
WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1994 
 
 
 
 
PB 1994, no. 1 X LANDSBESLUIT van de 11de januari 1994, no.1, 

houdende aanwijzing van ministers tot hoofden van 
ministeries, alsmede de bekendmaking van de waarneming 
van hun bevoegdheden ad interim 

PB 1994, no. 2 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 25ste januari 
1994 houdende omschrijving van de taak van de 
Staatssecretaris van Financiën 

PB 1994, no. 3 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 25ste januari 
1994 houdende omschrijving van de taak van 
Staatssecretaris L.S. Arrendell van Algemene Zaken 

PB 1994, no. 4 X LANDSVERORDENING van de 2de februari 1994 
houdende regels inzake het toezicht op het bank- en 
kredietwezen (Landsverordening toezicht bank- en 
kredietwezen 1994) 

PB 1994, no. 5 XVIII LANDSVERORDENING van de 28ste januari 1994 
houdende instelling van een klachtencommissie met 
betrekking tot het optreden van politieambtenaren 
(Landsverordening Klachtencommissie Politieel Optreden) 

PB 1994, no. 5 XVIII Verbeterblad 
PB 1994, no. 6 IV 

X 
XV 

LANDSVERORDENING van de 28ste januari 1994 
houdende nieuwe regels betreffende het Notarisambt 
(Landsverordening op het Notarisambt) 

PB 1994, no. 7 IX MINISTERIELE BESCHIKKING, MET ALGEMENE 
WERKING van de 19de januari 1994 ter uitvoering van de 
artikelen 4, tweede lid, 14, eerste lid en 18, eerste lid, van de 
Meetbrievenlandsverordening 1986 (P.B. 1986, no. 103) 

PB 1994, no. 8 X BESCHIKKING MET ALGEMENE WEKING van de  
Staatssecretaris van Financiën van de 10de februari  
1994, houdende wijziging van de Beschikking  
minimum uitvoerprijs halfwitte langkorrelige rijst  
1993/2 (P.B. 1993, no. 105) ter uitvoering van artikel 6 
van de Landsverordening In- en Uitvoer  
(P.B. 1968, no 42) 

PB 1994, no. 9 X BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de  
Staatssecretaris van Financiën van de 10de februari  
1994, houdende wijziging van artikel 6 van de  
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no.  
42) (Beschikking minimum uitvoerprijs halfwitte  
langkorrelige rijst 1994/1) 

PB 1994, no. 10 X BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de  
Staatssecretaris van Financiën van de 10de februari  
1994, ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de  
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42),  
houdende een uitvoerverbod van bepaalde goederen  
bestemd voor Angola. 
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Het is wenselijk in het belang van de internationale rechtsorde 
en de daarop betrekking hebbende internationale afspraak 
zoals vervat in Resolutie 864 van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties van 15 september 1993 regels te stellen ten 
aanzien van de uitvoer van bepaalde producten naar Angola 
ten einde de verkoop of levering van deze producten aan 
UNITA 

PB 1994, no. 11 XVIII LANDSBESLUIT van de 16de februari 1994, no. 2, 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. 

PB 1994, no. 12 XV  
XVII 
XVIII 

LANDSVERORDENING van de 4de januari 1993 tot  
wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de  
Nederlandse Antillen 
Het is wenselijk het Wetboek van Strafrecht aan te vullen van 
de Nederlandse Antillen aan te vullen met bepalingen omtrent 
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers en 
de leden van de bestuurscolleges van de eilandgebieden 

PB 1994, no. 13 X Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 3de  
januari 1994 ter uitvoering van artikel 4 van de  
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42),  
houdende wijziging van het Besluit heffingen op een aantal 
goederen 1991 (P.B. 1992, no. 43) 

PB 1994, no. 14 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 27ste januari 1994 ter uitvoering 
van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering  
(P.B. 1966, no. 14) 
Het is nodig ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1996, no. 14), 
het premiepercentage voor het jaar 1994 vast te stellen 

PB 1994, no. 15 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 27ste januari 1994 ter uitvoering 
van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) 

PB 1994, no. 16 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
27ste januari 1994 ter uitvoering van artikel 8, tweede lid,  
van de Landsverordening Ziekteverzekering  
(P.B. 1966, no.15) 
Het is nodig ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15), het 
premiepercentage voor het jaar 1994 vast te stellen  

P.B. 1994, no. 17 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 27ste januari 1994 ter 
uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening Ziekteverzekering  
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(P.B. 1966, no. 15) 
P.B. 1994, no. 18 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 27ste januari 1994 tot 
vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 
27, eerste lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering  
(P.B. 1960, no. 83) 
Het is nodig ter uitvoering  van artikel 27, eerste lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 
1960, no. 83), het premiepercentage voor het jaar 1994 vast te 
stellen  

P.B. 1994, no. 19 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 27ste januari1994 ter uitvoering 
van artikel 26, vierde lid, van de Landsverordening 
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) 
Het is nodig ter uitvoering van artikel 26, vierde lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 
1960, no. 83), de premie-inkomensgrens voor het jaar 1994 
vast te stellen 

P.B. 1994, no. 20 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 27ste januari 1994 ter 
uitvoering van artikel 7, zesde lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 
1960, no. 83) 
Het is gewenst ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 
1960, no. 83), de pensioenbedragen voor het jaar 1994 aan te 
passen aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de 
gezinsconsumptie 

P.B. 1994, no. 21 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN van de 27ste januari 1994 ter uitvoering 
van artikel 29, vierde lid, van de Landsverordening 
Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 
194) 
Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 29, vierde lid, van 
de Landsverordening Algemene Weduwen- en 
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194), de premie-
inkomensgrens vast te stellen 

P.B. 1994, no. 22 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 27ste januari 1994 ter 
uitvoering van artikel 11, zevende lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en  
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 
Het is gewenst ter uitvoering van artikel 11, zevende lid, van 
de Landsverordening Algemene Weduwen- en 
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194), de pensioenbedragen 
voor het weduwen- en wezenpensioen en voor het jaar 1994 
aan te passen aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van 
de gezinsconsumptie 
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P.B. 1994, no. 23 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 27ste januari 1994 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. 1994, no. 24 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 21ste januari 1994  ter 
uitvoering van artikel 5, tweede lid en derde lid, en artikel 
8, tweede en zevende lid, van het Nederlands- Antilliaans  
Zeebrievenbesluit (P.B. 1993, no. 79), inzake het  
openbaar rompbevrachtingsregister (Landsbesluit  
Rompbevrachtingsregister) 

P.B. 1994, no. 25 II 
IX 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 21ste januari 1994 tot wijziging 
van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 
de 14de augustus 1956 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 veerschillende wettelijke  
regelingen, (P.B. 1956, no. 100) 

PB 1994, no. 26 IX MINISTERIELE BESCHIKKING van de 7de mart 1994 
tot aanwijzing van de instantie, bedoeld in artikel 5, eerste 
lid, van het Nederlands- Antilliaans Zeebrievenbesluit 
(P.B. 1993, no. 79) 

PB 1994, no. 27 IX MINISTERIELE BESCHIKKING de 7de maart 1994 tot 
het verlenen van mandaat om namens de Minister van  
Verkeer en Vervoer zeebrieven uit te reiken en  
tijdelijk op te schorten het recht om de vlag van het  
Koninkrijk te voeren. 

PB 1994, no. 28 X BESLUIT van de 1ste maart 1994 tot afkondiging van het  
besluit van 17 december 1993 (Stb. 721), houdende  
wijziging van het Octrooireglement. 

PB  1994, no. 29 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 7de maart 1994 ter uitvoering 
van artikel 1, onderdeel e, van de Regeling 
tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden 
(P.B. 1975, no. 249) 

PB 1994, no. 30
  

IX BESLUIT van de 16de maart 1994 tot afkondiging van het  
Besluit van 1 maart 1994 (Stb. 153), houdende vaststelling  
van het tijdstip van inwerkingtreding van het Nederlands- 
Antilliaans Zeebrievenbesluit 

PB 1994, no. 31 XX BESLUIT van de 22ste april 1994 tot afkondiging van de  
Rijkswet van 9 maart 1994 (Stb. 174), houdende  
verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging 
te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot  
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het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende 
Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt. 

PB 1994, no. 32 XX BESLUIT van de 22ste april 1994 tot afkondiging van de  
Rijkswet van 9 maart 1994 (Stb. 172), houdende  
verklaring dat er grond bestaat een  voorstel in overweging 
te nemen tot verandering in de Grondwet, van bepalingen  
inzake de verdediging 

PB 1994, no. 33 XVII LANDSVERORDENING van de 7de maart 1994 ter 
uitvoering van artikel 110, derde lid, van de 
Eilandenregeling Nederlandse Antillen strekkende tot 
vaststelling van het nadelig saldo van de begroting van het 
Eilandgebied St. Maarten voor het dienstjaar 1994 
 

PB 1994, no. 34 XVIII Landsbesluit van de 7de maart 1994, no. 50,  tot opheffing  
van de Landsaccountantsdienst, bedoeld  in het Lands- 
besluit van de 27ste september 1962, no.17, houdende  
verheffing van de Landsaccountantsdienst tot zelfstandige  
dienst en tot vaststelling van een nieuwe instructie voor de  
Landsaccountantsdienst (P.B. 1962, no. 134) 

PB 1994, no. 35 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN van de 22ste maart 1994 ter uitvoering 
van artikel 358 van het Burgerlijk Wetboek van de 
Nederlandse Antillen 

PB 1994, no. 36 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 3de januari 1994 tot wijziging 
van de bedragen van de presentiegelden als vermeld in de 
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, van de 
21ste april 1966 (P.B. 1966, no.92), van de 23ste december 
1966 (P.B. 1966, no. 188) en van de 2de december 1983  
(P.B. 1983, no. 85). 

P.B. 1994, no. 37 X BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 
30ste mart 1994 ter uitvoering van artikel 6 van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no.42) 

P.B. 1994, no. 38 IX LANDSBESLUIT van de 15de mart 1994, no. 9, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het 
Postlandsbesluit (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1994, no. 39 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 31ste mart 1994 ter uitvoering van 
artikel 6 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 
1968, no. 42) 

P.B. 1994, no. 41 XI MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 18de april 1994 houdende toepassing 
van  artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening 
minimumlonen(P.B. 1972, no. 110) 

P.B. 1994, no. 42 X   
XIV 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de januari 1994 houdende 
wijziging van het Landsbesluit van de 31ste juli 1992 (P.B. 
1992, no. 82) ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1994 
 

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) 
alsmede van het Tijdelijk sanctiebesluit handels- en 
dienstenembargo Joegoslavië (P.B. 1993, no.80) 

P.B. 1994, no. 43 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN van de 15de april 1994 tot wijziging van 
het Bezoldigings-landsbesluit 1971 (P.B. 1968, no. 175) 

P.B. 1994, no. 44 XVII LANDSVERORDENING van de 3de juni 1992 tot 
wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen 
(P.B. 1951, no. 39) 

P.B. 1994, no. 45 IX 
XII 

LANDSVERORDENING van de 3de juni 1992 houdende 
regels met betrekking tot voorzieningen voor 
telecommunicatie (Landsverordening op de 
telecommunicatievoorzieningen) 

P.B. 1994, no. 46 V   
XVII 

BESLUIT van de 28ste april 1994 tot afkondiging van de  
rijkswet van 20 januari 1994 (Stb. 78), tot wijziging  
van de Paspoortwet in verband met de invoering van  
de Europese identiteitskaart als reisdocument van  
Nederland en als nationale identiteitskaart 

P.B. 1994, no. 47 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 23ste mei 1994 ter uitvoering van 
artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) houdende regels die afwijken 
van die gesteld in 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 
houdende een in- en uitvoerverbod van goederen 
afkomstig van respectievelijk bestemd voor Haïti 

P.B. 1994, no. 48 V   
XVIII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN van de 11de mei 1994 regelende de 
instelling, taak en organisatie van een bijzondere dienst, 
genaamd de Landsrecherche 

P.B. 1994, no. 49 XVIII LANDSVERORDENING van de 1ste juni 1994 houdende  
machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen  
tot afgifte van een contragarantie ten behoeve van de Staat 
der Nederlanden in verband met de door de Europese  
Investeringsbank verstrekte geldlening  ten belope van de  
tegenwaarde van 3 miljoen ECU voor de bouw van ALM  
catering. 
 

P.B. 1994, no. 50 XVIII LANDSVERORDENING van de 1ste juni 1994 houdende  
machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen  
tot afgifte van een contragarantie ten behoeve van de  
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. in het kader  
van de lease financiering van twee Dash 8-300 vliegtuigen  
die door de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij N.V. is  
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aangegaan. 
P.B. 1994, no. 51 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 

de 25ste mei 1994 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 
van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 
42), houdende een uitvoerverbod van bepaalde goederen  
bestemd voor Angola. 

P.B. 1994, no. 52 V LANDSBESLUIT van de 15de april 1994, no. 115, ter  
uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 10, sub b,  
\van het Toelatingsbesluit (P.B. 1985, no.57) 

P.B. 1994, no. 53 XVI BESLUIT van de 25ste mei 1994 tot afkondiging van de  
Rijkswet van 17 maart 1994 (Stb. 236), houdende  
goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Regeringen  
van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk  
België en het Groothertogendom Luxemburg, enerzijds, en 
de republiek Slovenië, anderzijds, betreffende de  
overname van onregelmatig binnenkomen of verblijvende  
personen, met aanhangsels; Wenen, 16 november matig  
binnengekomen of verblijvende personen, met  
aanhangsels; Wenen, 16 november 1992. 

P.B. 1994, no. 54 XV  
XVI 

BESLUIT van de 25ste mei 1994 tot afkondiging  van de  
Rijkswet van 17 maart 1994 (Stb. 237), houdende  
goedkeuring en uitvoering van de op 20 november 1992 te  
Washington tot stand gekomen overeenkomst tussen het  
Koninkrijk der Nederlanden  en de Verenigde Staten van  
Amerika inzake wederzijdse samenwerking bij de  
opsporing, inbeslagneming en confiscatie van de  
opbrengsten van en hulpmiddelen voor misdrijven  en de  
verdeling van geconfisqueerde voorwerpen (Trb. 1993, 5) 

P.B. 1994, no. 55 XIV Landsbesluit van de 26ste mei 1994 no. 32, ter uitvoering  
van artikel 25, eerste lid, van de Dienstplichtverordening  
1961 (P.B. 1961, no. 223) 

P.B. 1994, no. 56 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 10de juni 1994 ter uitvoering 
van artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening 
Deviezenverkeer (P.B. 1981, no. 67), houdende bevriezing 
van de tegoeden van Libië (Landsbesluit bevriezing 
tegoeden Libië). 

P.B. 1994, no. 57 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de juni 1994 ter uitvoering van 
artikel 7, zesde lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) 

P.B. 1994, no. 58 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de juni 1994 tot vaststelling 
van het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, 
van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) 

P.B. 1994, no. 59 XIX LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 19de mei 1994 tot wijziging van het 
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Bezoldigingslandsbesluit 1971 (P.B. 1968, no. 175) 
P.B. 1994, no. 60 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 14de juni 1994 ter uitvoering 
van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
(Landsbesluit minimum uitvoerprijs halfwitte 
langkorrelige rijst 1994) 
 

P.B. 1994, no. 61 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN van de 2de juni 1994 tot wijziging van 
het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 
6de augustus 1991 (P.B. 1991, no. 84) tot wijziging van het 
Bezoldigingslandsbesluit 1971 (P.B. 1968, no. 175) 

P.B. 1994, no. 62 XVIII LANDSBESLUIT van de 9de juni 1994, no. 1, houdende  
instelling bij het Ministerie van  Algemene Zaken van een  
Bureau Constitutionele Zaken. 

P.B. 1994, no. 63 XX BESLUIT van de 28ste april 1994 tot afkondiging van het  
Besluit van 2 maart 1994 (Stb. 203), houdende vaststelling  
van een reglement van orde voor de ministerraad. 

P.B. 1994, no. 64 IV LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 29ste juni 1994 als bedoeld in artikel 127a van de  
Algemene Verordening I.U.  en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62)  
houdende wijziging van het tarief van invoerrechten voor  
een aantal goederen (Landsbesluit wijziging invoerrechten 
1994) 

P.B. 1994, no. 65 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 30ste juni 1994 ter uitvoering 
van artikel 4 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B.  
1968, no. 42) 

P.B. 1994, no. 66 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 30ste juni 1994 ter uitvoering 
van artikel 4 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 
1968, no. 42). 

P.B. 1994, no. 67 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste juni 1994 ter uitvoering 
van artikel 4, eerste lid en artikel 6 van de Statistiek-
landsverordening (P.B. 1976, no.145) 

P.B. 1994, no. 68 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 29ste juni 1994 ter uitvoering van de 
artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische 
statistieken 1994 (P.B. 1994, no. 67) 

P.B. 1994, no. 69 XVII Landsbesluit van de 2de juni 1994, no. 4, tot wijziging van  
het Landsbesluit van de 1ste juli 1980, no. 7 (P.B. 1980, no.  
156), houdende overdracht van het eigendomsrecht van de  
Nederlandse Antillen op een perceel grond  aan het  
eilandgebied Curaçao. 

P.B. 1994, no. 70 XVII Landsbesluit van de 2de juni 1994, no.3, houdende  
overdracht van het eigendomsrecht van de Nederlandse  
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Antillen op een perceel grond aan het eilandgebied  
Curaçao 

P.B. 1994, no. 71 XX BESLUIT van de 16de juni 1994 tot afkondiging van de  
rijkswet van 25 maart 1994 (Stb. 250), houdende  
bepalingen inzake de beëdiging van de regent (Wet  
beëdiging van de regent) 

P.B. 1994, no. 72 VII Landsbesluit van de 3de juni 1994, no. 4, houdende  
overdracht van het EEG PROJECT nr. 5100.73.67.025  
“RIOLERING OTRABANDA CA” aan het eilandgebied  
Curaçao. 

P.B. 1994, no. 73   
P.B. 1994, no. 74 XVI BESLUIT van de 28ste april 1994 tot afkondiging van de  

rijkswet van 14 februari 1994 (Stb. 124), houdende  
goedkeuring van het op 18 juni 1992 te ’s-Gravenhage tot  
stand gekomen Raamverdrag inzake vriendschap en  
nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk der  
Nederlanden en de Republiek Suriname 

P.B. 1994, no. 75 V BESLUIT van de 16de juni tot afkondiging van het besluit 
van 8 maart 1994 (Stb. 189), houdende vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet tot wijziging 
van de Paspoortwet in verband met de invoering van de 
Europese identiteitskaart als reisdocument van Nederland 
en als nationale identiteitskaart. 

P.B. 1994, no. 76 XVII BESLUIT van de 16de juni 1994 tot afkondiging van het  
besluit van 16 mei 1994 (Stb. 359), 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 

P.B. 1994, no. 77 XIX  
XVIII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 7de juli 1994 tot vaststelling van 
de bezoldiging,  de pensioengrondslag en de vergoeding 
van de representatie en andere kosten van de 
gezaghebbers 

P.B. 1994, no. 78 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de juni 1994 tot wijziging van 
de Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften  
Land (P.B. 1992, no.111) 

P.B. 1994, no. 80 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN,  van de 6de juli 1994 ter uitvoering 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. 1994, no. 81 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
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MAATREGELEN, van de 4de juli 1994 ter uitvoering van 
artikel 20, tweede lid van de Landsverordening op de 
Winstbelasting 1940 (P.B. 1965, no. 58) 

P.B. 1994, no. 82 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 6de juli 1994 ter uitvoering van 
artikel 29, tweede lid, van de Landsverordening op de 
inkomstenbelasting 1934 (P.B. 1956, no. 9) 

P.B. 1994, no. 83 XIV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 4de augustus 1994 houdende 
wijziging van het Tijdelijk sanctiebesluit handels- en 
diensten embargo Libië (P.B. 1993, no. 38) 

P.B. 1994, no. 84 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 15de juli 1994, ter uitvoering van 
artikel 9, tweede lid, van de Landsverordening 
basisonderwijs 

P.B. 1994, no. 85 XIII LANDSBESLUIT van de 29ste juli 1993, no. 19, bepaalde 
het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 9 van de  
Landsverordening basisonderwijs, (P.B. 1979, no. 28), voor 
de school voor basisonderwijs van de Fundashon pa Skol  
Humanista na Papiamentu Kolegio Erasmo, op Curaçao 

P.B. 1994, no. 86 XIV LANDSBESLUIT van de 6de juli 1994, no. 20, ter 
uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de dienstplicht-
verordening 1961 (P.B. 1961, no. 223) 

P.B. 1994, no. 87 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 8ste augustus 
1994 houdende omschrijving van de taak van de  
Staatssecretaris van Algemene Zaken H. Arends 

P.B. 1994, no. 88 XX LANDSVERORDENING van 23ste juli 1994 houdende  
aanvaarding door de Nederlandse Antillen van het door de 
Staten- Generaal op 15 maart 1994 aangenomen voorstel  
van rijkswet tot wijziging van het Statuut voor het  
Koninkrijk der Nederlanden in verband met het  
voortzetten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde  
ten aanzien van Aruba 

P.B. 1994, no. 89 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 18de augustus 1994 tot wijziging van 
de Ministeriële Beschikking met algemene werking van de 
23ste mei 1994 (P.B. 1994, no. 47) ter uitvoering van artikel 
6, eerste lid, van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 
1968, no. 42) houdende regels die afwijken van die gesteld 
in het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 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 houdende een in- en  
uitvoerverbod van goederen afkomstig van respectievelijk  
bestemd voor Haïti 

P.B. 1994, no. 90 XVII LANDSBESLUIT van de 23ste juni 1994, no. 67, regelende 
de inwerkingtreding van het Landsbesluit van de 16de  
september 1993 (P.B. 1993, no. 95) tot wijziging van het  
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Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften  
eilandgebieden (P.B. 1992, no. 113) 

P.B. 1994, no. 91 XVII BESLUIT van de 8ste September 1994 tot afkondiging van 
het besluit van 9 augustus 1994 (Stb. 616), houdende 
tijdelijke 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 

P.B. 1994, no. 92   
P.B. 1994, no. 93 IV LANDSVERORDENING van de 23ste juli 1994 tot 

wijziging van de Zegelverordening 1908 (P.B. 1956, no. 
108) 

P.B. 1994, no. 94 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 30ste augustus 1994 ter uitvoering van 
artikel 8, vijfde lid, van het Landsbesluit Rompbe-
vrachtingsregister  (P.B. 1994, no. 24) 

P.B. 1994, no. 95 XI MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 1ste september 1994 houdende 
toepassing van artikel 9, zevende lid, van de 
Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110) 

P.B. 1994, no. 96 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 31ste augustus 1994 ter 
uitvoering van artikel 36, eerste lid, van het Nederlands-
Antilliaans Zeebrievenbesluit (P.B. 1993, no.79) 

P.B. 1994, no. 97 IX MINISTERIELE BESCHIKKING van de 22ste 
September 1994 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van 
de Ministeriële Beschikking van de 16de januari 1976 (P.B. 
1976, no. 14) 

P.B. 1994, no. 98 IX MINISTERIELE BESCHIKKING van de 22 september 
1994 ter uitvoering van artikel 20 van het Curaçao   
Luchtvaartbesluit 1935 (P.B. 1935, no. 96) en van de  
Ministeriële Beschikking van de 16de januari 1976  
ter uitvoering van de artikelen 10 en 20 van het  
Curaçaosche Luchtvaartbesluit 1935 (P.B. 1935, no. 96) 

P.B. 1994, no. 99 IX MINISTERIELE BESCHIKKING van de 22ste 
September 1994 ter uitvoering van de artikelen 12 en 20 
van het Curaçaosch Luchtvaartbesluit 1935 (P.B. 1935, no. 
96) 

P.B. 1994, no. 100 XVIII LANDSVERORDENING van de 21ste oktober 1994 
houdende wijziging van benamingen in diverse 
landsverordeningen en de daarop berustende bepalingen in 
verband met het onderbrengen van de werkzaamheden 
van de Landsaccountantsdienst in de Stichting  
Overheidsaccountsbureau 

P.B. 1994, no. 101 XIX LANDSVERORDENING van de 21ste oktober 1994 
houdende regelen met betrekking tot de overgang van het 
personeel van de Landsaccountantsdienst en het 
Accountantsbureau van het eilandgebied Curaçao naar de 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1994 
 

Stichting  
P.B. 1994, no. 102 XVIII LANDSVERORDENING van de 21ste oktober 1994 tot  

aanwijzing van de interne accountant van de Regering van  
de Nederlandse Antillen 

P.B. 1994, no. 103 XIX LANDSVERORDENING van de 21ste oktober 1994 tot 
wijziging van de Landsverordening leeftijdsgrens 
ambtenaren (P.B. 1959, no. 126) 

P.B. 1994, no. 104 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste September 1994 tot 
wijziging van het Postspaarbankbesluit 1965 (P.B. 1965, 
no. 190) 

P.B. 1994, no. 105 XIV LANDSVERORDENING van de 19de September 1994 
houdende tijdelijke regels ter uitvoering van Resolutie 757 
van 30 mei 1992,  Resolutie 787 van 16 november 1992 en  
Resolutie 820 van 17 april 1993 van de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties, 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 (Tijdelijke sanctieverordeningen handels- 
en dienstenembargo Joegoslavië). 

P.B. 1994, no. 106 XIV LANDSVERORDENING van de 2de September 1994 
houdende tijdelijke  regels ter uitvoering van Resolutie 748 
van 31 maart 1992 en Resolutie 883 van 11 november 1993 
van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ten einde 
de naleving door Libië te verzekeren van Resolutie 731 van 
de Veiligheidsraad van 21 januari 1992, strekkende tot  
bestrijding van internationaal terrorisme (Tijdelijke  
sanctieverordening handels- en dienstenembargo Libië) 

P.B. 1994, no. 107 IX LANDSBESLUIT van de 20ste September 1994, no. 8, ter  
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het  
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 
 

P.B. 1994, no. 108 IX 
XIV 

BESLUIT van de 16de September 1994 tot afkondiging 
van de rijkswet van 22 juni 1994 (Stb. 574),  houdende 
wijziging van de Schepenwet, de Rijkswet 
Noodvoorzieningen Scheepvaart, de Marinescheeps-
ongevallenwet en de Wet behoud scheepsruimte met 
betrekking tot binnentredingsbepalingen. 

P.B. 1994, no. 109 XVII Besluit van de 24ste September 1994 tot afkondiging van  
het besluit van 21 september 1994 (Stb. 701), houdende  
enkele tijdelijke voorzieningen in het bestuur van het  
eilandgebied Sint Maarten van de Nederlandse Antillen. 

P.B. 1994, no. 110 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 23ste September 1994 ter 
uitvoering van artikel 46 van de Landsverordening 
toezicht bank- en kredietwezen 1994 (P.B. 1994, no. 4) 
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P.B. 1994, no. 111 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 28ste September 1994 tot 
wijziging van het Landsbesluit houdende algemene 
maatregelen van de 27ste februari 1973 (P.B. 1973, no. 41) 
ter uitvoering van artikel 128, zevende lid, van de 
Algemene Verordening I.U. & D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) 

P.B. 1994, no. 112 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de oktober 1994, no. 69, 
houdende instelling bij het Ministerie van Algemene Zaken 
van een Bureau Overheidsinnovaties 

P.B. 1994, no. 113 XIV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 8ste November 1994 houdende 
regelen met betrekking tot de vergoeding ter zake van 
extra beslaglegging voor dienstplichtigen van de 
Nederlandse Antillen (Landsbesluit extra beslaglegging 
dienstplichtigen Nederlandse Antillen) 

P.B. 1994, no. 114 IX 
XV 

LANDSVERORDENING van de 28ste September 1994 tot 
wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de  
Nederlandse Antillen 

P.B. 1994, no. 115 V MINISTERIELE BESCHIKKING  van de 24ste oktober 
1994 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het  
Toelatingsbesluit (P.B. 1985, no. 57) 

P.B. 1994, no. 116 X   MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 9de November 1994 tot 
buitenwerkingstelling van het Landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, 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 
goederen afkomstig van respectievelijk bestemd voor Haïti 

P.B. 1994, no. 117 XIII BESLUIT van de 16de September 1994 tot afkondiging  
van de rijkswet van  15 april 1994 (Stb. 350), tot wijziging 
van de wet van 4 april 1892, houdende instelling van de 
Orde van Oranje- Nassau, en van de wet van 29 september 
1815, houdende instelling van de Orde van de Nederlandse 
Leeuw, alsmede instelling van het Kapittel voor de civiele  
orden. 

P.B. 1994, no. 118 XIII BESLUIT van de 16de September 1994 tot afkondiging 
van de beschikking van de Minister van Justitie van 25 mei 
1994 (Stb. 351), houdende plaatsing in het Staatsblad van 
de tekst van de wet van 4 april 1892, Stb. 55, houdende  
instelling van de Orde van Oranje- Nassau, zoals deze  
laatstelijk is gewijzigd bij de rijkswet van 15 april 1994,  
Stb. 350 

P.B. 1994, no. 119 XIII BESLUIT van de 16de September 1994 tot afkondiging 
van de beschikking van de Minister van Justitie van 25 mei 
1994 (Stb. 352), houdende plaatsing in het Staatsblad van 
de tekst van de wet van 29 september 1815, Stb. 47, 
houdende instelling van de Orde van de Nederlandse 
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Leeuw, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de rijkswet 
van 15 april 1994, Stb. 350. 

P.B. 1994, no. 120 XVI  
XX 

BESLUIT van de 4de oktober 1994 tot afkondiging van de  
rijkswet van 7 juli 1994 (Stb. 542), houdende regeling  
betreffende de goedkeuring en bekendmaking van  
verdragen en de bekendmaking van besluiten van  
volkenrechtelijke organisaties (Rijkswet goedkeuring en  
bekendmaking verdragen) 

P.B. 1994, no. 121 IX 
XIV 

BESLUIT van de 6de oktober 1994 tot afkondiging van het 
besluit van 2 september 1994 (Stb. 683), houdende  
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de  
Algemene wet op binnentreden, de wet van 22 juni 1994 tot 
wijziging van binnentredingsbepalingen en de rijkswet van 
22 juni 1994,  houdende wijziging van de Schepenwet, de  
Rijkswet noodvoorzieningen Scheepvaart, de  
Marinescheepsvaartongevallenwet en de Wet behoud  
scheepsruimte met betrekking tot  
binnentredingsbepalingen. 

P.B. 1994, no. 122 IV BESLUIT van de 6de oktober 1994 tot afkondiging van  
het besluit van 3 augustus 1994  (Stb. 639), houdende  
wijziging van het Besluit paspoortgelden 

P.B. 1994, no. 122 IV Verbeterblad 
P.B. 1994, no. 123 XVIII LANDSBESLUIT van de 11de oktober 1994, no. 21, tot  

openbaarmaking van de Beschikking van de 23ste  
augustus 1994 van de Staten van de Nederlandse  
Antillen, houdende wijziging van het Reglement van  
Orde voor de Staten van de Nederlandse Antillen  
(P.B. 1987, no. 61) 

P.B. 1994, no. 124 XVII LANDSVERORDENING van de 3de december 1993 tot  
wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse  
Antillen (P.B. 1951, no. 39) 

P.B. 1994, no. 125 XVII BESLUIT van de 17de oktober 1994 tot afkondiging van  
het Koninklijk  Besluit van de 9 augustus 1994, no.  
94.006098,  houdende goedkeuring van de  
Landsverordening van 3 december 1993 tot wijziging  
van artikel 106, eerste lid, van de Eilandenregeling  
Nederlandse Antillen. 

P.B. 1994, no. 126 XVII  
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 20ste september 1994, no. 10,  
houdende wijziging van het Landsbesluit  van de  
15de december 1992, no. 1 (P.B. 1992, no. 114),  
regelende de inwerkingtreding van de  
Experimenteerverordening  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) en het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften  
eilandgebieden (P.B. 1992, no. 113) voor het eiland- 
gebied Curaçao 

P.B. 1994, no. 127 XVII  
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 20ste september 1994, no. 11,  
houdende wijziging van het Landsbesluit van de 27ste  



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1994 
 

september 1993, no. 3 (P.B. 1993, no. 97), regelende  
de inwerkingtreding van de Experimenteerverordening  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no.99) en het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften  
eilandgebieden (P.B.1992, no. 113) voor de  
eilandgebieden Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint  
Maarten. 

P.B. 1994, no. 128 IX LANDSBESLUIT van de 4de november 1994, no. 17, ter  
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het  
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1994, no. 129 IX LANDSBESLUIT van de 4de november 1994, no. 19, ter  
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het  
Postlandsbesluit 1991 (P.B. 1991, no. 48) 

P.B. 1994, no. 130 XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste november 1994 no. 39,  
houdende de opheffing van het Bureau voor Cultuur en  
Opvoeding en de instelling van het Archeologisch en   
Antropologisch Instituut Nederlandse Antillen. 
 

P.B. 1994, no. 131 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 30ste november 
1994 houdende omschrijving van de taak van 
Staatssecretaris van Algemene Zaken belast met 
Constitutionele Zaken 

P.B. 1994, no. 132 XVII LANDSBESLUIT van de 14de november 1994,  no. 15,  
regelende de inwerkingtreding van de landsverordening  
van de 3de december 1993 (P.B. 1994, no. 124) tot wijziging 
van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (P.B. 1951,  
no. 39) 

P.B. 1994, no. 133 XI MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 2de december 1994 houdende 
toepassing van artikel 9, zevende lid, van de Landsver-
ordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110)   

P.B. 1994, no. 134 XIV LANDSBESLUIT van de 17de oktober 1994, no. 13, ter  
uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de  
Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961, no. 223) 

P.B. 1994, no. 135 XVIII LANDSBESLUIT van de 12de december 1994, no. 5, tot  
wijziging van het landsbesluit van de 30ste september 1993,  
no. 61, houdende een algemene instructie voor de  
Gevolmachtige Minister van de Nederlandse Antillen in  
Nederland (P.B. 1993, no. 99) 

P.B. 1994, no. 136 V BESLUIT van de 22ste november 1994 tot afkondiging  
van het besluit van 22 september 1994 (Stb 717),  
houdende vaststelling van het tijdstip van  
inwerkingtreding van de bepaling van de Rijkswet tot  
wijziging van de Paspoortwet in verband met de  
invoering van de Europese identiteitskaart als  
reisdocument van Nederland en als nationale  
identiteitskaart, in verband met de inwerkingtreding  
van de Wet gemeentelijke basisadministratie  
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persoonsgegevens (Stb. 1994, 565) 
P.B. 1994, no. 137 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 16de december 

1994 houdende omschrijving van de taak van de  
Staatssecretaris van Financiën. 

P.B. 1994, no. 138 XVIII LANDSBESLUIT van de 16de december 1994, no. 48, 
houdende 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 (Landsbesluit instelling  
ministeries). 

P.B. 1994, no. 139 XVIII LANDSBESLUIT van de 16de december 1994, no. 49, 
houdende aanwijzing van ministers tot hoofden van 
ministeries, alsmede de bekendmaking van de waarneming 
van hunbevoegdheden ad interim (Landsbesluit 
aanwijzing ministers). 

P.B. 1994, no. 140 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 21ste november 1994 als bedoeld 
in artikel 127a van de Algemene Verordening I.U. en D. 
1908 (P.B.  1949, no. 62) houdende wijziging van het tarief 
van invoerrechten voor een aantal goederen  (Landsbesluit 
wijziging invoerrechten 1994/2) 

P.B. 1994, no. 141 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 21ste november 1994 als bedoeld 
in artikel 127a van de Algemene Verordening I.U. en D. 
1908 (P.B. 1949, no. 62) houdende wijziging van het tarief 
van invoerrechten voor een aantal goederen (Landsbesluit 
wijziging invoerrechten 1994/3) 

P.B. 1994, no. 142 IV LANDSVERORDENING van de 28ste december 1994 tot  
wijziging van de Landsverordening op de inkomsten- 
belasting 1943 (P.B. 1956, no. 9) en de Landsverordening  
op de Loonbelasting 1976 (P.B. 1975, no. 254) 

P.B. 1994, no. 143 XVIII LANDSVERORDENING van de 28ste december 1994 
houdende machtiging van de rechtspersoon de 
Nederlandse Antillen tot garantstelling ten behoeve van 
Maduro & Curiel’s Bank N.V. ter zake van een 
kredietfaciliteit voor maximaal Naf. 12 miljoen ten gunste 
van de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij N.V. 

P.B. 1994, no. 144 V BESLUIT van de 28ste december 1994 tot afkondiging van 
het besluit van 4 november 1994 (Stb. 794), houdende  
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van  
enige bepalingen van de Rijkswet tot wijziging van de  
Paspoortwet in verband met de invoering van de Europese 
identiteitskaart als reisdocument van Nederland en als  
nationale identiteitskaart, in verband met de inwerking- 
treding van de Wet gemeentelijke basisadministratie  
persoonsgegeven (Stb. 1994, no. 565) 

P.B. 1994, no. 145 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste december 1994 ter 
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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), 
het premiepercentage voor het jaar 1995 vast te stellen 

P.B. 1994, no. 146 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste December 1994 ter 
uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 
14) 

P.B. 1994, no. 147 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste December 1994 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) is het 
nodig het premiepercentage voor het jaar 1995 vast te stellen 

P.B. 1994, no. 148 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste December 1994 ter 
uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) 

P.B. 1994, no. 149 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste December 1994 tot 
vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 
27, eerste lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83). 
Ter uitvoering vanartikel 27, eerste lid van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 
1960, no. 83), is het nodig het premiepercentage voor het jaar 
1995 vast te stellen  

P.B. 1994, no. 150 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 28ste December 1994 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), is het nodig de premie-inkomensgrens voor het 
jaar 1995 vast te stellen 

P.B. 1994, no. 151 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste December 1994 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), is het gewenst de pensioenbedragen voor het 
jar1995 aan te passen aan de ontwikkeling van deprijs 
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indexcijfers van de gezinsconsumptie 
P.B. 1994, no. 152 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN van de 29ste December 1994 ter 
uitvoering van artikel 29, vierde lid, van de 
Landverordening Algemene Weduwen152 en Wezen-
verzekering (P.B. 1965, no. 194) 
Ter uitvoering van artikel 29, vierde lid, van de 
Landsverordening Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 
1965, no. 194), is het wenselijk de premie-inkomensgrens vast 
te stellen  

P.B. 1994, no. 153 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste December 1994 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), is het gewenst de pensioenbedragen voor 
de weduwen- en wezenpensioen voor het jaar 1995 aan te 
passen aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de 
gezinsconsumptie 

P.B. 1994, no. 154 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste December 1994 tot 
vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 
30, eerste lid, 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),is het nodig het premiepercentage voor 
het jaar 1995 vast te stellen 
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