
WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1995 
 
 
 
 
P.B. 1995, no. 1 V LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 

de 13de januari 1995, houdende wijziging van het 
Landsbesluit Aanstellings- en Bevorderingseisen Politie 
(P.B. 1977, no. 316) 

P.B. 1995, no. 2 III   
VII 
X 

LANDSBESLUIT van de 25ste januari 1995, no. 11, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening 
grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning (P.B. 1976, 
no. 195)  voor wat betreft het eilandgebied Bonaire. 

P.B. 1995, no. 3 XI  MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 9de januari 1995 houdende toepassing 
van artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening 
minimumlonen (P.B. 1972, no. 110) 
Het is wenselijk het minimumloon voor werknemers die in 
hoofdzaak of uitsluitend huishoudelijke diensten in de 
huishouding van natuurlijke personen verrichten, in de 
onderscheidene eilandgebieden gedurende de periode 1 
januari 1995 tot 1 september 1995 op hogere bedragen vast te 
stellen dan de in artikel 9, vierde lid, van de 
Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110) 
genoemde bedragen 

P.B. 1995, no. 4 IX LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 21ste januari 1995 tot wijziging van het Landsbesluit  
Rompbevrachtingsregister (P.B. 1994, no. 24) 

P.B. 1995, no. 5 X LANDSBESLUIT van de 1ste februari 1995, no. 11,  ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1995, no. 6 XVIII LANDSBESLUIT van de 1ste februari 1995, no. 12, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 7 IX   
XIII 

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 21ste januari 1995 tot aanvulling van de bijlage, 
bedoeld in artikel 36, van de Landsverordening voortgezet 
onderwijs (P.B. 1979, no. 29) 
De bijlage bedoeld in artikel 36, van de Landsverordening 
voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29) wordt aangevuld met 
de bewijzen van bekwaamheid op agogische (andragogisch en 
pedagogisch) gebied te weten de middelbare akte pedagogiek 
B en de middelbare akte pedagogiek A, aangeduid met 
onderscheidenlijk de nummers 178 en 179, zoals aangegeven 
in de bijlage behorende bij dit landsbesluit 

P.B. 1995, no. 8 XIII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de  
21ste januari 1995 tot aanvulling van de bijlage, bedoeld in 
artikel 36, van de Landsverordening voortgezet onderwijs  



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1995 
 

(P.B. 1979, no. 29) 
Het is wenselijk de bijlage bedoeld in artikel 36, van de 
Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29) 
aan te vullen 

P.B. 1995, no. 9 VII  X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 23ste januari 1995 tot wijziging van het landsbesluit  
Tarieven Landslaboratorium 1985, no. 93) 

P.B. 1995, no. 10 XVIII LANDSBESLUIT van de 19de januari 1995, no. 49, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b,  van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 11 XIV LANDSVERORDENING van de 20ste december 1994 tot  
wijziging van de Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961,  
no. 223) 
Het is wenselijk de rechtspositie van de dienstplichtigen zoals 
opgenomen in de Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961, 
no. 223) in verband met onder meer ontslag wegens blijvende 
ongeschiktheid en extra beslaglegging te wijzigen 

P.B. 1995, no. 12 XVIII LANDSBESLUIT van de 30ste januari 1995, no. 4, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992,  no. 99) 

P.B. 1995, no. 13 XVIII LANDSBESLUIT van de 30ste januari 1995, no. 5, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B.1995, no. 14 XVIII LANDSBESLUIT van de 30ste januari 1995, no. 6, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 15 XVIII LANDSBESLUIT van de 30ste januari 1995, no. 7, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 16 XVIII LANDSBESLUIT van de 30ste januari 1995, no. 8, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 17 XVIII LANDSBESLUIT van de 24ste februari 1995, no. 1, 
houdende instelling van het Departement van 
Economische Zaken  
(Landsbesluit instelling Departement van Economische 
Zaken) 

P.B. 1995, no. 18 XVIII LANDSBESLUIT van de 24ste februari 1995, no. 2, 
houdende wijziging van het Landsbesluit instelling 
ministeries (P.B. 1994, no.138) 

P.B. 1995, no. 19 XVIII LANDSBESLUIT van de 24ste februari 1995, no. 3, tot  
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wijziging van het Landsbesluit aanwijzing ministers (P.B.  
1994, no. 139) 

P.B. 1995, no. 20 XIV LANDSVERORDENING van de 20ste december 1994 tot  
wijziging van de Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961,  
no. 223) 
Het is wenselijk de Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961, 
no. 223) te wijzigen in verband met de invoering van de Wet 
militair tuchtrecht (Stb. 1990, 367), teneinde daarin de 
mogelijkheid van beklag op te nemen 

P.B. 1995, no. 21 XVIII LANDSBESLUIT van de 30ste januari 1995, no. 3, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 22 XVIII LANDSBESLUIT van de 10de februari 1995, no. 4, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 23 XVIII LANDSBESLUIT van de 13de februari 1995, no. 32, ter  
uitvoering van artikel 10. eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B.  1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 24 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 20ste februari 1995, no. 22, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 25 IX LANDSBESLUIT van de 20ste februari 1995, no. 18, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no.111) 

P.B. 1995, no. 26 VII   
IX 

LANDSVERORDENING van de 17de maart 1995 tot  
bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene  
maatregelen, van de 6de juli 1994 (P.B. 1994, no. 80)  
(Landsverordening in- en doorvoerverbod kleine dieren  
afkomstig uit Zuid- en Midden- Amerika) 

P.B. 1995, no. 27 V   
IX 

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 15de maart 
1995 houdende nieuwe instruktie betreffende het 
aanwenden van geweld en het gebruik van (vuur)wapens 
voor ambtenaren van het Korps Politie Nederlandse 
Antillen (Beschikking Geweldsinstruktie KPNA) 

P.B. 1995, no. 28 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 28ste februari 1995 tot intrekking 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 
alsmede van het Landsbesluit, houdende algemene  
maatregelen, van de 26ste oktober 1993 (P.B. 1993, no. 106)  
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ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de  
Landsverordening deviezenverkeer (P.B. 1981, no. 67)  
houdende bevriezing van tegoeden van de Republiek Haïti. 

P.B. 1995, no. 29 IV LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 29ste januari 1995 ter uitvoering van artikel 29, tweede 
lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 
1943  (P.B. 1956, no. 9) 
Het is wenselijk het model van het aangiftebiljet A voor de 
inkomstenbelasting opnieuw vast te stellen 

P.B. 1995, no. 30 V  
IX 

BESLUIT van de 13de februari 1995 tot afkondiging van 
het besluit van 12 december 1994 (Stb. 868), houdende  
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van  
enige bepalingen van de rijkswet van 20 januari 1994 tot  
wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering  
van de Europese identiteitskaart als reisdocument van  
Nederland en als nationale identiteitskaart als  
reisdocument van Nederland en als nationale  
identiteitskaart  (Stb. 78). 

P.B. 1995, no. 31 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 24ste maart 1995 ter uitvoering van de 
artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische 
statistieken 1994. 

P.B. 1995, no. 32 XVIII LANDSBESLUIT van de 23ste maart 1995, no. 17, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 33 XVIII LANDSBESLUIT van de 23ste maart 1995, no. 19, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 34 XX BESLUIT van de 17de maart 1995 tot afkondiging van de  
rijkswet van 15 december 1994 (Stb. 1995, 1), houdende  
wijziging van het Statuut neergelegde rechtsorde ten  
aanzien van Aruba. 

P.B. 1995, no. 35 XVIII LANDSBESLUIT van de 16de maart 1995, no. 8, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 36 VII LANDSVERORDENING van de 17de maart 1995 tot 
wijziging van de Verordening van den 30sten Juni 1934 
regelende de uitoefening van de tandheelkunst (P.B. 1934, 
no. 46) 
Sinds de inwerkingtreding van de Verordening van den 30sten 
Juni 1934 regelende de uitoefening van de tandheelkunst (P.B. 
1934, no. 46), laatstelijk gewijzigd bij landsverordening van 
20 augustus1968 (P.B. 1968, no. 120), de kosten verbonden 
aan het afnemen van tandheelkundig examens, mede door het 
huren van volledig geëquipeerde particuliere klinieken, 
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materiaalgebruik en uurtarief van de examinatoren zodanig 
zijn gestegen dat het examengeld ad Naf. 50,-- niet meer 
toereikend is 

P.B. 1995, no. 37 XIV LANDSBESLUIT van de 14de maart 1995, no. 23 ter 
uitvoering van artikel 11 derde lid, van de 
Dienstplichtverordening  
1961 (P.B. 1961, no. 223) (Militair Keuringsreglement 
1995) 

P.B. 1995, no. 38 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 50, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 39 XVIII LANDSBESLUIT van de 21ste maart 1995, no. 28, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 40 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 66, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 41 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 29, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 42 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 49, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 43 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 57, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 44 XVI BESLUIT van de 24ste maart 1995 tot afkondiging van de  
rijkswet van 24 november 1994 (Stb. 862), houdende  
goedkeuring van het op 20 november 1989 te New York tot 
stand gekomen Verdrag inzake de rechten van het kind. 

P.B. 1995, no. 45 IX  
XIII 

BESLUIT van de 24ste maart 1995 tot afkondiging van het 
besluit van 19 november 1994 (Stb. 831), houdende nadere  
regels inzake de samenstelling, de inrichting en werkwijze  
van het Kapittel voor de civiele orden, alsmede  
inwerkingtreding van enkele artikelen van de rijkswet van  
15 april 1994, houdende 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 (Stb. 1994,  
350) (Besluit Kapittel voor de civiele orden) 

P.B. 1995, no. 46 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 58, ter  
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uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 47 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 59, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 48 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 60, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 49 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 61, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 50 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 62, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 51 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 63, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 52  LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 64, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 53 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 1995, no. 65, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 54 XVIII LANDSBESLUIT van de 3de april 1995, no. 1, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 55 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de april 1995, no. 3, ter 
uitvoering van artikel 10, onderdeel b, van het 
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land, 
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 56 XVI BESLUIT van de 24ste maart 1995 tot afkondiging van de  
rijkswet van 17 november 1994 (Stb. 878), houdende  
goedkeuring van de op 16 november 1989 te Straatburg tot 
stand gekomen Overeenkomst ter bestrijding van doping 

P.B. 1995, no. 57 XVIII BESLUIT van de 4de mei 1995, tot afkondiging van het  
besluit van 25 april 1995 (Stb. 234), houdende instemming  
met de landsverordening van de Nederlandse Antillen van  
11 april 1995 tot wijziging van de Staatsregeling van de  
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Nederlandse Antillen. 
P.B. 1995, no. 58 XVIII LANDSVERORDENING van de 11de april 1995 tot 

wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse 
Antillen (P.B. 1955, no. 32) 

P.B. 1995, no. 59 X BESLUIT van de 24ste maart 1995 tot afkondiging van de  
rijkswet van 15 december 1994 (Stb. 51), houdende regels  
met betrekking tot octrooien (Rijksoctrooiwet 1995) 

P.B. 1995, no. 60 XVII 
XVIII 

LANDSVERORDENING van de 24ste maart 1995 tot 
wijziging van het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement 
(P.B. 1989, no. 78) 

P.B. 1995, no. 61 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 25ste april 1995 ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening op de 
Geneesmiddelenvoorziening (P.B. 1969, no. 24) 
(Beschikking Vitaminen en Mineralen 1995). 

P.B. 1995, no. 62 XIV LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 6de mei 1994 tot wijziging van het Bezoldigingsbesluit  
dienstplichtigen Nederlandse Antillen 1986  
(P.B. 1987, no.2) 

P.B. 1995, no. 63 I LANDSVERORDENING van de 24ste maart 1995 tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse 
Antillen. 
Het is wenselijk zowel de ondercuratelestelling als de opname 
ter verpleging mogelijk te maken voor degenen die gewoonte 
maken van misbruik van verdovende of stimulerende middelen 

P.B. 1995, no. 64 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de april 1995, no. 93, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B 1995, no. 65 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de april 1995, no. 94, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 66 XVIII LANDSBESLUIT van de 18de april 1995, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no.111) 

P.B. 1995, no. 67 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de april 1995, no. 91, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 68 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de april 1995, no. 95, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 69 XVIII LANDSBESLUIT van de 11de april 1995, no. 14, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
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Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 70 XVIII LANDSBESLUIT van de 11de april 1995, no. 15, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 71 V LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 17de mei 1995 tot wijziging van het Vuurwapenbesluit  
1930 (P.B. 1930, no. 3) 

P.B. 1995, no. 72 XV LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 17de mei 1995 tot wijziging van het Landsbesluit 
tarieven  
in burgerlijke zaken (P.B. 1987, no. 124) 

P.B. 1995, no. 73 XV LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 16de mei 1995 tot wijziging van het Landsbesluit 
houdende algemene maatregelen van de 28ste december 
1987 tot vaststelling van het aantal leden en 
plaatsvervangende leden van het Gemeenschappelijke Hof 
van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba  (P.B. 
1988, no. 1) 

P.B. 1995, no. 74 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de april 1995, no. 1, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 75 X BESLUIT van de 24ste maart 1995 tot afkondiging van het 
besluit van 3 februari 1995 (Stb. 52), houdende plaatsing i  
het Staatsblad van de tekst van de Rijksoctrooiwet 1995  
zoals deze is gewijzigd bij Rijkswet van 22 december 1993  
Stb. 692). 

P.B. 1995, no. 76 XVIII LANDSVERORDENING van de 26ste mei 1995 houdende  
machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen  
tot garantstelling ten behoeve van ABN AMRO N.V. in  
Nederland en op St. Maarten ter zake van overeenkomsten 
van geldlening ten gunste van de Gemeenschappelijke  
Elektriciteitsbedrijf Bovenwindse Eilanden N.V. 

P.B. 1995, no. 77 IX LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 9de mei 1995 ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, en 
artikel 20, eerste lid, van de Meetbrievenlandsverordening 
1986 (P.B. 1986, no. 103) en verder mede strekkende tot  
instelling van de Scheepsmetingsdienst.  
(Meetbrievenlandsbesluit). 

P.B. 1995, no. 78 X BESLUIT van de 20ste april 1995 tot afkondiging van het  
besluit van 20 februari 1995 (Stb. 108), houdende regels ter 
uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995 (Uitvoeringsbesluit 
Rijksoctrooiwet 1995). 

P.B. 1995, no. 79 X BESLUIT van de 20ste april 1995 tot afkondiging van het  
besluit van 20 februari 1995 (Stb. 109), houdende  
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de  
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Rijksoctrooiwet 1995 en van het Uitvoeringsbesluit  
Rijksoctrooiwet 1995. 

P.B. 1995, no. 80 XVI BESLUIT van de 24ste maart 1995 tot afkondiging van de  
rijkswet van 15 december 1994 (Stb. 881), houdende  
goedkeuring van het op 24 juni 1994 te Korfoe tot stand  
gekomen Verdrag betreffende de toetreding van het  
Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de  
Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de  
Europese Unie, met Toetredingsakte, Bijlagen en  
Protocollen. 

P.B. 1995, no. 81 XVIII LANDSVERORDENING van de 26ste mei 1995 houdende  
machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen  
tot garantstelling ten gunste van Banque Française du  
Commerce Exterieur en Credit Lyonnais, gezamenlijk, in  
verband met de kredietfaciliteit ten bedrage van  
US$ 20.648.739,33 verstrekt aan de naamloze  
vennootschap Kompania di Awa i Elektrisidat di Korsou  
N.V. 

P.B.1995, no. 82 XVIII LANDSBESLUIT van de 2de juni 1995, no. 1, houdende  
instelling van de Regeringsvoorlichtingsdienst. 

P.B. 1995, no. 83 IV LANDSVERORDENING van de 8ste mart 1995 houdende 
de garantie, dat op bepaalde winsten van de in de  
Nederlandse Antillen gevestigde naamloze  
vennootschappen gedurende een tijdvak van twintig jaren  
geen belasting verhoging zal worden toegepast. 

P.B. 1995, no. 84 IX 
XV 

LANDSVERORDENING van de 19de mei 1995 tot 
wijziging van het Wetboek van Strafvordering van de 
Nederlandse Antillen 
In verband met een effectieve bestrijding van criminaliteit is 
het wenselijk om, vooruitlopend op de invoering van een 
nieuw Wetboek van Strafvordering, in het Wetboek van 
Strafvordering van de Nederlandse Antillen enige bepalingen 
in te voegen betreffende het aftappen van gegevensverkeer via 
de telecommunicatieinfrastructuur; 
Ingevolge artikel 5, aanhef en onder 3º, van de 
Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba, dient 
de regeling van het strafprocesrecht in de Nederlandse 
Antillen en in Aruba bij eenvormige landsverordening te 
geschieden; 
Bij de vaststelling van het ontwerp de Samenwerkingsregeling 
Nederlandse Antillen en Aruba in acht is genomen 

P.B. 1995, no. 85 XVIII LANDSBESLUIT van de 14de juni 1995, no. 13 houdende  
instelling van het Bureau Militaire Zaken. 

P.B. 1995, no. 86 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de  
28ste juni 1995 ter uitvoering van artikel 5a van de Slacht-  
en Keuringsverordening 1933 (P.B. 1933, no. 17) houdende 
regels ter zake van de in- en doorvoer van levende  
schapen, geiten en runderen afkomstig uit Colombia. 
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P.B. 1995, no. 87 XVIII MINSTERIËLE BESCHIKKING van de 5de juli 1995 

houdende omschrijving van de taak van de 
Staatssecretaris van Economische Zaken. 

P.B. 1995, no. 88 XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste januari 1995, no. 20, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 89 XVIII LANDSBESLUIT van de 23ste mart 1995, no. 18, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 90 XVIII LANDSBESLUIT van de 26ste april 1995, no. 24, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 91 XVIII LANDSBESLUIT van de 26ste april 1995, no. 20, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 92 XVIII LANDSBESLUIT van de 3de mei 1995, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 93 XVIII  
XIX 

LANDSVERORDENING van de 11de mei 1995 tot 
wijziging van de Landsverordening Algemene 
Rekenkamer Nederlandse Antillen (P.B. 1988,  no. 84) en 
de Landsverordening  
Materieel Ambtenaren recht (P.B. 1964, no. 159) 

P.B. 1995, no. 94 IX LANDSBESLUIT van de 24ste mei 1995, no. 5, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 95 XVIII LANDSBESLUIT van de 24ste mei 1995, no. 33, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1995, no. 96 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste mei 1995, no. 1, ter 
uitvoering  van artikel 10,  eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1995, no. 97 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste mei 1995, no. 44, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 98 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste mei 1995, no. 46, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
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(P.B. 1992, no. 111) 
P.B. 1995, no. 99 XVIII LANDSBESLUIT van de 14de juni 1995, no. 8, ter 

uitvoering van artikel 10,  eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 100 XVIII LANDSBESLUIT van de 14de juni 1995, no. 3, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 101 X MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 15de juni 1995 
ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, sub e, van de  
Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994  
(P.B. 1994, no. 4). 

P.B. 1995, no. 102 IV   
IX 

LANDSVERORDENING van de 6de juli 1995 houdende 
wijziging van de Landsverordening 
Luchtvaartfaciliteitengelden (P.B. 1984, no. 38) 

P.B. 1995, no. 103 XIII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 21ste juli 1995 ter uitvoering van de artikelen 21, eerste 
en derde lid, 29 en 32, derde en vijfde lid, van de  
Landsverordening voortgezet onderwijs (Landsbesluit  
economisch toeristisch administratief onderwijs) 
Het is wenselijk ter uitvoering van de artikelen 21, eerste en 
derde lid, 29 en 32, derde en vijfde lid, van de 
Landsverordening voortgezet onderwijs alsnog voorschriften 
vast te stellen ter zake van het uit de openbare kas bekostigde 
economisch toeristisch administratief onderwijs 

P.B. 1995, no. 104 XIII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 21ste juli 1995 ter uitvoering van de artikelen 21, derde 
lid, 29 en 32, eerste en derde lid, van de Landsverordening  
voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29) (Landsbesluit  
lager huishoudonderwijs) 
Het is wenselijk ter uitvoering van de artikelen 21, eerste en 
derde lid, 29 en 32, derde en vijfde lid, van de 
Landsverordening voortgezet onderwijs alsnog voorschriften 
vast te stellen ter zake van het uit de openbare kas bekostigd 
lager huishoudonderwijs 

P.B. 1995, no. 105 XIII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 21ste juli 1995 tot wijziging van het Landsbesluit  
l.a.d.v.o./a.l.b.o. (P.B. 1986, no. 131) en het Landsbesluit  
l.a.d.v.o. (P.B. 1991, no. 47) 
In verband met wijzigingen in de inrichting van de bovenbouw 
van het lager administratief, dienstverlenend en verzorgend 
onderwijs, is het wenselijk het Landsbesluit l.a.d.v.o./a.l.b.o. 
(P.B. 1986, 131) en het Landsbesluit l.a.d.v.o. (P.B. 1991, no. 
47) te wijzigen 

P.B. 1995, no. 106 XIII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de  
21ste juli 1995 ter uitvoering van de artikelen 21, eerste en  
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derde lid, 29 en 32, derde en vijfde lid, van de  
Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29) 
(Landsbesluit beroepsvoorbereidend onderwijs) 

P.B. 1995, no. 107 IX LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de  
25ste juli 1995 tot wijziging dan wel intrekking van enkele  
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, op het  
gebied van de luchtvaart 

P.B. 1995, no. 108 IX 
XVI 

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van 25 juli 1995, houdende regels inzake de 
bevoegdheid tot het bedienen en in luchtwaardige toestand 
houden van luchtvaartuigen (Beschikking 
luchtvaartbrevettering) 

P.B. 1995, no. 109 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking 
van 25 juli 1995, houdende regels ten aanzien van de 
examens ten behoeve van het verkrijgen van bewijzen van 
bevoegdheid en bevoegdverklaringen in de luchtvaart 
(Reglement luchtvaartexamens). 

P.B. 1995, no. 110 IX MINSTERIËLE BESCHIKKING MET ALGMENE 
WERKING van 25 juli 1995, houdende regels inzake de 
luchtwaardigheid van luchtvaartuigen (Beschikking 
luchtwaardigheid) 

P.B. 1995, no. 111 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van 25 juli 1995, houdende regels inzake het 
voorbereiden en uitvoeren van vluchten (Beschikking 
vluchtuitvoering). 

P.B. 1995, no. 112 IX   
XI 

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van 25 juli 1995, houdende regels inzake de 
werk- en rusttijden van personeel, dienstdoende in 
luchtvaartuigen (Beschikking werk- en rusttijden 
luchtvaartpersoneel) 

P.B. 1995, no. 113 XVIII LANDSBESLUIT van de 30ste juni 1995, no.1, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 114 IX LANDSBESLUIT van de 18de juli 1995, no. 9, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 115 XVIII LANDSBESLUIT van de 18de juli 1995, no. 13, ter 
uitvoering  van  artikel 10, eerst lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 116 XVIII LANDSBESLUIT van de 19de juli 1995, no. 40, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 
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P.B. 1995, no. 117 XIX LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 

de 12de juli 1995, tot wijziging van de 
Duurtetoeslagregeling  
gepensioneerden 1943 (P.B. 1943, no. 77) 

P.B. 1995, no. 118 XIX  
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 18de juli 1995, no. 12, regelende 
de inwerkingtreding van: 
1. de Landsverordening van de 21ste oktober 1994 
houdende wijziging van  (P.B. 1994, no. 100) 
2. de Landsverordening van de 21ste oktober 1994 
houdende regelen met betrekking tot (P.B. 1994, no. 101) 
3. de Landsverordening van de 21ste oktober 1994 (P.B. 
1994, no. 102) 
4. de Landsverordening van de 21ste oktober 1994 tot 
wijziging (P.B. 1959, no. 126) (P.B. 1994, no. 103); 
5. het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
van de 7de maart 1994 ter uitvoering van (P.B. 1975, no. 
249) (P.B. 1994,no.29) 

P.B. 1995, no. 119   XVIII LANSBESLUIT van de 19de juli 1995, no. 42, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 120   
P.B. 1995, no. 121 IX MINSTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 

WERKING van de 2de augustus 1995 ter uitvoering van 
artikel 11, eerste lid, van het Meetbrievenlandsbesluit (P.B. 
1995, no. 77) (Beschikking metingsvoorschriften). 

P.B. 1995, no.122 XVIII LANDSBESLUIT van de 26ste juli 1995, no. 9, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 123 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste juli 1995, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land  
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1995, no. 124 XVIII LANDSBESLUIT van de 19de juli 1995, no. 39, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1995, no. 125 XVIII LANDSBESLUIT van de 19de juli 1995, no.43, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 126 XVIII LANDSBESLUIT van de 20ste juli 1995, no. 22, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften,  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 127 XVIII LANDSBESLUIT van de 26ste juli 1995, no. 7, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
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Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 128 XVIII LANDSBESLUIT van de 19de juli 1995, no. 38, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 129 XVIII LANDSBESLUIT van de 9de augustus 1995, no. 99, ter  
uitvoering van artikel 10,  eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 130 XVIII    LANDSBESLUIT van de 22ste augustus 1995, no. 10, 
houdende instelling van het Departement van Welzijn, 
Gezins- en Humanitaire Zaken  (Landsbesluit instelling 
Departement van Welzijn, Gezins- en Humanitaire 
Zaken). 

P.B. 1995, no. 131 XX BESLUIT van de 30ste juni 1995 tot afkondiging van het  
besluit van 24 april 1995 (Stb. 232), houdende de  
inwerkingtreding van de rijkswet van 15 december 1994  
(Stb. 1995, 1) houdende wijziging van het Statuut voor het  
Koninkrijk der Nederlanden in verband met het  
voorzetten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde  
ten aanzien van Aruba. 

P.B. 1995, no. 132 XX BESLUIT van de 30ste juni 1995 tot afkondiging van het  
besluit van 24 april 1995 (Stb. 233), houdende  
bekendmaking van de tekst van het Statuut voor het  
Koninkrijk der Nederlanden. 

P.B. 1995, no. 133 XIX LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 11de augustus 1995 tot wijziging van het  
Bezoldigingslandsbesluit 1971 (P.B. 1968, no. 175) 

P.B. 1995, no. 134 IX 
XVI   
 

Besluit van de 6de juli 1995 tot afkondiging van de  
Rijkswet van  30 maart 1995 (Stb. Protocol tot bestrijding  
van wederechtelijke daden van geweld op luchthavens  
voor de internationale burgerluchtvaart bij het op 23  
september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag  
tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de  
veiligheid van de burgerluchtvaart. 

P.B. 1995, no. 135 XVIII BESLUIT van de 12de juli 1995 tot afkondiging van het  
besluit van 21 februari 1995 (Stb 162), houdende  
aanpassing van de maximale hoogte van de vergoeding van 
de representatiekosten bedoeld in artikel 5 van het  
Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen en  
van het Positiebesluit Gouverneur van Aruba. 

P.B. 1995, no. 136 IX   
XII   
XIV   

BESLUIT van de 18de juli 1995 tot afkondiging van de  
rijkwet van 12 april 1995 (Stb. 301), houdende wijziging  
van de Schepenwet. 

P.B. 1995, no. 137 X BESLUIT van de 19de juli 1995 tot afkondiging van het  
besluit van 10 mei 1995 (Stb. 293), houdende vaststelling  
tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet van 15  
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december 1994, (Stb. 1995, 167) tot wijziging van de Wet  
op de Kanselarijrechten. 

P.B. 1995, no. 138 XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste augustus 1995, no. 9, tot  
wijziging van het Landsbesluit aanwijzing ministers (P.B.  
1994, no. 139). 

P.B. 1995, no. 139 XX BESLUIT van de 1ste September 1995 tot afkondiging van 
de rijkswet van 10 juli 1995 (Stb. 401), houdende 
verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de 
verdediging. 

P.B.  1995, no. 140 XX BESLUIT van de 1ste September 1995 tot afkondiging van 
de rijkswet van 10 juli 1995 (Stb. 402), houdende 
verandering in de Grondwet strekkende tot het doen 
vervallen van de additionele artikelen betreffende  
Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt 

P.B. 1995, no. 141 IV LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 28ste april 1995 tot wijziging van het Besluit van de 3de 
December 1908 (P.B. 1945, no. 143) ter uitvoering van de  
Algemene Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) 

P.B. 1995, no. 142 XI MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 6de september  1995 houdende 
toepassing van artikel 9, zevende lid, van de 
Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110). 
Het is wenselijk in de eilandgebieden Curaçao, Bonaire, Saba, 
Sint Eustatius en Sint Maarten de bedragen van de 
minimumlonen gedurende een periode van één jaar op hogere 
bedragen vast te stellen dan de in artikel 9, eerste, tweede, 
derde lid en vierde lid, van de Landsverordening 
minimumlonen (P.B. 1972, no. 110) genoemde bedragen 

P.B. 1995, no. 143 V MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 7de September 
1995 houdende opdracht aan door de Gouverneur aan te 
wijzen onderdelen van de krijgsmacht in de Nederlandse 
Antillen tot het verlenen van bijstand aan het Korps Politie 
Nederlandse Antillen bij de uitvoering van de aan dit  
Korps opgedragen taak tot handhaving van de openbare  
orde en rust in het eilandgebied Sint Maarten. 

P.B. 1995, no. 144 XVII BESLUIT van de 21ste juli 1995 tot afkondiging van het  
besluit van 20 juni 1995 (Stb. 330), houdende voorlopige  
verlenging van de werkingsduur van het besluit van 21  
september 1994, houdende enkele tijdelijke voorzieningen  
in het bestuur van het eilandgebied Sint Maarten van de  
Nederlandse Antillen. 

P.B. 1995, no. 145 XVIII LANDSBESLUIT van de 14de augustus 1995, no. 75, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no 111) 

P.B. 1995, no. 146 XVIII 
XIX 

LANDSBESLUIT van de 31ste augustus 1995, no. 6, 
regelende de aanwijzing van de Stichting  
Overheidsaccountantsbureau als rechtspersoon, bedoeld in 
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artikel 2, lid 3, van de Pensioenverordening Burgerlijke  
Landsdienaren 1938 (P.B. 1976, no. 45), zoals gewijzigd, en 
artikel 1, lid 2a, van de Werkliedenverordening 1944 (P.B.  
1978, no. 376), zoals gewijzigd. 

P.B. 1995, no. 147 XIV LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 22ste augustus 1995 houdende regels met betrekking tot 
de vergoeding ter zake van extra beslaglegging voor  
dienstplichtigen van de Nederlandse Antillen (Landsbesluit 
extra beslaglegging dienstplichtigen 1995). 

P.B. 1995, no. 148 XVIII LANDSBESLUIT van de 24ste juli 1995, no. 3, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992,  no. 111) 

P.B. 1995, no. 149 XVIII LANDSBESLUIT van de 9de augustus 1995, no. 88, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschrift  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 150 XVIII LANDSBESLUIT van de 9de augustus 1995, no. 89, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 151 XVIII LANDSBESLUIT van de 9de augustus 1995, no. 90, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 152 XVIII LANDSBESLUIT van de 9de augustus 1995, no. 92, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 153 XVIII LANDSBESLUIT van de 11de augustus 1995, no. 1, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 154 XVIII LANDSBESLUIT van de 11de augustus 1995, no. 2, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 155 XVIII LANDSBESLUIT van de 14de augustus 1995, no. 72, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 156 XVIII LANDSBESLUIT van de 14de augustus 1995, no 73, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 157 XVIII LANDSBESLUIT van de 14de augustus 1995, no. 74, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
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Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 158 XVIII LANDSBESLUIT van de 17de augustus 1995, no. 195, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 159 XVIII LANDSBESLUIT van de 17de augustus 1995, no. 198, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 160 XVIII LANDSBESLUIT van de 17de augustus 1995, no. 199, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 161 XVIII LANDSBESLUIT van de 24ste augustus 1995, no. 6, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 162 VII   
IX 

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 26ste augustus 1995 ter uitvoering van artikel 9, derde 
lid, en artikel 41 van de Landsverordening voorkoming 
van verontreiniging door schepen (P.B. 1993, no. 108).  
(Landsbesluit onderzoeken en certificaten van schepen) 

P.B. 1995, no. 163 VII LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 26ste augustus 1995 ter uitvoering van artikel 7, eerste 
en vierde lid, van de Landsverordening voorkoming van  
verontreiniging door schepen (P.B. 1993, no. 108) 

P.B. 1995, no. 164 V MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 14de September 
1995 houdende intrekking van de Ministeriële beschikking 
van de 7de september 1995 (P.B. 1995, no. 143) houdende  
opdracht aan door de Gouverneur aan te wijzen  
onderdelen van de krijgsmacht in de Nederlandse Antillen  
tot het verlenen van bijstand aan het Korps Politie  
Nederlandse Antillen bij de uitvoering van de aan dit  
Korps opgedragen taak tot handhaving van de openbare  
orde en rust in het eilandgebied Sint Maarten. 

P.B. 1995, no. 165 XVII LANDSBESLUIT van de 14de augustus 1995,  no. 76, ter  
uitvoering van artikel 2,  eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 166 XVII LANDSBESLUIT van de 14de augustus 1995, no. 77, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 167 XIII BESLUIT van de 24ste juli 1995 tot afkondiging van het  
besluit van 10 mei 1995 (Stb. 264), houdende nadere regels  
met betrekking tot de Orde van de Nederlandse Leeuw en  
de Orde van de Oranje-Nassau (Reglement op de Orde van 
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de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau). 
P.B. 1995, no. 168 XVIII LANDSBESLUIT van de 18de September 1995, no. 78,  

houdende instelling van het Secretariaat van de Raad van  
Ministers (Landsbesluit instelling Secretariaat Raad van  
Ministers).  

P.B. 1995, no. 169 XVII LANDSBESLUIT van de 14de September 1995, no. 16, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1995, no. 170 X MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 26ste 
September 1995 ter  
uitvoering van artikel 5, lid 1, van de Regeling Muntstelsel  
Nederlandse Antillen 1989 (P.B. 1989, no. 70). 

P.B. 1995, no. 171 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1995, no. 23, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 172 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1995, no. 24, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 173 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1995, no. 25, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 174 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1995, no. 26, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 175 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1995, no. 27, ter  
uivoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 176 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1995, no. 28, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 177 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1995,  no. 29, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 178 XVII LANDSBESLUIT van de 14de september 1995, no. 14, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1995, no. 179 XVII LANDSBESLUIT  van de 14de September 1995, no. 15, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
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Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 180 XVII LANDSBESLUIT van de 14de September 1995, no. 17, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 181 XVIII  
XIX 

LANDSBESLUIT van de 10de oktober 1995, no. 1, 
houdende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 11de  
mei 1995 (P.B. 1995, no. 93) tot wijziging van de  
Landsverordening Algemene Rekenkamer Nederlandse  
Antillen (P.B. 1988, no. 84) en de Landsverordening  
Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159) 

P.B. 1995, no. 182 XVII LANDSBESLUIT van de 18de September 1995, no. 79, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 183 XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste September 1995, no. 34, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1995, no. 184 XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste September 1995, no. 54, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1995, no. 185 VII  
XVI 

BESLUIT van de 31ste juli 1995, tot afkondiging van de  
rijkswet van 8 juni 1995 (Stb. 316), houdende goedkeuring  
van het op 13 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen  
Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de  
aanleg van voorraden en het gebruik van chemische  
wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, met  
bijlagen. 

P.B. 1995, no. 186 XVIII LANDSBESLUIT van de 18de september 1995, no. 77, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1995, no. 187 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 27ste oktober 1995 tot vaststelling van de wijze van   
berekening van de maandelijkse vergoeding,  die een  
deviezenbank ingevolge artikel 12, derde lid van het  
Centrale Bank-Statuut  1985 (P.B. 1985, no. 183) aan de  
Bank van de Nederlandse Antillen is verschuldigd. 

P.B. 1995, no. 188 X LANDSBESLUIT van de 27ste oktober 1995, no. 1, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening 
van de 15de juli 1993 (P.B. 1993, no. 75 ) houdende 
wijziging van het Centrale Bank-Statuut (P.B. 1985, no. 
183) 

P.B. 1995, no. 189 IV LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
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XVIII de 21ste September 1995 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. en D. 1908  
(P.B. 1949, no. 62).  

P.B. 1995, no. 190 XVII BESLUIT van de 12de oktober 1995, tot afkondiging van 
het besluit van 3 oktober 1995, houdende goedkeuring van 
de landsverordening van de Nederlandse Antillen van 27  
september 1995 (Tijdelijke landsverordening bijzondere  
bevoegdheden  Sint Maarten) 
De Landsverordening van de Nederlandse Antillen van 27 
september 1995 strekkende tot tijdelijke regulering bij wijze 
van noodvoorziening van enkele bevoegdheden van het 
bestuur van het eilandgebied Sint Maarten in het belang van 
de wederopbouw (Tijdelijke landsverordening bijzondere 
bevoegdheden Sint Maarten) wordt goedgekeurd. 
Onze Minister van Nederlands- Antilliaanse en Arubaanse 
Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat zal 
worden geplaatst in de Nederlandse Staatcourant, in het 
Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en de 
Afkondigingsblad van Sint Maarten 

P.B. 1995, no. 191 XVII 
XVIII 

LANDSVERORDENING van de 27ste September 1995  
strekkende tot tijdelijke regulering bij wijze van  
noodvoorziening van enkele bevoegdheden van het bestuur 
van het eilandgebied Sint Maarten in het belang van de  
wederopbouw (Tijdelijke landsverordening bijzondere  
bevoegdheden Sint Maarten). 

P.B. 1995, no. 192 XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste September 1995, no. 53, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit  comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1995, no. 193 V LANDSBESLUIT van de 3de oktober 1995, no. 34, 
houdende de opneming in het Publicatieblad van het 
Besluit van de  
Staatssecretaris van de Binnenlandse Zaken, van 14  
augustus 1995, no. RDB95/U1115-RD, houdende  
aanpassing van de in de artikelen 6, eerste en tweede 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  
1996. 

P.B. 1995, no. 194 IX 
XI 

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 19de oktober 1995, houdende wijziging 
van de Beschikking werk- en rusttijden 
luchtvaartpersoneel (P.B. 1995, no. 112) 
Bijlage 
Artikel I: 
In artikel 16, derde lid, van de Beschikking werk- en rusttijden 
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luchtvaartpersoneel (P.B. 1995, no. 112) wordt de zinsnede 
“30 minuten per landing, toe te passen na de derde landing in 
de desbetreffende vliegwerktijd tot een maximum van zes 
uren” verbangen door: 15 minuten per landing, toe te passen 
vanaf de derde landing in de desbetreffende vliegwerktijd tot 
een maximum van vier  uren 

P.B. 1995, no. 195 IX LANDSVERORDENING van de 13de oktober 1995 tot 
wijziging van de Landsverordening op de  
telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1994, no. 45). 
Met het oog op de herstructurering van de telecommunicatie 
in de Nederlandse Antillen alsmede in verband met de 
inwerkingtreding van de Landsverordening op de 
telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1994, no. 45) en de 
daarop berustende uitvoeringsvoorschriften, is het wenselijk 
deze landsverordening te wijzigen 

P.B. 1995, no. 196 IX LANDSBESLUIT van de 25ste oktober 1995, no. 9, 
houdende plaatsing in het Publicatieblad van de geldende 
tekst van de Landsverordening op de 
telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1994, no. 45) 

P.B. 1995, no. 197 XV LANDSVERORDENING van de 13de oktober 1995 ter 
uitvoering van het op 10 december 1984 te New York tot 
stand gekomen Verdrag tegen foltering en andere wrede,  
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (Trb. 
1985, 69) (Uitvoeringslandsverordening folteringverdrag). 

P.B. 1995, no. 198 VII LANDSBESLUIT van de 17de oktober 1995, no. 4, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening 
voorkoming van verontreiniging door schepen (P.B. 1993, 
no. 108). 

P.B. 1995, no. 199 XVIII LANDSBESLUIT van de 20ste December 1995, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99). 
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P.B. 1995, no. 200 
 

  

P.B. 1995, no. 201 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 2de oktober 1995 tot wijziging van het Landsbesluit  
Deviezenprovisie Vrijstelling 1986 (P.B. 1987, no. 44) 

P.B. 1995, no. 202 XVIII LANDSBESLUIT van de 3de oktober 1995, no. 8, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 1995, no. 203 XVIII LANDSBESLUIT van de 9de oktober 1995, no. 40, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992,  no. 111) 

P.B. 1995, no. 204 XVIII LANDSBESLUIT van de 13de oktober 1995, no. 2, ter  
uitvoering van artikel 10,  eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B.  1992, no. 111). 

P.B. 1995, no. 205 V MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 10de November 1995 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. 1995, no. 206 IX 
XVIII   

LANDSBESLUIT van de 25ste oktober 1995, no. 8, 
houdende instelling van het Bureau Telecommunicatie. 

P.B. 1995, no. 207 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 30ste oktober 1995 houdende 
wijziging van het Reglement Industriële Eigendom 
Nederlandse Antillen (P.B. 1961, no.  
203). 

P.B. 1995, no. 208 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 5de oktober 1995 houdende 
wijzing van het Internationaal Postlandsbesluit 1991 (P.B. 
1991, no. 49). 

P.B. 1995, no. 209 XVIII LANDSBESLUIT van de 16de augustus 1995, no. 7, ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land,  
(P.B. 1992, no. 111).  

P.B. 1995, no. 210 XVIII LANDSBESLUIT van de 9de oktober 1995, no. 42 ter  
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het  
Experimenteerbesluit  comptabiliteitsvoorschriften Land  
(P.B. 1992, no. 111).  

P.B. 1995, no. 211 XIII 
XVIII   

LANDSVERORDENING van de 17de November 1995 
houdende regelen betreffende de openbaarheid van 
bestuur (Landsverordening openbaarheid van bestuur). 
Gelet op artikel 43 van het Statuut van het Koninkrijk der 
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Nederlanden en met het oog op een goede en democratische 
bestuursvoering, is het wenselijk regels op te stellen met 
betrekking tot de openheid en openbaarheid van bestuur 
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P.B. 1995, no. 212 XIV LANDSVERORDENING van de 13de oktober 1995 tot 

wijziging van de Dientsplichtverordening 1961 (P.B. 1961, 
no. 223). 
Met het oog op de verbetering van de kwaliteit en de 
inzetbaarheid van de dienstplichtigen en de vrijwillig 
nadiende dienstplichtigen, is het wenselijk de 
Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961, no. 223) zoals 
gewijzigd, het laatst bij de Landsverordening van de 20ste 
december 1994 (P.B. 1995, no. 20), nader te wijzigen 
 

P.B. 1995, no. 213 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN,  van de 22ste november 1995 ter 
uitvoering van artikel 9, eerste lid, van de 
Landsverordening van den 31sten December 1942 
houdende regeling van de invordering van belastingen, 
bijdragen en vergoedingen door middel van 
dwangschriften alsmede van de rechtspleging inzake van  
belastingen, bijdragen en vergoedingen (P.B. 1942, 246) 

P.B. 1995, no. 214 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 7de December 1995 ter uitvoering van 
de Telegraaf- en Telefoonverordening 1909 (P.B. 1944, no. 
45) (Beschikking tarief intereilandelijk en internationaal 
telefoonverkeer 1996) 
Het is wenselijk in verband met de mondiale tendens tot 
verlaging van de telecommunicatietarieven met ingang van 1 
januari 1996 de tarieven voor het intereilandelijke en 
internationale telefoonverkeer te verlagen 

P.B. 1995, no. 215 XV LANDSBESLUIT van de 1ste December 1995, no. 1, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening 
van de 19de mei 1995 (P.B. 1995, no. 84) tot wijziging van 
het Wetboek van Strafvordering van de Nederlands 
Antillen. 

P.B. 1995, no. 216 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 15de November 1995 ter uitvoering 
van de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal- 
economische statistieken 1994. 

P.B. 1995, no. 217 IX LANDSBESLUIT van de 14de December 1995, no.1, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening 
op de telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1995, no. 196). 

P.B. 1995, no. 218 XVIII LANDSVERORDENING van de 24ste November 1995 
houdende machtiging van de rechtspersoon de Nederlands 
Antillen tot garantstelling ten gunste van ABN AMRO 
Bank N.V., Maduro & Curiel’s Bank N.V. en de Nationale  
Investeringsbank N.V., gezamenlijk, in verband met de  
kredietfaciliteit ten bedrage van US$ 24.021.935,- verstrekt 
aan de naamloze vennootschap Kompania di Awa i 
Elektrisidat di Korsou N.V. 

P.B. 1995, no. 219 X LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
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de 18de december 1995 ter uitvoering van artikel 1, derde 
lid, van de  Landsverordening toezicht bank- en 
kredietwezen 1994 
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P.B. 1995, no. 220 IX   

X 
LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 19de December 1995 ter uitvoering van artikel 3 van de  
Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen  
(P.B. 1995, no. 196) (Landsbesluit opgedragen 
telecommunicatiediensten). 

P.B. 1995, no. 221 IX LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 
de 19de December 1995 ter uitvoering van artikel 44, 
derde lid, van de Landsverordening op de  
telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1995, no. 196) met  
betrekking tot de beslechting van geschillen tussen  
concessiehouders (Landsbesluit geschillenbeslechting  
concessiehouders). 

P.B. 1995, no. 222 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 19de December 1995 ter 
uitvoering van artikel 10, tweede lid van de 
Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen 
(P.B. 1995, no. 196) (Landsbesluit limitering 
aansprakelijkheid telecommunicatie). 

P.B. 1995, no. 223 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 19de December 1995 ter 
uitvoering van artikel 44, eerste lid, van de 
Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen 
(P.B. 1995, no. 196) met betrekking tot de instelling van 
een Raad van Advies en Overleg voor de telecommunicatie 
(Landsbesluit Raad van Advies en Overleg inzake 
Telecommunicatie) 

P.B. 1995, no. 224 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 19de December 1995 ter 
uitvoering van de artikelen 22, 23 31 en 33 van de 
Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen 
(P.B. 1995, no. 196) (Landsbesluit randapparatuur). 

P.B. 1995, no. 225 IX LANDSBESLUIT van de 22ste December 1995, regelende 
de inwerkingtreding van het Landsbesluit opgedragen  
diensten (P.B. 1995, no. 220), het Landsbesluit  
geschillenbeslechting concessiehouders (P.B. 1995, no.  
221), het Landsbesluit limitering aansprakelijkheid (P.B.  
1995, no. 222), het Landsbesluit Raad van Advies en  
Overleg inzake Telecommunicatie (P.B. 1995, no. 223) en  
het Landsbesluit randapparatuur (P.B. 1995, no. 224) 

P.B. 1995, no. 226 VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste December 1995 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  Landsverordening loterijverordening  
1949 (P.B. 1965, no. 122). 

P.B. 1995, no. 227 VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste december 1995, tot 
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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. 1965,  no. 122). 
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P.B. 1995, no. 228 XII   LANDSVERORDENING van de 27ste December 1995 tot  

wijziging van de Landsverordening Algemene  
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de  
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 
1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene  
Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 
Het is wenselijk de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194) te wijzigen teneinde de gehuwde vrouw 
een zelfstandig premieplicht en een daarop gebaseerd 
uitkeringsrecht toe te kennen onderscheidenlijk de weduwnaar 
het recht op weduwnaarpensioen te verlenen alsmede de 
discriminatie in het wezenpensioen op te heffen. 

P.B. 1995, no. 229 XIX LANDSVERORDENING van de 27ste December 1995, tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van den 27sten april  
1936 (Stbl. No. 941), tot oprichting van een Pensioenfonds  
voor Nederlands-Antilliaanse burgerlijke landsdienaren,  
ambtenaren benoemd door het bevoegde gezag der  
eilandgebieden, politiemilitairen, onderwijzers bij het  
bijzonder onderwijs, het onderwijzend personeel van de  
R.K. Ambachtsschool “St. Jozef, het personeel werkzaam  
op het beheerskantoor van het Algemeen Pensioenfonds  
van de Nederlandse Antillen op Curaçao en hunne  
weduwen en wezen (P.B. 1936, no. 66) 

P.B. 1995, no. 230 X 
XII  
XIII 
XIX 

LANDSVERORDENING van de 27ste December 1995 tot  
verhoging van de ontslagleeftijd van overheidsdienaren tot 
60 jaar (Landsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996) 
Het is wenselijk de ontslagleeftijd en de pensioengerechtigde 
leeftijd van de overheidsdienaren te verhogen tot 60 jaar en in 
verband daarmee regels vast te stellen met betrekking tot de 
toekenning van een pensioenvervangende uitkering bij 
vrijwillige uitdiensttreding vóór het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd 

P.B. 1995, no. 231 IV LANDSVERORDENING van de 28ste December 1995 
houdende wijziging van de Verordening van de 1ste 
November 1932 tot heffing van een bijzonder invoerrecht 
op benzine (P.B. 1932, no. 107), van de Regeling Bijzonder 
invoerrecht op benzine Bovenwindse Eilanden (P.B. 1985, 
no. 151) en van de Algemene Verordening I. U. En D. 1908 
(P.B. 1949, no. 62). 

P.B. 1995, no. 232 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 19de December 1995 tot 
regeling van de binnenlandse tarieven en verdere 
voorwaarden van de Dienst Posterijen. 

P.B. 1995, no. 233 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 19de December 1995 regelende 
het postverkeer met Nederland en met het buitenland. 
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P.B. 1995, no. 234 XII LANDSBESLUIT van de 19de December 1995, houdende  

aanvaarding van de verklaring van het bestuur van de  
Fundashon Guia di Famia di Vigilansha di Hues als  
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Landsbesluit,  
houdende algemene maatregelen, van de 16de September  
1970 (P.B. 1970, no. 109) ter uitvoering van artikel 397,  
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse 
Antillen. 

P.B. 1995, no. 235 V   
XV 

LANDSVERORDENING van de 28ste December 1995, 
houdende regels betreffende de overname van de 
tenuitvoerlegging van Nederlands-Antilliaanse 
strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland 
(Landsverordening overdracht tenuitvoerlegging 
strafvonnissen) 

P.B. 1995, no. 236 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste December 1995 ter 
uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B.  
1966, no. 14) 

P.B. 1995, no. 237 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste December 1995 ter 
uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B.  
1966, no. 15) 

P.B. 1995, no. 238 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste December 1995 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 1996 vast te 
stellen 

P.B. 1995, no. 239 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste December 1995 tot 
vaststelling van het premiepercentage bedoeld in artikel 
30, eerste lid, van de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en wezenverzekering (P.B.  1965, no. 194) 
Het is nodig ter uitvoering van artikel 30, eerste lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194)  het premiepercentage voor het jaar 1996 
vast te stellen 

P.B. 1995, no. 240 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste December 1995 ter  
uitvoering van artikel 7a, zevende lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 
1960, no. 83) 
Artikel I: 
Ten aanzien van degene die gehuwd is met een persoon aan 
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wie het ouderdomspensioen is toegekend en recht op toeslag 
als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Landsverordening 
Algemene Ouderdomsvoorziening (P.B. 1960, no. 83) heeft, 
wordt, indien hij vóór het bereiken van 60- jarige leeftijd 
nimmer verzekerd is geweest, ter bepaling van de korting, 
bedoeld in het zevende lid van dit artikel, mede in aanmerking 
genomen elk kalenderjaar dat hem op de dag, voorafgaande 
aan die, waarop degene met wie gehuwd is de 60- jarige 
leeftijd bereikt heeft, nog van zijn 60- jarige leeftijd scheidt 
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P.B. 1995, no. 241 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 29ste December 1995 tot 
wijziging van een aantal landsbesluiten, houdende 
algemene maatregelen ter uitvoering van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 
1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 
Het is noodzakelijk een aantal landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, ter uitvoering van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 
1960, no. 83) en van Landsverordening Algemene Weduwen- 
en wezenverzekering aan te passen, in verband met de 
verzelfstandiging van de gehuwde vrouw in de 
ouderdomsverzekeringsstelsel onderscheidenlijk het opheffen 
van de discriminerende bepalingen in de Landsverordening 
Algemene Weduwen- en wezenverzekering 

P.B. 1995, no. 242 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste december 1995 houdende 
regels ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 13 en 14 
van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 
1995, no. 211) (Landsbesluit uitvoeringsregels 
openbaarheid van bestuur). 

P.B. 1995, no. 243 V MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 17de december 1995 tot intrekking van 
de Ministeriële Beschikking met algemene werking van de 
10de november 1995, 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. 1995, no. 205) 

P.B. 1995, no. 244 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste december 1995 ter 
uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 
14) 
Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) 
het premiepercentage voor het jaar 1996 vast te stellen 

P.B. 1995, no. 245 IX 
X 

BESLUIT van de 19de December 1995 tot afkondiging van 
het besluit van 1 september 1995 (Stb. 465), houdende  
wijziging van het Schepenbesluit 1965 en het  
Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn nr.  
92/29/EEG van de Raad van de Europese  
Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de  
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter 
bevordering van een betere medische hulpverlening aan  
boord van schepen (PbEG L 113) 
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