot goedkeuring van het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (New York, 18 december 1979) 

P.B. 1991, no. 76 IX LANDSBESLUIT van de 3de juli 1991, no. 3, ter uitvoering 
van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 1991 (P.B. 
1991, 48) 

P.B. 1991, no. 77 IX LANDSBESLUIT van de 3de juli 1991, no. 4, ter uitvoering 
van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 1991 (P.B. 
1991, 48)  

P.B. 1991, no. 78 IX LANDSBESLUIT van de 29ste juli 1991, no. 10, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, 48) 

P.B. 1991, no. 79 XVII LANDSBESLUIT van de 14de augustus 1991, no. 1, 
houdende een beslissing als bedoeld in artikel 103, tweede 
lid, van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen dat de 
beschikking van het bestuurscollege van het eilandgebied 
Bonaire d.d. 17 juli 1991, inzake de benoeming van de heer 
B.E. Wanga, niet voor schorsing of vernietiging in 
aanmerking komt 

P.B. 1991, no. 80 XVII LANDSBESLUIT van de 14de augustus 1991, no. 2, 
houdende een beslissing als bedoeld in artikel 103, tweede 
lid, van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen dat de 
beschikking van het bestuurscollege van het eilandgebied 
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Bonaire d.d. 17 juli 1991, inzake de benoeming van de heer 
D.P.A. Nicolaas, niet voor schorsing of vernietiging in 
aanmerking komt 

P.B. 1991, no. 81 IX LANDSBESLUIT van de 29ste juli 1991, no. 9, ter uitvoering 
van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 1991 (P.B. 
1991, no. 48) 

P.B. 1991, no. 82 V BESLUIT van de 24ste juli 1991 tot afkondiging van de 
rijkswet van 15 mei 1991 (Stb. 298), houdende goedkeuring 
van het op 13 oktober 1989 te Montreal tot stand gekomen 
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada 
inzake uitlevering 

P.B. 1991, no. 83 XIX  LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 6de augustus 1991 tot wijziging 
van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 (P.B. 1968, no. 175) 

P.B. 1991, no. 84 XIX  LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 6de augustus 1991 tot wijziging 
van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 (P.B. 1968, no. 175) 

P.B. 1991, no. 85 XIII LANDSVERORDENING van de 19de juli 1991 houdende 
bepalingen tot regeling van de leerplicht 
(Leerplichtlandsverordening) 
Het internationaal verdrag inzake economische, sociale en 
culturele rechten van 19 december 1966 (Trb. 1969, 100; 1975, 
61; 1978, 178) verplicht in de Nederlandse Antillen een 
leerplicht voor alle kinderen binnen een bepaalde 
leeftijdscategorie in te voeren, ten einde een minimale 
ontwikkeling voor die kinderen te garanderen 

P.B. 1991, no. 86 XIX  LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 7de augustus 1991 tot wijziging 
van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 (P.B. 1968, no. 175) 

P.B. 1991, no. 87 XVIII LANDSVERORDENING van de 17de december 1990 tot 
wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen 
(P.B. 1955, no. 32) 

P.B. 1991, no. 88 XVIII LANDSVERORDENING van de 17de decemebr 1990 tot 
wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen 
(P.B. 1955, no. 32) 

P.B. 1991, no. 89 XVIII LANDSBESLUIT van de 28ste augustus 1991, no. 6, tot 
wijziging van het Landsbesluit van de 16de augustus 1990, 
no. 2 (P.B. 1990, no. 62), nopens de instelling van ministeries, 
het bepalen wie als hoofd van een ministerie belast is met de 
leiding ervan, en het aanwijzen van aangelegenheden welke 
behoren tot de zorg van ieder der ministeries 

P.B. 1991, no. 90 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 17de September 
1991 ter uitvoering van artikel 24 onder a van de 
Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28) 
Het is wenselijk de in Nederlands behaalde akte van 
bekwaamheid als leraar basisonderwijs gelijk te stellen met de 
akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, in de 
Nederlandse Antillen behaald 
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P.B. 1991, no. 91 IX LANDSBESLUIT van de 6de September 1991, no. 23, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1991, no. 92 IX LANDSBESLUIT van de 16de September 1991, no. 15, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1991, no. 93 IX LANDSBESLUIT van de 16de September 1991, no. 14, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1991, no. 94 IX LANDSBESLUIT van de 29ste augustus 1991, no. 11, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1991, no. 95 IX LANDSBESLUIT van de 29ste augustus 1991, no. 9, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1991, no. 96 IX LANDSBESLUIT van de 3de September 1991, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1991, no. 97 IX LANDSBESLUIT van de 3de september 1991, no. 1, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1991, no. 98 IX LANDSBESLUIT van de 23ste September 1991, no. 23, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991(P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1991, no. 99 IV LANDSVERORDENING van de 15de oktober 1991 tot 
wijziging van de Landsverordening Accijns van Sigaretten 
1970 (P.B. 1970, no. 96), de Landsverordening accijns op 
bier 1970 (P.B. 1971, no. 36), de Verordening van de 1ste 

november 1932 (P.B. 1932, no. 107), tot heffing van een 
bijzonder invoerrecht op benzine en de 
Gedistilleerdverordening 1908 (P.B. 1908, no. 34) 

P.B. 1991, no. 100 XVII LANDSVERORDENING van de 14de oktober 1991 ter 
uitvoering van Overgangsbepaling V van de 
Eilandenregeling Nederlandse Antillen 
(Overdrachtslandsverordening XXV: regeling van prijzen 
van goederen en diensten en winkelsluiting) 
Ter uitvoering van Overgangsbepaling V van de 
Eilandenregeling Nederlandse Antillen moet, bij of krachtens 
landsverordening, het tijdstip worden bepaald, waarop 
aangelegenheden tot de zorg van de eilandgebieden behorende, 
aan deze worden overgedragen en voor zoveel nodig, moeten 
voorzieningen worden getroffen betreffende de uitoefening van 
bevoegdheden met betrekking tot die aangelegenheden in 
wettelijke regelingen aan Landsorganen toegekend  

P.B. 1991, no. 101 VII LANDSVERORDENING van de 14de oktober 1991 tot 
wijziging van de Huurcommissie-Regeling (P.B. 1939, no. 
120), de Landsverordening afbetalingsovereenkomsten (P.B. 
1964, no. 48) en de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B 
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1968, no. 42) 
P.B. 1991, no. 102 XVII 

XVIII 
LANDSVERORDENING van de 14de oktober 1991 ter 
uitvoering van Overgangsbepaling V van de 
Eilandenregeling Nederlandse Antillen alsmede ter 
uitvoering van artikel III van de Landsverordening van de 
17de december 1990 (P.B. 1991, no. 88) tot wijziging van de 
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen 
(Overdrachtslandsverordening XXVI: 
elektriciteitsconcessies)  
Ter uitvoering van Overgangsbepaling V van de 
Eilandenregeling Nederlandse Antillen alsmede ter uitvoering 
van artikel III van de Landsverordening van de 17de december 
1990 (P.B. 1991, no. 88) tot wijziging van de Staatsregeling van 
de Nederlandse Antillen moet, bij of krachtens 
landsverordening, het tijdstip worden bepaald, waarop 
aangelegenheden tot de zorg van de eilandgebieden behorende, 
aan deze worden overgedragen en voor zoveel nodig, moeten 
voorzieningen worden getroffen betreffende de uitoefening van 
bevoegdheden met betrekking tot die aangelegenheden in 
wettelijke regelingen aan Landsorganen toegekend. 

P.B. 1991, no. 103 XVII LANDSBESLUIT van de 14de oktober 1991, no. 12, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening van 
de 14de oktober 1991 (P.B. 1991, no. 100) ter uitvoering van 
Overgangsbepaling V van de Eilandenregeling Nederlandse 
Antillen (Overdrachtslandsverordening XXV: regeling van 
prijzen van goederen en diensten en winkelsluiting) 

P.B. 1991, no. 104 X LANDSBESLUIT van de 14de oktober 1991, no. 13, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening van 
de 23ste maart 1981 (P.B. 1981, no. 95) tot wijziging van de 
IJklandsverordening 1956 (P.B. 1956, no. 38) 

P.B. 1991, no. 105 VII LANDSBESLUIT van de 14de oktober 1991, no. 14, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening van 
de 14de oktober 1991 (P.B. 1991, no. 101) tot wijziging van 
de Huurcommissie-Regeling (P.B. 1939, no. 120), de 
Landsverordening afbetalingsovereenkomsten (P.B. 1964, 
no. 48) en de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, 
no. 42) 

P.B. 1991, no. 106 XVIII LANDSBESLUIT van de 14de oktober 1991, no. 15, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening van 
de 17dedecember 1990 (P.B. 1991, no. 87) tot wijziging van 
de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (P.B. 1955, no. 
32) 

P.B. 1991, no. 107 XVIII LANDSBESLUIT van de 14de oktober 1991, no. 16, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening van 
de 17de december 1990 (P.B. 1991, no. 88) tot wijziging van 
de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (P.B. 1955, no. 
32) 

P.B. 1991, no. 108 XVII 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 14de oktober 1991, no. 17, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening van 
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de 14de oktober 1991 (P.B. 1991, no. 102) ter uitvoering van 
Overgangsbepaling V van de Eilandenregeling Nederlandse 
Antillen alsmede ter uitvoering van artikel III van de 
Landsverordening van de 17de december 1990(P.B. 1991, no. 
88) tot wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse 
Antillen (Overdrachtslandsverordening XXVI: 
elektriciteitsconcessies)  

P.B. 1991, no. 109 X 
XI 

LANDSBESLUIT van de 14de oktober 1991, no. 18, tot 
wijziging van het Landsbesluit van de 13de juli 1978, no. 31, 
houdende de opheffing van het Departement van Sociale en 
Economische Zaken en de instelling van een Departement 
van Arbeid en Sociale Zaken en een Departement van 
Economische Zaken (P.B. 1978, no. 199) 

P.B. 1991, no. 110 IX LANDSBESLUIT van de 28ste augustus 1991, no. 7, tot 
wijziging van het Landsbesluit algemene voorwaarden 
telexnet (P.B. 1973, no. 186) 

P.B. 1991, no. 111 XIII LANDSBESLUIT van de 9de oktober 1991, no. 4, regelende 
de instelling van een Nationale UNESCO Commissie in de 
Nederlandse Antillen (Landsbesluit Nationale UNESCO 
Commissie Nederlandse Antillen) 

P.B. 1991, no. 112 IV LANDSBESLUIT van de 11de oktober 1991, no. 4, tot 
wijziging van het Organisatiebesluit Belastingdienst (P.B. 
1968, no. 201) 

P.B. 1991, no. 113 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking 
van de 31ste oktober 1991 ter uitvoering van artikel 6 van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
In verband met het belang van de volkshuishouding is het 
wenselijk, in het bijzonder voor wat betreft het economische 
belang,met spoed regelen te stellen ten aanzien van de invoer 
van zepen en wasmiddelen 

P.B. 1991, no. 114 XVIII LANDSBESLUIT van de 30ste oktober 1991, no. 6, tot 
wijziging van het Landsbesluit van de 20ste juli 1990, no. 1 
(P.B. 1990, no. 63), houdende aanwijzing van ministers tot 
Hoofden van Ministeries, alsmede de bekendmaking van de 
waarneming van hun bevoegdheden ad interim  

P.B. 1991, no. 115 IV MINISTERIELE BESCHIKKING van de 31ste oktober 
1991, ter uitvoering van Artikel 25, derde lid, van de 
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 
1956, no. 9) en Artikel 8A, derde lid, van de 
Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B. 1975, no. 
254) 
In verband met de financiële positie van de Nederlandse 
Antillen, is het wenselijk de inflatiecorrectiefactor voor het 
vaststellen van de belastingbedragen voor het jaar 1992 slechts 
gedeeltelijk toe te passen 

P.B. 1991, no. 116 XX BESLUIT van de 30ste oktober 1991 tot afkondiging van het 
besluit van 30 augustus 1991, nr. 91.007829, houdende 
instelling van een gemengde werkgroep met als taak de 
voorbereiding van de vereenvoudiging en modernisering van 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1991 

het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
(Gemengde werkgroep modernisering Statuut) 

P.B. 1991, no. 117 X LANDSBESLUIT van de 19de November 1991, no. 39 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening 
toezicht Verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 77) 

P.B. 1991, no. 118 XIV LANDSBESLUIT van de 12de November 1991, no. 21, ter 
uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de 
Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961, no. 223) 

P.B. 1991, no. 119 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 7de November 1991 tot wijziging 
van het radioamateurbesluit (P.B. 1972, no. 93) 

P.B. 1991, no. 120 V BESLUIT van de 13de november 1991 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 26 september 1991 (Stb. 498), houdende het 
stellen van regelen betreffende de verstrekking van 
reisdocumenten (Paspoortwet).  

P.B. 1991, no. 121 XVII LANDSBESLUIT van de 8ste November 1991, no. 30, 
houdende overdracht van het eigendomsrecht van de 
Nederlandse Antillen op een perceel domeingrond aan het 
eilandgebied Bonaire 

P.B. 1991, no. 122 XVIII LANDSBESLUIT van de 19de december 1991, no. 1, 
houdende instelling van een commissie met als taak het 
uitvoeren van een onderzoek naar de besluitvorming door de 
bestuursorganen van het eilandgebied Sint Maarten 
(Onderzoekscommissie besluitvorming Sint Maarten) 

P.B. 1991, no. 123 IV LANDSVERORDENING van de 30ste december 1991 tot 
wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 
1940 (P.B.1965, no. 58) 

P.B. 1991, no. 124 XIII LANDSBESLUIT van de 28ste December 1991, no. 28 
regelende de inwerkingtreding van de 
Leerplichtlandsverordening (P.B. 1991, no. 85) voor het 
eilandgebied Curaçao 
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