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PB NUMMER SECTIE KOPJE/ SAMENVATTING 
P.B. 1992, no. 1 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 29ste November 1991 ter 
uitvoering van artikel 4 van de Landsverordening in- en 
uitvoer (P.B. 1968, no. 42) (Landsbesluit in- en 
uitvoerverbod beleidsregels dieren en planten) 

P.B. 1992, no. 2 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 13de november 1991 tot wijziging 
van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 
de 21ste april 1966 (P.B. 1966, no. 93) ter uitvoering van 
artikel 13 van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 
1966, no. 15) 

P.B. 1992, no. 3 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de november 1991 tot wijziging 
van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 
de 23ste december 1966 (P.B. 1966, no. 191) ter uitvoering 
van artikel 13 van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) 

P.B. 1992, no. 4 V BESLUIT van de 2de januari 1992 tot afkondiging van het 
besluit van 8 november 1991 (Stb. 563), houdende regels met 
betrekking tot de aan het Rijk verschuldigde kosten en 
rechten ter zake van reisdocumenten(Besluit 
paspoortgelden) 

P.B. 1992, no. 5 V BESLUIT van de 2de januari 1992 tot afkondiging van het 
besluit van 8 november 1991 (Stb. 564), houdende 
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Paspoortwet (Stb. 1991, 498) 

P.B. 1992, no. 6 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 19de december 1991 tot wijziging 
van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 
de 6de november 1956 (P.B. 1956, no. 133) ter uitvoering van 
artikel 9, vierde lid, van de Landsverordening 
Bouwcredietbank 1956 (P.B. 1956, no. 17) 

P.B. 1992, no. 7 V LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 7de januari 1992 tot wijziging van 
het Toelatingsbesluit (P.B. 1985, no. 57) 

P.B. 1992, no. 8 V LANDSBESLUIT van de 14de januari 1992, no. 32, ter 
uitvoering van Artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening 
Volkstellingen (P.B. 1971, no. 171) 

P.B. 1992, no. 9 V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 21ste januari 1992 
ter uitvoering van Artikel 2 van de Landsbesluit Algemene 
Volkstellingen (P.B. 1071, no. 172) 

P.B. 1992, no. 10 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN,van de 7de januari 1992 houdende 
intrekking van het Besluit economische heffing op oplos- en 
gemalen koffie 1988 (P.B. 1988, no. 87) 
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P.B. 1992, no. 11 IX LANDSBESLUIT van de 23ste december 1991, no. 3 ter 

uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1992, no. 12 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 3de februari 1992 
houdende benoeming van de leden van de 
Onderzoekscommissie besluitvorming Sint Maarten 

P.B. 1992, no. 13 XI MINISTERIELE BESCHIKKING van de 3de februari 1992 
ter uitvoering van artikel 9, zevende lid, van de 
Landsverordening Minimumlonen (P.B. 1972, no. 110), zoals 
gewijzigd. 

P.B. 1992, no. 14 XVI BESLUIT van de 16de januari 1992 tot afkondiging van de 
rijkswet van 20 november 1991 (Stb. 627), houdende 
goedkeuring van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot 
stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing 
is op het huwelijksvermogensregime 

P.B. 1992, no. 15 XVI BESLUIT van de 16de januari 1992 tot afkondiging van de 
rijkswet van 20 november 1991 (Stb. 625), houdende 
goedkeuring van het op 10 maart 1988 tot stand gekomen 
Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen 
gericht tegen de veiligheid van de zeevaart en het Protocol 
tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van vaste platform op het continentale 
plat  

P.B. 1992, no. 16 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 7de februari 1992 ter uitvoering 
van artikel 4 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 
1968, no. 42)  

P.B. 1992, no. 16 X Verbeterblad: In artikel 1, vierde regel dient in plaats van 
“95,%” te worden gelezen “95,5%” 

P.B. 1992, no. 17 X MINISTERIELE BESCHIKKING van de 7de februari 1992 
ter uitvoering van het artikel 3, tweede lid, van het 
Landsbesluit heffing zepen en wasmiddelen (P.B. 1992, no. 
16)  

P.B. 1992, no. 18 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de januari 1992 ter uitvoering 
van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) 

P.B. 1992, no. 19 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de januari 1992 ter uitvoering 
van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14)  

P.B. 1992, no. 20 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de januari 1992 ter uitvoering 
van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) 

P.B. 1992, no. 21 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de januari 1992 ter uitvoering 
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van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) 

P.B. 1992, no. 22 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN,  van de 9de januari 1992 tot vaststelling 
van het premiepercentage bedoeld in artikel 27, eerste lid 
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 
(P.B. 1960, no. 83)  

P.B. 1992, no. 23 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de januari 1992 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. 1992, no. 24 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de januari 1992 ter uitvoering 
van artikel 7, zesde lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) 
Ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, van de Landsverordening 
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83), zoals 
gewijzigd, is het gewenst de pensioenbedragen voor het jaar 
1992 aan te passen aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfers 
van de gezinsconsumptie  

P.B. 1992, no. 25 V LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de januari 1992 ter uitvoering 
van artikel 29, vierde lid, van de Landsverordening 
Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 
194) 

P.B. 1992, no. 26 V LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de januari 1992 ter uitvoering 
van artikel 11, zevende lid, van de Landsverordening 
Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 
194) 

P.B. 1992, no. 27 V LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de januari 1992 tot vaststelling 
van het premiepercentage bedoeld in artikel 30, eerste lid, 
van de Landsverordening Algemene Weduwen- en 
Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 

P.B. 1992, no. 28 II 
XVII 

LANDSBESLUIT van de 11de februari 1992, no. 16 
regelende de inwerkingtreding van de 
Overdrachtslandsverordening XX (P.B. 1984, no. 95) voor 
wat betreft de eilandgebieden Saba, Sint Eustatius en Sint 
Maarten 

P.B. 1992, no. 29 IX 
XIX 

BESLUIT van de 15de februari 1992 tot afkondiging van het 
besluit van 13 november 1991 (Stb. 640), houdende wijziging 
van het Schepenbesluit 1965 
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P.B. 1992, no. 30 X BESLUIT van de 15de februari 1992 tot afkondiging van de 

rijkswet van 19 december 1991 (Stb. 746), houdende 
machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der 
Nederlanden in de negende aanvulling van middelen van de 
Internationale Ontwikkelings Associatie (IDA) 

P.B. 1992, no. 31 VII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 27ste februari 
1992 ter uitvoering van artikel 1,onder d, 4° van de 
Landsverordening op de Geneesmiddelenvoorziening (P.B. 
1969, no. 24) zoals gewijzigd 

P.B. 1992, no. 32 XII 
XVI 

BESLUIT van de 26ste februari 1992 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 28 oktober 1991 (Stb. 678), tot goedkeuring 
van de op 27 januari 1977 te Straatsburg tot stand gekomen 
Europese Overeenkomst inzake het doorzenden van 
verzoeken om rechtsbijstand, alsmede van het op 25 oktober 
1980 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de 
toegang tot de rechter in internationale gevallen 

P.B. 1992, no. 33 XVIII LANDSBESLUIT van de 24ste februari 1992, no. 2, tot 
wijziging van het Landsbesluit d.d. 4 april 1990, no. 1, (P.B. 
1990, no. 29), inhoudende de instelling van een Nationale 
Coördinerende Raad voor Zeeonderzoek en Zeeactiviteiten 
in de Nederlandse Antillen 

P.B. 1992, no. 34 XIV LANDSBESLUIT  van de 17de februari 1991, no. 2 ter 
uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de 
Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961, no. 223) 

P.B. 1992, no. 35 IX BESLUIT van de 19de maart 1992 tot afkondiging van het 
besluit van 14 januari 1992 (Stb. 35), houdende wijziging van 
het Schepenbesluit 1965 

P.B. 1992, no. 36 XV BESLUIT van de 19de maart 1992 tot afkondiging van de 
rijkswet van 22 januari 1992 (Stb. 51), houdende regels 
betreffende de rechtspositie van enige militair-rechtelijke 
ambtenaren. 

P.B. 1992, no. 37 XIII 
XV 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 12de maart 1992 regelende de 
instelling van cursussen ten behoeve van de ontwikkeling van 
gedetineerden  

P.B. 1992,no. 38 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 10de maart 1992 ter uitvoering 
van artikel 4 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 
1968, no. 42) 
In verband met het belang van de volkshuishouding is het 
wenselijk regels te geven ten aanzien van de invoer van harde 
zepen, met uitzondering van luxe zepen en huishoudzeep 

P.B. 1992, no. 39 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 10de maart 1992 ter uitvoering 
van artikel 4 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 
1968, no.42) 
In verband met het belang van de volkshuishouding, onder meer 
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in verband met de betalingsbalansproblematiek, het behoud en 
uitbreiding van werkgelegenheden, alsmede de verder uitbouw 
van de industriële- en agrarische sector, is het wenselijk regels 
te geven ten aanzien van de invoer van een aantal goederen, 
zepen, was- en reinigingsprodukten  

P.B. 1992, no. 40 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 10de maart 1992 ter uitvoering 
van artikel 4 van de Landsverordening In – en Uitvoer (P.B. 
1968, no. 42) 
In verband met het belang van de volkshuishouding is het 
wenselijk regels te geven ten aanzien van de invoer van levende 
varkens, varkensvlees en eetbare slachtafvallen van varkens 

P.B. 1992, no. 41 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 10de maart 1992 ter uitvoering 
van artikel 4 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 
1968, no. 42) 
In  verband met het belang van de volkshuishouding is het 
wenselijk regels te geven ten aanzien van de invoer van overalls 

P.B. 1992, no. 42 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 10de maart 1992 ter uitvoering 
van artikel 4 van de Landsverordening In- en Uitvoer(P.B. 
1968, no. 42) 

P.B. 1992, no. 43 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 10de maart 1992 ter uitvoering 
van artikel 4 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 
1968, no. 42) 

P.B. 1992, no. 44 XVIII LANDSBESLUIT van de 1ste april 1992, no. 42, houdende 
instelling van een gemengde werkgroep met als taak het 
adviseren over de manier waarop een voortvarende 
implementatie van de douane- controle in het eilandgebied 
Sint Maarten kan worden gerealiseerd (Werkgroep 
implementatie douane- controle Sint Maarten) 

P.B. 1992, no. 45 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 17de maart 1992 tot wijziging van 
het Landsbesluit Deviezenprovisie vrijstelling 1986 (P.B. 1987, 
no. 44) 

P.B. 1992, no. 46 VII 
X 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 10de maart 1992 ter uitvoering 
van artikel 4 Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, 
no. 42) alsmede ter uitvoering van de Verordening van de 
7de augustus 1917, houdende bepalingen tot het tegengaan 
van de verkoop van voor de volksgezondheid nadelige eet- en 
drinkwaren, alsmede ter bevordering van een deugdelijke 
samenstelling van eet- en drinkwaren (P.B. 1917, no. 58) 

P.B. 1992, no. 47 XVIII 
XX 

LANDSBESLUIT van de 9de april 1992, no. 3, houdende 
benoeming van twee leden van de Gemengde werkgroep 
modernisering Statuut 
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P.B. 1992, no. 48 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 19de maart 1992 tot wijziging van 
het Bezoldigingslandsbesluit 1971 (P.B. 1968, no. 175) 

P.B. 1992, no. 49 V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 28ste april 1992 
ter indeling en taakstelling detachement bijstand 
Koninklijke Marechaussee Sint Maarten, Sint Eustatius en 
Saba 
De Raad van Ministers van het Koninkrijk heeft ingestemd met 
het verzoek van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen tot 
het ter beschikking stellen van een detachement van de 
Koninklijke Marechaussee, zoals aangeduid in de aan deze 
beschikking gehechte bijlage I, voor de periode van drie jaren, 
in het kader van militaire bijstand ter strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde aan het Korpsonderdeel de 
Bovenwindse Eilanden van het Korps Politie van de 
Nederlandse Antillen 

P.B. 1992, no. 50 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de mei 1992 ter uitvoering van 
Artikel 7 van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 77). (Landsbesluit 
bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf) 
Ter uitvoering van Artikel 7 van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 77) is het wenselijk regelen 
vast te stellen inzake het toezicht op verzekeraars die vanuit de 
Nederlandse Antillen buitengaatse risico’s van bepaalde 
ondernemingen, instellingen of beroepbeoefenaren verzekeren 
en op verzekeraars die vanuit de Nederlandse Antillen 
uitsluitend het herverzekeringsbedrijf uitoefenen 

P.B. 1992, no. 51 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de mei 1992 ter uitvoering van 
Artikel 12, tweede lid, van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 77). (Landsbesluit 
programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf) 
Ter uitvoering van Artikel 12, tweede lid, van de 
Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 
77) moeten nadere regelen worden gesteld met betrekking tot het 
programma van werkzaamheden dat bij de aanvraag van een 
vergunning voor de uitoefening van het verzekeringsbedrijf moet 
worden overgelegd 

P.B. 1992, no. 52 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de mei 1992 ter uitvoering van 
Artikel 22, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en tweede lid, en 
Artikel 36, derde lid, van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 77). (Landsbesluit 
financiële eisen verzekeringsbedrijf) 
Ter uitvoering van Artikel 22, eerste lid, aanhef en onderdeel 
a,van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf (P.B. 
1990, no. 77) moeten waarden worden bepaald en moeten regels 
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worden gesteld, ter uitvoering van Artikel 36, derde lid, van 
evengenoemde landsverordening moeten bedragen worden 
vastgesteld en voorts is het wenselijk voorschriften als bedoeld 
in Artikel 22, tweede lid, van genoemde landsverordening te 
geven 

P.B. 1992, no. 53 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de mei 1992 ter uitvoering van 
Artikel 8 van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 77). (Landsbesluit 
natura- en uitvaartverzekeraars) 
Ter uitvoering van Artikel 8 van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 77) is het wenselijk regels te 
stellen ten aanzien van ondernemingen die voor eigen rekening 
overeenkomsten van verzekering sluiten tot het doen van 
uitkeringen in natura in verband met het overlijden van de mens 

P.B. 1992, no. 54 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de mei 1992 ter uitvoering van 
Artikel 7 van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 77). (Landsbesluit 
Lloyd’s Underwriters) 
Ter uitvoering van Artikel 7 van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 77) is het wenselijk regelen 
te stellen inzake het toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf 
dat Lloyd’s Underwriters namens de leden van de Corporation 
of Lloyd’s, in de Nederlandse Antillen uitoefenen 

P.B. 1992, no. 55 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de mei 1992 ter uitvoering van 
Artikel 77 van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 77). (Landsbesluit 
toezichtkosten verzekeringsbedrijf) 
Ter uitvoering van Artikel 77 van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf  (P.B. 1990, no. 77)is het wenselijk regelen 
te stellen inzake de jaarlijk door de Bank van de Nederlandse 
Antillen aan iedere verzekeraar op te leggen aanslag  

P.B. 1992, no. 56 XIV BESLUIT van de 15de februari 1992 tot afkondiging van het 
besluit van 17 december 1991 (Stb. 737), houdende 
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Rijkswet van 1 juli 1987 (Stb. 1987, 368), houdende wijziging 
van de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart (Stb. 1972, 
no. 416) in verband met de intrekking van de Wet 
bescherming bevolking (Stb. 1952, 404) alsmede van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 november 
1991 (Stb. 1991, 631), houdende regels met betrekking tot de 
aanpassing van een aantal wetten die bepalingen bevatten 
welke mede betrekking hebben op de bescherming van de 
bevolking, op de noodwachten of de noodwachter. 

P.B. 1992,no. 57 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 25ste april 1992 ter uitvoering 
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van de artikelen 7 en 15b van de Quarantaine- verordening 
(P.B. 1931, no. 92) en tot tijdelijke opschorting van de 
werking van het Landsbesluit houdende algemene 
maatregelen van de 14de mei 1969 (P.B. 1969, no. 66) ter 
uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Landsverordening 
invoer kleine dieren 1952 (P.B. 1952, no. 123) 

P.B. 1992, no. 58 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 14de mei 1992 ter uitvoering van artikel 
6, eerste lid, van de Landsverordening In- en uitvoer (P.B. 
1968, no. 42) houdende een uitvoerverbod van bepaalde 
goederen naar Libië 
In het belang van de internationale rechtsorde en de daarop 
betrekking hebbende internationale afspraak zoals vervat in 
resolutie 748 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
van 31 maart 1992, is het wenselijk regelen te stellen ten 
aanzien van de uitvoer van bepaalde goederen naar de 
Republiek Libië 

P.B. 1992, no. 59 XX BESLUIT van de 21ste mei 1992 tot afkondiging van de 
rijkswet van 27 februari 1992 (Stb. 121), houdende 
bepalingen inzake de beëindiging en inhuldiging van de 
Koning (Wet beëindiging en inhuldiging van de Koning) 

P.B. 1992, no. 60 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGMENE 
MAATREGELEN, van de 13de mei 1992 tot wijziging van 
het Landsbesluit Deviezenprovisie Vrijstelling 1986 (P.B. 
1987, no. 44) 
Het is wenselijk het Landsbesluit Deviezenprovisie Vrijstelling 
1986 (P.B. 1987, no. 44) te wijzigen ten einde aan de naamloze 
vennootschappen “Curaçao International Airport N.V.” te 
Curaçao en “St. Maarten Port Authority N.V. te St. Maarten 
vrijstelling te verlenen van de verplichting tot betaling van de 
deviezenprovisie 

P.B. 1992, no. 61 X 
XIX 

Landsverordening van de 13de mei 1992 houdende intrekking 
van de Landsverordening Bouwcredietbank 1956 (P.B. 1956, 
no. 17) en de Landsverordening leeftijdsgrens werknemers 
Bouwcredietbank van de Nederlandse Antillen (P.B. 1972, no. 
177) 

P.B. 1992, no. 62 IV LANDSBESLUIT van de 8ste april 1992, no. 17 tot wijziging 
van het Organisatiebesluit Belastingdienst (P.B. 1968, no. 
201), zoals gewijzigd 

P.B. 1992, no. 63 IV LANDSVERORDENING van de 15de mei 1992 tot wijziging 
van Algemene Verordening I. U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 
62) 

P.B. 1992, no. 64 IX LANDSBESLUIT van de 21ste 1992, no. 2, ter uitvoering 
van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 1991 (P.B. 
1991, no. 48) 

P.B. 1992, no. 65 IX LANDSBESLUIT van de 21ste mei 1992, no. 1, ter 
uitvoering van Artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
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1991 (P.B. 1991, no. 48) 
P.B. 1992, no. 66 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 13de mei 1992 houdende regelen 
b kki d l idi l dP.B. 1992, no. 67 IV 

X 
XII 

Landsverordening van de 21ste mei 1992 tot wijziging van de 
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 
1956, no. 9) en andere landsverordeningen 

P.B. 1992, no. 68 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 25ste april 1992 tot wijziging van 
het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 
4de mei 1961, (P.B. 1961, no. 74) ter uitvoering van 
middelenvoorziening (P.B. 1960, no. 59) 

P.B. 1992, no. 69 V 
XV 

MINISTERIELE BESCHIKKING van de 2de april 1992 
houdende opdracht aan de op Curaçao gevestigde 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Vrijwilligers 
Korps Curaçao tot het verlenen van steun aan de Direktie 
van het Huis van Bewaring en de Strafgevangenis te 
Curaçao tot het verlenen van steun aan de Direktie van het 
Huis van Bewaring en de Strafgevangenis te Curaçao bij de 
uitvoering van de aan de Direktie opgedragen taak  

P.B. 1992, no. 70 V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 3de april 1992 
houdende opdracht aan de op Curaçao gevestigde 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Vrijwilligers 
Korps Curaçao tot het verlenen van steun aan het Plaatselijk 
Hoofd van Politie van het Eilandgebied Curaçao bij de 
uitvoering van diens taak 

P.B. 1992, no. 71 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN,  van de 5de juni 1992 tot wijziging van 
de bedragen van de presentiegelden als vermeld in de 
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, van de 
26ste juni 1960 (P.B. 1960, no. 136), van de 29ste november 
1961 (P.B. 1961, no. 208), van de 21ste december 1965 (P.B. 
1965, no. 200), van de 21ste april 1966 (P.B. 1966, no. 92) en 
van de 23ste december 1966 (P.B. 1966, no. 188) 

P.B. 1992, no. 72 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 19de juni 1992 tot wijziging van 
het Bezoldigingslandsbesluit 1972 (P.B. 1986, no. 175) 

P.B. 1992, no. 73 IX LANDSBESLUIT van de 3de juni 1992, no. 11, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1992, no. 74 VII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 6de juli 1992 ter 
uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
In het belang van de volkshuishouding is het wenselijk met spoed 
regels te geven ten aanzien van de uitvoer van goederen van 
oorsprong, bedoeld in artikel 6 van bijlage II van het Besluit van 
de Raad van 25 juli 1991 betreffende de associatie van landen 
en gebieden overzee met de Europese Economische 
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Gemeenschap  
P.B. 1992, no. 75 IX LANDSBESLUIT van de 16de juni 1992, no. 8, ter 

uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1992, no. 76 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 7de juli 1992 ter uitvoering van artikel 6, 
eerste lid, van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 
1968, no. 42) houdende een in- en uitvoerverbod van 
goederen afkomstig van respectievelijk bestemd voor de 
Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) 

P.B. 1992, no. 77 XVIII LANDSVERORDENING van de 23ste juli 1992 tot 
vaststelling van de begroting van de Nederlandse Antillen 
voor het dienstjaar 1992 

P.B. 1992, no. 78 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 31ste juli 1992 ter uitvoering van 
artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening 
In- en uitvoer (P.B. 1968, no. 42) houdende een 
Uitvoerverbod van bepaalde goederen naar Libië 

P.B. 1992, no. 79 V LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 10de juli 1992 tot wijziging van 
het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 
27ste januari 1978 (P.B. 1978, no. 23) ter uitvoering van 
artikel 2 ten 1° van de Wapenverordening 1931 (P.B. 1967, 
no. 168) 
Het is wenselijk het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 27ste januari 1978 (P.B. 1978, no. 23) ter 
uitvoering van artikel 2 ten 1°  van de Wapenverordening 1931 
(P.B. 1967, no. 168) te wijzigen teneinde de vrijstelling van het 
verbod om op de openbare weg of enige voor het publiek 
toegankelijke plaats een wapen bij zich te hebben ook op 
Staatssecretarissen van toepassing te verklaren 

P.B. 1992, no. 80 XIV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 4de augustus 1992 tot vaststelling van 
een tijdelijke regeling klachtrecht voor dienstplichtigen van 
de Nederlandse Antillen 
In het kader van de herziening van het militair straf- en 
tuchtrecht, is het wenselijk een regeling te treffen die erop 
gericht is om vast te stellen of de dienstplichtige als gevolg van 
een ondervonden behandeling of een gegeven bevel al dan niet 
krenkend of onbillijk is behandeld of zich terecht bezwaard 
voelt, vooruitlopend op de inwerkingtreding van een daartoe 
strekkende wijziging van de dienstplichtverordening 1962 (P.B. 
1961, no. 223) 

P.B. 1992, no. 81 VII MINISTERIEL BESCHIKKING MET ALGMENE 
WERKING van de 6de augustus 1992 ter uitvoering van 
artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening In- en Uitvoer 
(P.B. 1968, 42) houdende  een in- en uitvoerverbod aan 
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bepaalde goederen afkomstig van respectievelijk bestemd 
voor Haïti 

P.B. 1992, no. 82 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 31ste juli 1992 ter uitvoering van 
artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening 
In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) houdende een in- en 
uitvoerverbod van goederen afkomstig van respectievelijk 
bestemd voor de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en 
Montenegro) 

P.B. 1992, no. 83 IX LANDSBESLUIT van de 14de juli 1992, no. 13, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1992, no. 84 XVIII BESLUIT van de 5de augustus 1992 tot afkondiging van het 
besluit van 14 mei 1992 (Stb. 284), tot wijziging van het 
besluit van 23 augustus 1984, (Stb. 414) houdende regeling 
van de materiële positie van de Gouverneur van de 
Nederlandse Antillen (Positiebesluit Gouverneur van de 
Nederlandse Antillen) in verband met de verlaging  van de 
meerderjarigheidsleeftijd in het Nederlands Burgerlijk 
Wetboek 

P.B. 1992, no. 85 XVIII LANDSBESLUIT van de 12de augustus 1992, no. 10, 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 as interim 

P.B. 1992, no. 86 IX LANDSBESLUIT van de 5de augustus 1992, no. 33, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1992, no. 87 V 
XV 

MINISTERIELE-BESCHIKKING  van de 6de april 1992 tot 
intrekking van de Ministeriële-Beschikking van de 2de april 
1992 houdende opdracht aan de op Curaçao gevestigde 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Vrijwilligers 
Korps Curaçao tot het verlenen van steun aan de Direktie 
van het Huis van Bewaring en de Strafgevangenis te 
Curaçao bij de uitvoering van diens taak 

P.B. 1992, no. 88 V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 6de april 1992 tot 
intrekking van de Ministeriële Beschikking van de 3de april 
1992 houdende opdracht aan de op Curaçao gevestigde 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Vrijwilligers 
Korps Curaçao tot het verlenen van steun aan het Plaatselijk 
Hoofd van Politie van het Eilandgebied Curaçao bij de 
uitvoering van diens taak 

P.B. 1992, no. 89 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 15de september 
1992 houdende omschrijving van de taak van 
Staatssecretaris L.S. Arrendell van Algemene Zaken 

P.B. 1992, no. 90 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 17de september 
1992 houdende omschrijving van de taak van 
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Staatssecretaris van Algemene Zaken M.W. Nicholson 
P.B. 1992, no. 91 VII 

X 
LANDSBESLUIT van de 21ste september 1992, no. 4, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening 
grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning (P.B. 1976, 
no. 195) voor wat betreft de eilandgebieden Saba, St. 
Eustatius en St. Maarten 

P.B. 1992, no. 92 X LANDSBESLUIT van de 22ste september 1992, no. 5, 
houdende inwerkingtreding van het Landsbesluit in- en 
uitvoerverbod bedreigde dieren en planten (P.B. 1992, no. 1) 

P.B. 1992, no. 93 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 27ste augustus 1992 ter uitvoering 
van artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening 
Deviezenverkeer (P.B. 1982, no. 67) houdende bevriezing van 
de tegoeden van de Federale Republiek Joegoslavië (Servië 
en Montenegro) 

P.B. 1992, no. 94 XVIII LANDSBESLUIT van de 26ste augustus 1992, no. 2, tot 
wijziging van het Landsbesluit van de 1ste april 1992, no. 42 
(P.B. 1992, no. 44), houdende instelling van een gemengde 
werkgroep met als taak het adviseren over de manier 
waarop een voortvarende implementatie van de douane-
controle in het eilandgebied Sint Maarten kan worden 
gerealiseerd (Werkgroep implementatie douane-controle 
Sint Maarten) 

P.B. 1992, no. 95 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 21ste september 
1992 houdende de benoeming van de leden van de 
werkgroep implementatie douane-controle Sint Maarten  

P.B. 1992, no. 96 XVIII LANDSVERORDENING van de 10de september 1992 
houdende machtiging tot het aangaan van geldleningen in 
verband met de slechte financiële toestand van het Fonds 
Ziektekosten Overheidsgepensioneerden 

P.B. 1991, no. 97 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 17de september 1992 tot wijziging 
van het Landsbesluit Deviezenprovisie Vrijstelling 1986 (P.B. 
1987, no. 44) 
Het is wenselijk het Landsbesluit Deviezenprovisie Vrijstelling 
1986 (P.B. 1987, no. 44) zoals gewijzigd het laatst bij 
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen , van de13de mei 
1992 (P.B. 1992, no. 60) nader te wijzigen ten einde aan de 
naamloze vennootschap St. Eustatius Refining N.V. te St. 
Eustatius vrijstelling te verlenen van de verplichting tot betaling 
van deviezenprovisies 

P.B. 1992, no. 98 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de september 1992 ter 
uitvoering van artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
houdende een in- en uitvoerverbod van bepaalde goederen 
afkomstig van respectievelijk bestemd voor Haïti 
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P.B. 1992, no. 99 XVII 

XVIII 
LANDSVERORDENING van de 30ste september 1992 
houdende voorschriften tot afwijking van de bepalingen van 
de Compatibiliteitslandsverordening (P.B. 1953, no. 1) en de 
Compatibiliteitsvoorschriften eilandgebieden (P.B. 1953, no. 
174). (Experimenteerverordening compatibiliteitsvoorschrif- 
ten) 

P.B. 1992, no. 100 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 9de oktober 1992 
ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 

P.B. 1992, no. 101 VII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 9de oktober 1992 
ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
In het belang van de volkshuishouding is het wenselijk met spoed 
regels te geven ten aanzien van de invoer van goederen van 
oorsprong, bedoeld in artikel 6 van Bijlage II van het Besluit 
van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de associatie van 
landen en gebieden overzee met de Europese Economische 
Gemeenschap (91/482/EEG) 

P.B. 1992, no. 103 IX LANDSBESLUIT van de 15de oktober 1992, no. 26, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1992, no. 104 IX LANDSBESLUIT van de 19de oktober 1992, no. 3, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1992, no. 105 XIV LANDSBESLUIT van de 11de augustus 1992, no. 5, ter 
uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de 
Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961, no. 223) 

P.B. 1992, no. 106 XVIII LANDSBESLUIT van de 8ste oktober 1992 ter vaststelling 
van vergoedingen voor het gebruik van examenzalen van het 
Departement van Onderwijs Sta. Rosa 48 

P.B. 1992, no. 107 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MATREGELEN, van de 28ste september 1992 tot wijziging 
van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 (P.B. 1968, no. 175) 

P.B. 1992, no. 108 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 5de November 1992 ter uitvoering 
van de artikelen 3 en 12 van de Visserijlandsverordening 
(P.B. 1991, no. 74) (Visserijlandsbesluit) 
Ter uitvoering van de artikelen 3 en 12 van de 
Visserijlandsverordening is het wenselijk regels te geven omtrent 
de te vangen vis, te bepalen met welke vistuigen het is 
toegestaan te vissen, welke gegevens en de wijze waarop deze 
gegevens door de vergunninghouder dienen te worden 
bijgehouden, alsmede de wijze van inning van het recht dat aan 
het land verschuldigd is indien vanwege het land een vergunning 
wordt verleend 

P.B. 1992, no. 109 XIV BESLUIT van de 19de November 1992 tot afkondiging van 
het Besluit van 17 september 1992 (Stb. 526), houdende 
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bekendmaking van de tekst van de Defensiewet voor de 
Nederlandse Antillen en Aruba (Stb. 1985, no. 658), zoals 
gewijzigd bij de rijkswet van 14 april 1988, Stb. 212 

P.B. 1992, no. 110 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 19de november 1992 tot wijziging 
van het Landsbesluit Deviezenprovisie Vrijstelling 1986 (P.B. 
1987, no. 44) 

P.B. 1992, no. 111 XVII LANDSBESLUI, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 1ste oktober 1992 ter uitvoering 
van artikel 1, eerste lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) voor het land 
de Nederlandse Antillen (Experimenteerbesluit 
comptabiliteitvoorschriften Land) 

P.B. 1992, no. 112 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 1ste december 1992 tot wijziging 
van het Landsbesluit Vrije Zones (P.B. 1976, no. 104) 
In verband met de geautomatiseerde gegevensverwerking door 
de Inspectie  der Invoerrechten en Accijnzen, is het wenselijk het 
Landsbesluit Vrij Zones (P.B. 1976, no. 104) te wijzigen ten 
einde de modellen van de aangiften en documenten, bedoeld in 
artikel 1 van het genoemd landsbesluit te vervangen door één 
nieuw model en tevens de bevoegdheid tot het vaststellen van dit 
model op te dragen aan de Minister van Financiën  

P.B. 1992, no. 113 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 15de december 1992 ter 
uitvoering van artikel 1, eerste lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) voor de eilandgebieden van de 
Nederlandse Antillen (Experimenteerbesluit 
comptabiliteitvoorschriften eilandgebieden) 

P.B. 1992, no. 114 XVII 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 15de december 1992, no. 1, 
regelende de inwerkingtreding van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften(P.B. 
1992, no. 99)  en het Experimenteerbesluit 
comptabiliteitsvoorschriften eilandgebieden (P.B. 1992, no. 
113) voor het eilandgebied Curaçao  

P.B. 1992, no. 115 IX 
XVIII 

LANDSVERORDENING van de 16de december 1992 
houdende machtiging tot het aangaan van een overeenkomst 
van geldlening met de Maduro & Curiel’s Bank N.V. 
enerzijds en een overeenkomst van geldlening  met De 
Nationale Investeringsbank N.V. anderzijds ten behoeve van 
de Landsradio Telecommunicatiedienst Nederlandse 
Antillen (Landsverordening MCB en NIB leningen 
Landsradio Telecommunicatiedienst 1992) 

P.B. 1992, no. 116 V LANDSBESLUIT van de 18de december 1992, no. 1, 
houdende de opneming in het Publicatieblad van het Besluit 
van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 19 
november 1992, houdende aanpassing van de in artikelen 6, 
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eerste lid, en 12, eerste lid, van het Besluit Paspoortgelden 
(Stb. 1991, 563; P.B. 1991, no. 120; AB 1992, 25) genoemde 
bedragen in Antilliaanse en Arubaanse valuta voor het 
kalenderjaar 1993 

P.B. 1992, no. 117 XIV LANDSBESLUIT van de 15de oktober 1992, no. 19, ter 
uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de 
Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961, no. 223) 

P.B. 1992, no. 118 VII LANDSVERORDENING van de 28ste December 1992 tot 
wijziging van de HuurcommissieRegeling (P.B. 1948, no. 
135) 

 
 
 
 


	PB NUMMER
	P.B. 1992, no. 1

