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PB NUMMER SECTIE KOPJE/ SAMENVATTING 
PB 1993, no. 1 XVIII LANDSBESLUIT van de 28ste december 1992, no. 94, 

houdende overdracht  van het recht van eigendom op een 
perceel grond te St. Maarten door de rechtspersoon de 
Nederlandse Antillen aan het eilandgebied St. Maarten 

PB 1993, no. 2 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 6de januari 1993 ter uitvoering van 
artikel 6 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 
1968, no. 42) (Beschikking invoerheffing enige goederen 
1993) 

PB 1993, no. 3 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
11de januari 1993 ter uitvoering van artikel 4 van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
(Uitvoerbesluit LGO- produkten van oorsprong) 

PB 1993, no. 4 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 14de januari 1993 ter uitvoering van 
artikel 6 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 
1968, no.42) Beschikking minimum uitvoerprijs halfwitte 
langkorrelige rijst) 

PB 1993, no. 5 XII 
XV 

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
21ste januari 1993 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), 
is het noodzakelijk het premiepercentage voor het jaar 1993 
vast te stellen 

PB 1993, no. 6 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
21ste januari 1993 ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, 
van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 
1966, no. 14) 

PB 1993, no. 7 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van e 
21ste januari 1993 ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, 
van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 
15) 

PB 1993, no. 8 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
21ste januari 1993 ter uitvoering van artikel 8, tweede lid,  
van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 
15) 

PB 1993, no. 9 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
21ste januari 1993 tot vaststelling van het premiepercentage 
bedoeld in artikel 27, eerste lid van de Landsverordening  
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) 
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PB 1993, no. 10   

PB 1993, no. 11 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
21ste januari 1993 ter uitvoering van artikel 7, zesde lid,  
van de Landsverordening Algemene  
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) 

PB 1993, no. 12 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
21ste januari 1993 ter uitvoering van artikel 29, vierde lid,  
van de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 

PB 1993, no. 13 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
21ste januari 1993 ter uitvoering van artikel 11, zevende lid, 
van de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 

PB 1993, no. 14 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
21ste januari 1993 tot vaststelling van het premiepercentage 
bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Landsverordening  
Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 1965,  
no.194) 

PB 1993, no. 15 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
31ste december 1992 houdende intrekking van de  
Invoerregeling Pindakaas (P.B. 1988, no. 11) 

PB 1993, no. 16 XVIII 
XIX 

LANDSBESLUIT van de 8ste december 1992, no. 34, 
houdende een nieuwe regeling van de taken en 
bevoegdheden van het Departement van  Financien 
(Instellingsbesluit Departement van Financien) 

PB 1993, no. 17 XVIII LANDSBESLUIT van de 13de januari 1993, no. 36, tot 
wijziging van het landsbesluit van de 12de augustus 1992, 
no. 10 (P.B. 1992, no. 85), houdende aanwijzing van 
Ministers tot Hoofden van Ministeries, alsmede de 
bekendmaking van de waarneming van hun bevoegdheden 
ad interim 

PB 1993, no. 18 X   
XVIII 

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
21ste januari 1993 ter uitvoering van artikel 16 van de  
Landsverordening zeggenschap in ter beurze genoteerde  
vennootschappen (P.B. 1991, no. 5) 

PB 1993, no. 19 XVIII LANDSBESLUIT van de 21ste januari 1993, no. 53, tot 
wijziging van het Landsbesluit van de 14de maart 1984, no. 
1 (P.B. 1984, no. 25) tot het bijeenroepen van een topoverleg 
van de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Bonaire,  
Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.1 

PB 1993, no. 20 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking 
van de 4de februari 1993, houdende intrekking van de 
Beschikking invoerheffing enige goederen 1993 (P.B. 1993, 
no. 2) 

PB 1993, no. 21 IV LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
4de februari 1993 als bedoeld in artikel 127a van de 
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Algemene Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) 
houdende verhoging van het tarief van invoerrechten voor 
een aantal goederen (Landsbesluit verhoging invoerrechten 
1993) 

PB 1993, no. 22   

PB 1993, no. 23 XIII BESLUIT van de 1ste maart 1993 tot afkondiging van het  
Besluit van 1 oktober 1992 (Stb. 559), houdende  
hernieuwde vasttelling van het besluit tot instelling van het  
Mobilisatie- Oorlogskruis 

PB 1993, no. 24 XVII BESLUIT van de 16de februari 1993 tot afkondiging van 
het Besluit van 2 februari 1993 (Stb. 72), houdende enkele  
tijdelijke voorzieningen in het bestuur van het eilandgebied 
Sint Maarten van de Nederlandse Antillen 

PB 1993, no.  25 XVI BESLUIT van de 26ste januari 1993 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 17 december 1992 (Stb. 692), houdende  
goedkeuring van het op 7 februari 1992 te Maastricht tot  
stand gekomen Verdrag betreffende de Europese Unie, met  
Protocollen, en een Overeenkomst betreffende de sociale  
politiek tussen de Lidstaten van de EG, met uitzondering  
van het Verenigd Koninkrijk 

PB 1993, no. 26 XVII LANDSBESLUIT van de 11de februari 1993, no. 9 tot  
vernietiging van het besluit van het bestuurscollege van het  
eilandgebied Sint Maarten van 17 december 1991 tot  
verhoging van de bij Landsverordening van de 6de  
november 1986 ter uitvoering van artikel 113 van de  
Eilandenregeling Nederlandse Antillen (P.B. 1986, no. 147)  
aan de gedeputeerden toegekende toelage en tot toekenning  
aan hen van andere toelagen, alsmede tot verhoging van de  
bij genoemde landsverordening aan de leden van de  
eilandsraad toegekende schadeloosstelling en  
presentiegelden          

PB 1993, no. 27 IV   
X 

MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking 
van de 10de maart 1993 ter uitvoering van de artikelen 8 en 
54, vierde lid, van de Algemene Verordening I.U. en D. 1908 
(P.B. 1949, no. 62) alsmede ter uitvoering van artikel 1,  
eerste lid, van het Landsbesluit Vrije Zones (P.B. 1976, no.  
104) (Beschikking Enig Document) 

PB 1993, no. 28 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 4de maart 1993 
houdende omschrijving van de taak van de Staatssecretaris 
van Financien 

PB 1993, no. 29 X MINISTERIELE BESCHIKKING van de 12de maart 1993 
ter uitvoering van artikel 2, tweede lid van het 
Uitvoerbesluit LGO- produkten van oorsprong (P.B. 1993, 
no.3) 

PB 1993, no. 30 XVIII BESLUIT van de 1ste maart 1993 tot afkondiging van het  
BESLUIT van 16 december 1992 (Stb. 1993, 7), houdende  
aanpassing aan de prijsontwikkelingen van de maximale  



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1993 
 
 

hoogte van de vergoeding van de representatiekosten  
bedoeld in artikel 5 van het Positiebesluit Gouverneur  van  
de Nederlandse Antillen (Stb. 1984, 414) 

PB 1993, no. 31 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
3de maart 1993 tot wijziging van het Landsbesluit  
Deviezenprovisie Vrijstelling 1986 (P.B. 1987, no. 44) 

PB 1993, no. 32 XVIII BESLUIT van de 9de maart 1993 tot afkondiging van het  
Besluit van 1 maart 1993 (Stb. 122), houdende het  
bijeenroepen van een conferentie over de toekomstige  
verhoudingen tussen de landen van het Koninkrijk 

PB 1993, no. 33 V   
XVII 

BESLUIT van de 9de maart 1993 tot afkondiging van het  
Besluit van 28 januari 1993 (Stb. 67), houdende wijziging  
van de algemene maatregel van rijksbestuur van 27 januari 
1986, Stb. 18, tot uitvoering van artikel 13 van de Rijkswet  
op het Nederlanderschap (Besluit naturalisatiegelden 1986) 

PB 1993, no. 34 IV LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
17de maart 1993 tot wijziging van het besluit van de 3de  
december 1908 (P.B. 1945, no. 143) houdende regels ten  
aanzien van het Enig Document en enige douane  
documenten 

PB 1993, no. 35 IV   
V 

BESLUIT van de 22ste maart 1993 tot afkondiging van het  
besluit van 22 februari 1993 (Stb. 113), houdende  
inwerkingtreding van het besluit van 28 januari 1993, Stb.  
67, tot wijziging van de algemene maatregel van  
rijksbestuur van 27 januari 1986, Stb. 18, tot invoering van  
artikel 13 van de Rijkswet op het Nederlanderschap  
(Besluit naturalisatiegelden 1986) 

PB 1993, no. 36 XVIII LANDSVERORDENING van de 30ste maart 1993 tot 
wijziging van de Landsverordening van de 23ste juli 1992 tot 
vaststelling van de begroting van de Nederlandse Antillen 
voor het dienstjaar  1992 (P.B. 1992, no. 77) 

PB 1993, no. 37 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
29ste maart 1993, houdende wijziging van het Landsbesluit,  
houdende algemene maatregelen, van de 24ste december  
1979 (P.B. 1979, no. 362) ter uitvoering van artikel 4, eerste  
lid, van de Landsverordening Algemene  
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en van artikel 5,  
eerste lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen-  
en wezenverzekering (P.B. 1965, no.194) alsmede houdende  
wijziging van het Landsbesluit van de 25ste april 1966 (P.B.  
1966, 100) ter uitvoering van artikel 29, zesde lid, van de  
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en  
van artikel 32, zesde lid, van de Landsverordening  
Algemene Weduwen- en wezenverzekering 

PB 1993, no. 38 XIV LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
17de maart 1993 houdende tijdelijke regels ter uitvoering 
van Resolutie 748 van de Veiligheidsraad van de Verenigde  
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Naties van 31 maart 1992 ten einde de naleving door Libië  
te verzekeren van Resolutie 731 van de Veiligheidsraad van 
21 januari 1992, strekkende tot bestrijding van  
internationaal terrorisme (Tijdelijk sanctiebesluit handels-  
en diensten embargo 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 tijdelijk regels te stellen ten 
einde de naleving door Libië te verzekeren van Resolutie 731 
van de Veiligheidsraad van 21 januari 1992, ter bestrijding van 
internationale terrorisme 

PB 1993, no. 39 IX LANDSBESLUIT van de 13de april 1993, no. 56, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het 
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

PB 1993, no. 40 XII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
5de april 1993 tot wijziging van het Landsbesluit kosteloze  
rechtskundige bijstand (P.B. 1959, no. 198) 

PB 1993, no. 41 IX LANDSBESLUIT van de 19de april 1993, no. 32, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het 
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

PB 1993, no. 42 IX LANDSBESLUIT, van de 19de april 1993, no. 39, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het 
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

PB 1993, no. 43 IX LANDSBESLUIT van de 19de april 1993, no. 40, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het 
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

PB 1993, no. 44 XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste april 1993, no. 30, houdende 
de instelling van het Bureau Financiële Herstrukturering  
Nederlandse Antillen. 

PB 1993, no. 45 XVIII LANDSBESLUIT van de 7de mei 1993, no. 5, tot wijziging 
van het landsbesluit van de 13de januari 1993, no. 36 (P.B. 
1993, no. 17), houdende aanwijzing van Ministers tot 
Hoofden van Ministers, alsmede de bekendmaking van de  
waarneming van hun bevoegdheden ad interim 

PB 1993, no. 46 IX LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
15de april 1993 tot wijziging van het Internationaal  
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 49) 

PB 1993, no. 47 IX LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
15de april 1993 tot wijziging van het Postlandsbesluit 1991 
(P.B. 1991, no. 48) 

PB 1993, no. 48   

PB 1993, no. 49 IX LANDSBESLUIT van de 19de april 1993, no. 41, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het 
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

PB 1993, no. 50 XVII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
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29ste april 1993, houdende wijziging van het Landsbesluit 
van de 15de december 1992 (P.B. 1992, no 113) ter 
uitvoering van artikel 1, eerste lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) voor de eilandgebieden van de 
Nederlandse Antillen 

PB 1993, no. 51 XIV LANDSBESLUIT van de 5de mei 1993, no. 2, ter uitvoering 
van artikel 25, eerste lid, van de Dienstplichtverordening 
1961 (P.B. 1961, no. 223) 

PB 1993, no. 52 VI   
XV 

LANDSVERORDENING van de 24ste mei 1993 tot  
strafbaarstelling van het witwassen van geld  
(Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld) 

PB 1993, no. 53 XV   
XVI 

BESLUIT van de 19de mei 1993 tot afkondiging van de 
rijkswet van 10 maart 1993 (Stb, 164), houdende 
goedkeuring van het op 8 november 1990 te Straatsburg tot 
stand gekomen Verdrag inzake het witwassen, de 
opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van 
opbrengsten van misdrijven 

PB 1993, no. 54 IX LANDSBESLUIT van de 4de mei 1993, no. 13, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het 
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

PB 1993, no. 55 X MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 25ste mei 1993 ter 
uitvoering van artikel 5, lid 1 van de Regeling Muntstelsel  
Nederlandse Antillen (P.B. 1989, no. 70) 

PB 1993, no. 56 XVIII LANDSVERORDENING van de 7de mei 1993 tot wijziging 
van de Landsverordening van de 4de februari 1949 tot 
regeling van de positie en bezoldiging, de vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten, de aanspraak op vakantie,  
vakantieuitkering, tegemoetkoming in de kosten van  
geneeskundige behandeling en/ of verpleging, de uitkering  
bij overlijden en het pensioen van de Griffier van de Staten, 
alsmede het pensioen van diens weduwe en wezen  
(P.B. 1949, no. 15) 

PB 1993, no. 57 IV LANDSVERORDENING van de 2de juni 1993 tot wijziging 
van de Algemene verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, 
no. 62), houdende de invoering van het Enig Document. 

PB 1993, no. 58 XVIII LANDSVERORDENING van de 2de juni 1993 tot wijziging 
van de landsverordening van de 25ste september 1992 tot  
vaststelling van de begroting van de Nederlandse Antillen  
voor het dienstjaar 1991 (P.B. 1992, no. 100) 

PB 1993, no. 59 XIII LANDSVERORDENING van de 15de juli 1993 houdende 
wijziging van de Leerplichtlandsverordening (P.B. 1991, no. 
85) 

PB 1993, no. 60 
 

 LANDSVERORDENING van de 28ste mei 1993 tot 
vaststelling van de begroting van de Nederlandse Antillen 
voor het dienstjaar 1993 
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PB 1993, no. 61 I   

X 
BESCHIKKING met algemene werking van de 
staatssecretaris van Financiën van de 8ste juli 1993 ter 
uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
houdende een tijdelijke wijziging van het 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 

PB 1993, no. 62 I 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 18de juni 1993 houdende 
benoeming van de voorzitter en de Nederlands-Antilliaanse 
leden van de Commissie herziening Burgerlijk Wetboek 

PB 1993, no. 63 VI   
XV 

LANDSVERORDENING van de 8ste juni 1993 houdende  
bepalingen betreffende het exploiteren van hazardspelen op 
de internationale markt middels servicelijndiensten en tot  
wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de  
Nederlandse Antillen 

PB 1993, no. 64 XIII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
12de juni 1993 tot vaststelling van de Regeling onderwijs en  
examens faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van de  
Nederlandse Antillen 1992 

PB 1993, no. 65 XII LANDSVERORDENING van de 1ste juli 1993 tot wijziging 
van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 
1960, no. 154) 

PB 1993, no. 65 XII Verbeterblad 
PB 1993, no. 66 XII 

XIX 
LANDSVERORDENING van de 1ste juli 1993 tot wijziging 
van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 
1960, no. 154) 

PB 1993, no. 67 XIII LANDSBESLUIT van de 14de juli 1993 regelende de  
inwerkingtreding van de Leerplichtlandsverordening (P.B.  
1991, no. 85) voor het eilandgebied Saba 

PB 1993, no. 68 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
12de juli 1993 tot wijziging van het Postspaarbankbesluit 
1965 (P.B. 1965, no. 190) 

PB 1993, no. 69 XVII LANDSVERORDENING van de 6de juli 1993 tot wijziging 
van het Uitvoeringsbesluit Eilandenregeling Bonaire, Saba, 
Sint Eustatius en Sint Maarten (P.B. 1986, no. 147) 

PB 1993, no. 70 XIV LANDSBESLUIT van de 20ste juli 1993, no. 5, houdende  
wijziging van het Landsbesluit van de 28ste december 1992,  
no. 94 (P.B. 1993, no. 1) inzake de overdracht van het recht  
van eigendom op een perceel grond te St. Maarten door de  
rechtspersoon de Nederlandse Antillen aan het eilandgebied 
St. Maarten 

PB 1993, no. 71 V LANDSVERORDENING van de 12de juli 1993 tot wijziging 
van de Vuurwapenverordening 1930 (P.B. 1967, no. 169) 
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PB 1993, no. 72 XI LANDSBESLUIT, houdende algmene maatregelen, van de 

6de augustus 1993 houdende toepassing van artikel 8, 
tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 
1972, no. 110) 

PB 1993, no. 73 XI MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking 
van de 10de augustus 1993 houdende toepassing van artikel 
9, zevende lid, van de Landsverordening minimumlonen 
(P.B. 1972, no. 110) 

PB 1993, no. 74 IX LANDSBESLUIT van de 28ste juli 1993, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het 
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

PB 1993, no. 75 X LANDSVERORDENING van de 15de juli 1993 houdende 
wijziging van het Centrale Bank- Statuut 1985 (P.B. 1985, 
no. 183) 

PB 1993, no. 76 XIII BESLUIT van de 12de augustus 1993 tot afkondiging van 
het Besluit van 2 juni 1993 (Stb. 285), houdende vaststelling 
van de datum van inwerkingtreding van de Rijkswet van 25 
mei 1990, Stb. 303 tot goedkeuring van het op 26 oktober 
1961 te Rome tot stand gekomen Internationaal Verdrag 
inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, 
producenten van fonogrammen en omroeporganisaties. 

PB 1993, no. 77 XIII BESLUIT van de 12de augustus 1993 tot afkondiging van het 
besluit van 4 juni 1993 (Stb. 286), houdende vaststelling van 
de datum van inwerkingtreding van de Rijkswet van 25 mei 
1990, Stb. 304 tot goedkeuring van de op 29 oktober 1971 te 
Genève tot stand gekomen Overeenkomst ter bescherming 
van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd 
kopiëren van hun fonogrammen 

PB 1993, no 78 VII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
18de augustus 1993 tot tijdelijke toepasselijkverklaring van 
de algemene bepalingen van de Verordening van de 9e juni  
1921, houdende bepalingen ter bestrijding van 
besmettelijke ziekten (P.B. 1921, no. 66) voor het  
eilandgebied Curaçao op tuberculose  

PB 1993, no. 79 IX BESLUIT van de 12de augustus 1993 tot afkondiging van 
het Besluit van 5 april 1993 (Stb. 302), houdende regelen 
met betrekking tot de nationaliteit van zeeschepen 
(Nederlands-Antilliaans Zeebrievenbesluit) 

PB 1993, no. 80 XIV LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
23ste november 1992 houdende tijdelijke regels ter 
uitvoering van Resolutie 757 van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties van 30 mei 1992 ten einde de naleving 
door de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en 
Montenegro) te verzekeren van Resolutie 752 van de 
Veiligheidsraad van 15 mei 1992, strekkende tot 
beëindiging van de vijandelijkheden (Tijdelijk 
sanctiebesluit handels- en diensten embargo Joegoslavië) 
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PB 1993, no. 81 XVII LANDSBESLUIT van de 12de augustus 1993, no. 2 tot  

vernietiging van het besluit van het bestuurscollege van het  
eilandgebied Sint Eustatius van 20 november 1991 tot  
verhoging van de bij Landsverordening van de 6de  
november 1986 ter uitvoering van artikel 113 van de  
Eilandenregeling Nederlandse Antillen (P.B. 1986, no. 147)  
aan de gedeputeerden toegekende toelage 

PB 1993, no. 82 XVII LANDSBESLUIT van de 23 augustus 1993, no. 51, tot  
vernietiging van het besluit van het bestuurscollege van het  
eilandgebied Sint Eustatius van 29 november 1991 tot  
verhoging van de voor de gezaghebber geldende bezoldiging

PB 1993, no. 83 IX LANDSBESLUIT van de 16de augustus 1993, no. 1, tot  
intrekking van het Landsbesluit van de 3de juni 1992, no.  
11, ter uitvoering van artikel 26, derde lid, van het  
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

PB 1993, no. 84 X BESLUIT van de 26ste augustus 1993 tot afkondiging van de 
rijkswet van 7 juli 1993 (Stb. 401), houdende machtiging tot 
deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de  
Algemene Kapitaalverhoging van de Internationale  
Financieringsmaatschappij 

PB 1993, no. 85 IV   
X 

BESCHIKKING met algemene werking van de 
Staatssecretaris van Financiën van de 2de september 1993 
tot wijziging van het model van het Enig Document, 
vastgesteld bij de Ministeriële beschikking met algemene 
werking van de 10de maart 1993 (P.B. 1993, no. 27) ter 
uitvoering van de artikelen 8 en 54, vierde lid, van de 
Algemene Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) 
alsmede ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, van het 
Landsbesluit Vrije Zones (P.B. 1976, no. 104) 

PB 1993, no. 86 XIV LANDSBESLUIT van de 29ste juli 1993, no. 10, ter 
uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de 
Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961, no. 223) 

PB 1993, no. 87 VI   
XVI 

BESLUIT van de 26ste augustus 1993 tot afkondiging van de 
rijkswet van 2 juli 1993 (Stb. 387), houdende goedkeuring  
van het op 20 december 1988 te Wenen tot stand gekomen  
Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in  
verdovende middelen en psychotrope stoffen, met bijlage 

PB 1993, no. 88 X BESLUIT van de 26ste augustus 1993 tot afkondiging van 
het besluit van 6 juli 1993 (Stb. 409), houdende instelling 
van een visserijzone voor de Nederlandse Antillen en Aruba 
(Visserijzonebesluit Nederlandse Antillen en Aruba) 

PB 1993, no. 89 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
26st6e augustus 1993 houdende wijziging van het  
Landsbesluit van de 18de september 1992 (P.B. 1992, no. 98) 
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  
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afkomstig van respectievelijk bestemd voor Haïti 
In het belang van de internationale rechtsorde en de daarop 
betrekking hebbende internationale aanbevelingen zoals vervat 
in Resolutie 841 (1993) van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties van 16 juni 1993, is het wenselijk 
aanvullende regels te stellen ten aanzien van de uitvoer van 
olie, olieprodukten en gas bestemd voor Haïti 

PB 1993, no. 90 IX   
XIX 

MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking 
van de 6de September 1993 houdende wijziging van de 
Beschikking voorwaarden radioamateurs (P.B. 1972, no. 
120) 

PB 1993, no. 91 IX MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking 
van de 6de september 1993 houdende wijziging van de 
Beschikking examen radioamateur (P.B. 1972, no. 121) 

PB 1993, no. 92 XIX LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
24ste augustus 1993 tot wijziging van het  
Bezoldigingslandsbesluit 1971, (P.B. 1968, no. 175) 

PB 1993, no. 93 VI LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
4de oktober 1993 tot wijziging van het Besluit van de 12de  
december 1949 (P.B. 1957, no. 109) ter uitvoering van  
artikel 24 van de Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1956,  
no. 122) 

PB 1993, no. 94 
 

VI LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
4de oktober 1993 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) 

PB 1993, no 95 XVII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
16deseptember 1993 tot wijziging van het 
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften 
eilandgebieden (P.B. 1992, no. 113) 

PB 1993, no. 96 X BESCHIKKING met algemene werking van de 
staatssecretaris van Financiën van de 11de oktober 1993 ter 
uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
houdende wijziging van het Landsbesluit van de 31ste juli 
1992 (P.B. 1992, no. 82) ter uitvoering van artikel 4, eerste 
lid, onderdeel a, van de Landsverordening In- en Uitvoer, 
houdende een in- en uitvoerverbod van goederen afkomstig 
van respectievelijk bestemd voor de Federale Republiek 
Joegoslavië (Servië en Montenegro) 

PB 1993, no. 97 XVII  
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 27ste september 1993, no. 3, 
regelende en inwerkingtreding van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) en het Experimenteerbesluit 
comptabiliteitsvoorschriften eilandgebieden (P.B. 1992, no. 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1993 
 
 

113) voor de eilandgebieden Bonaire, Saba, Sint Eustatius 
en Sint Maarten 

PB 1993, no. 98 X LANDSBESLUIT van de 30ste september 1993, no. 58, 
regelende de inwerkingtreding van de 
Visserijlandsverordening (P.B. 1991, no. 74) 

PB 1993, no. 99 XVIII LANDSBESLUIT van de 30ste september 1993, no. 61, 
houdende een algemene instructie voor de Gevolmachtigde 
Minister van de Nederlandse Antillen in Nederland 

PB 1993, no. 100 XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste oktober 1993, no. 3, 
houdende instelling van het Departement van Justitie 
(Landsbesluit instelling Departement van Justitie) 

PB 1993, no. 101 II LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
30ste september 1993 tot wijziging van het Landsbesluit  
houdende algemene maatregelen van de 14de augustus 1956  
(P.B. 1956, no. 100) ter uitvoering van artikel 49 van de  
Bepalingen tot regeling van het ambt der  
Hypotheekbewaarders en van hun boekhouding in de  
Kolonie Curaçao (P.B. 1868, no. 17) en tot wijziging van het 
Besluit van de 24ste maart 1941 (P.B. 1941, no. 19 tot  
verhoging van de bedragen verschuldigd en/of te voldoen  
krachtens verschillende wettelijke regelingen 

PB 1993, no. 102 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
30ste september 1993 tot wijziging van het Landsbesluit  
Deviezenprovisie Vrijstelling 1986 (P.B. 1987, nr. 44) 

PB 1993, no. 103 VI   
XVI 

BESLUIT van de 30ste septemper 1993, tot afkondiging van 
de rijkswet van 2 juli 1993 (Stb. 448), houdende 
goedkeuring van het op 21 februari 1971 te Wenen tot 
stand gekomen Verdrag inzake psychotrope stoffen 

PB 1993, no. 104 XVIII LANDSBESLUIT van 1ste november 1993, no. 2, houdende  
ontbinding van de Staten, sluiting van de zitting van de  
Staten, uitschrijving van de verkiezing voor nieuwe Staten  
en bijeenroeping van de nieuw gekozen Staten,  
overeenkomstig het bepaalde in artikel 66, leden 2 en 3 van  
de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen 

PB 1993, no. 105 X BESCHIKKING met algemene werking van de 
Staatssecretaris  
van Financiën van de 8ste november 1993 ter uitvoering van  
artikel 6 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B.  
1968, no. 42) (Beschikking minimum uitvoerprijs halfwitte  
langkorrelige rijst 1993/2) 

PB 1993, no. 106 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
26ste oktober 1993 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 
van de Landsverordening deviezenverkeer (P.B. 1981, no. 
67) houdende bevriezing van de tegoeden van de Republiek  
Haïti 
In het belang van de internationale rechtsorde en de daarop 
betrekking hebbende internationale afspraken zoals vervat in 
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Resolutie 841 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
van 16 juni 1993, is het wenselijk regelen te stellen ten aanzien 
van het financiële verkeer met de Republiek Haïti 

PB 1993, no.107 X BESLUIT van de 12de augustus 1993 tot afkondiging van 
het Besluit van 22 juni 1993 (Stb. 330), tot wijziging van het 
Consulair besluit (Stb. 1981, 776) 

PB 1993, no. 108 VII   
IX 

LANDSVERORDENING van de 3de november 1993 
houdende regels ter voorkoming van verontreiniging door 
schepen (Landsverordening voorkoming van 
verontreiniging door schepen) 

PB 1993, no. 109 V LANDSBESLUIT van de 3de november 1993, no. 60, 
houdende de opneming in het Publicatieblad van het Besluit 
van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, van 7  
september1993, no. PIB93/U1561-RD, houdende aanpassing 
van de in de artikelen 6, 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 1994 

PB 1993, no. 110 X LANDSBESLUIT van de 22ste november 1993, no. 14, 
regelende de inwerkingtreding van de 
Visserijlandsverordening (P.B. 1991, no. 74) 

PB 1993, no. 111 XVIII LANDSBESLUIT van de 26ste november 1993, no. 2, tot  
wijziging van het Landsbesluit van de 13de januari 1993, no. 
36 (P.B. 1993, no. 17), houdende aanwijzing van Ministers  
tot Hoofden van Ministers, alsmede de bekendmaking van  
de waarneming van hun bevoegdheden ad interim 

PB 1993, no. 112 XVIII LANDSBESLUIT van de 1ste december 1993, no. 3, tot 
wijziging van het Landsbesluit van de 13de januari 1993, no. 
36 (P.B. 1993, no. 17), houdende aanwijzing van Ministers 
tot Hoofden van Ministers, alsmede de bekendmaking van 
de waarneming van hun bevoegdheden ad interim 

PB 1993, no. 113 IV   
XVII 

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van de 
10de december 1993 tot vaststelling van het tijdstip vòòr 
hetwelk de eilandsverordening van het eilandgebied St. 
Maarten tot wijziging van de eilandsverordening van de 
25ste mei 1965 regelende de heffing van opcenten op de 
aanslagen in de inkomstenbelasting en de winstbelasting, 
waarbij de opcenten op de aanslagen in de 
inkomstenbelasting ingaande 1 januari 1994 op 30 zijn 
gebracht, moet zijn afgekondigd 

PB 1993, no. 114 XVIII LANDSBESLUIT van de 13de december 1993, no. 8, tot 
wijziging van het Landsbesluit van de 1ste november 1993 
houdende ontbinding van de Staten, sluiting van de zitting 
van de Staten, uitschrijving van de verkiezing voor nieuwe 
Staten en bijeenroeping van de nieuw gekozen Staten,  
overeenkomstig het bepaalde in artikel 66, leden 2 en 3 van  
de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (P.B. 1993,  
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no. 104) 
PB 1993, no. 115 XVII LANDSBESLUIT van de 3de december 1993, no. 3, 

houdende vernietiging van het besluit van het 
bestuurscollege van het eilandgebied Saba van 31 maart 
1993, no. 30, inzake aan de ontvanger der direkte 
belastingen in het eilandgebied Saba gegeven aanwijzingen  

PB 1993, no. 116 XIV LANDSBESLUIT van de 21ste oktober 1993, no. 1, ter 
uitvoering van artikel 25, eerste lid van de 
Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961, no. 223) 

PB 1993, no. 117 X   
XVII  
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 26ste oktober 1993, no. 33, 
houdende overdracht van de roerende goederen van de  
Bouwkredietbank van de Nederlandse Antillen aan de  
Fundashon Kas Popular 

PB 1993, no. 118 IX LANDSBESLUIT van de 1ste december 1993, no. 13, ter  
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het  
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

PB 1993, no. 119 IX LANDSBESLUIT van de 1ste december 1993, no. 14, ter  
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het  
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

PB 1993, no. 120 IX LANDSBESLUIT van de 1ste december 1993, no. 15, ter  
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het  
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

PB 1993, no. 121 XVII LANDSBESLUIT van de 10de december 1993, no.10, tot  
vernietiging van het besluit van de eilandsraad van het  
eilandgebied Saba van 21 juni 1993 tot benoeming van de  
heer Dave K. Levenstone tot secretaris van het  
desbetreffende eilandgebied 

PB 1993, no. 122 XIII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
17de augustus 1993 tot wijziging van het Onderwijsbesluit 
1935 (P.B. 1935, no. 49) en het Landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, van de 12de juli 1983 (P.B. 1983, no. 
81) ter uitvoering van artikel 5 van de Landsverordening  
basisonderwijs (P.B. 1979, no.28) en tot intrekking van het  
Landsbesluit aantekening schoolbezoek basisonderwijs  
(P.B. 1985, no. 49) 
In verband met de totstandkoming van de 
Leerplichtlandsverordening (P.B. 1991, no. 85) is het 
noodzakelijk het Onderwijsbesluit 1935 ( P.B. 1935, no. 49) en 
het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 12de 
juli 1983 (P.B. 1983, no.81) ter uitvoering van artikel 5 van de 
Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28), te 
wijzigen en het Landsbesluit aantekening schoolbezoek 
basisonderwijs (P.B. 1985, no. 49) in te trekken 

PB 1993, no. 123 XIII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
16de december 1993 tot wijziging van het Landsbesluit,  
houdende algemene maatregelen, van de 17de augustus 1993 
(P.B. 1993, no. 122) tot wijziging van het Onderwijsbesluit  
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1935 (P.B. 1935, no. 49) en het Landsbesluit, houdende  
algemene maatregelen, van de 12de juli 1983 (P.B. 1983,  
no.81) ter uitvoering van artikel 5 van de Landsverordening 
basisonderwijs (P.B. 1979, no.28) en tot intrekking van het  
Landsbesluit aantekening schoolbezoek basisonderwijs  
(P.B. 1985, no. 49) 

PB 1993, no. 124 XIX LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 
23ste december 1993 houdende een tijdelijke  
buitentoepassingverklaring van artikel 3A van het  
Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21ste  
november 1961 tot vaststelling van regelen met betrekking  
tot de jaarlijkse afrekening met de Nederlandse Antillen en  
de eilandgebieden van bijdragen ten behoeve van het  
Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (P.B.  
1961, no. 199) 

PB 1993, no. 125 X 
VII 

BESCHIKKING met algemene werking van de 28ste 
december 1993 ter uitvoering van artikel 6 van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no.42) 

PB 1993, no. 126 X BESCHIKKING met algemene werking van de 30ste 
december 1993 ter uitvoering van artikel 6 van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no.42) 

PB 1993, no. 127 IX   
X   
XIII   
XX 

BESLUIT van de 28ste december tot afkondiging van het  
besluit van 17 december 1993 (Stb. 689), houdende  
aanpassing van een aantal algemene maatregelen van  
rijksbestuur aan de Algemene wet bestuursrecht 

PB 1993, no. 128 V   
IX   
X   
XIII  
XIV  
XVIII 

BESLUIT van de 28ste december 1993 tot afkondiging van 
de rijkswet van 22 december 1993 (Stb. 692) houdende  
aanpassing van een aantal rijkswetten aan de eerste en  
tweede tranche van de Algemene Wet bestuursrecht  
(Aanpassing rijkswetten Awb) 

PB 1993, no. 129 V   
IX   
X   
XIII  
XIV 
XVIII  
XX 

BESLUIT van de 28ste december 1993 tot afkondiging van 
het besluit van 22 december 1993 (Stb. 694), houdende  
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de  
Rijkswet van 22 december 1993 (Stb 692), houdende  
aanpassing van een aantal rijkswetten van de eerste en  
tweede tranche van de Algemene wet bestuursrecht  
(Aanpassing rijkswetten Awb) 

PB 1993, no 130 XVII BESLUIT van de 28ste december 1993 tot afkondiging van 
het besluit van 22 december 1993 (Stb. 739), houdende  
verlenging van de werkingsduur van het besluit van 2  
februari 1993, houdende enkele tijdelijke voorzieningen in  
het bestuur van het eilandgebied Sint Maarten van de  
Nederlandse Antillen 
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	LANDSBESLUIT van de 28ste december 1992, no. 94, houdende overdracht  van het recht van eigendom op een perceel grond te St. Maarten door de rechtspersoon de Nederlandse Antillen aan het eilandgebied St. Maarten

