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PB NUMMER SECTIE KOPJE/ SAMENVATTING 
P.B. 1996, no. 1 XV   LANDSVERORDENING van de 16de November 1995 

houdende instelling van een criminaliteitsbestrijdingsfonds 
(Landsverordening criminaliteitsbestrijdingsfonds).  
Het is wenselijk een begrotingsfonds in te stellen ten behoeve van 
de criminaliteitsbestrijding. 

P.B. 1996, no. 2 XVII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 17de januari 1996, ter uitvoering 
van artikel 2, vierde lid, 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. 1994, no. 109). 
Het is wenselijk bepaalde categorieën besluiten van de werking 
van het besluit van de 21 september 1994, houdende enkele 
tijdelijke voorzieningen in het bestuur van het eilandgebied Sint 
Maarten van de Nederlandse Antillen (P.B. 1994, no. 109) uit te 
sluiten. 

P.B. 1996, no. 3 XVI BESLUIT van de 19de december 1995 tot afkondiging van de 
rijkswet van 4 oktober 1995 (Stb. 507), houdende goedkeuring 
van het op 1 juli 1985 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en op de 
erkenning van trusts. 

P.B. 1996, no. 4 XI MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 31ste januari 1996 houdende toepassing 
van artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening 
minimumlonen (P.B. 1972, no. 110) 
Gelet op het streven van de regering om te komen tot één 
minimumloon, is het wenselijk in de eilandgebieden Curaçao, 
Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten 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. 1996, no. 5 IX LANDSBESLUIT van de 9de januari 1996, no.14, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48) 
Postzegeluitgifte “ 75-jarige Jubileum van de I.L.O.” 

P.B. 1996, no. 6 IX  MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 7de     februari 1996 ter uitvoering van 
artikel 7, eerste lid, van het Meetbrievenlandsbesluit (P.B. 
1995, no. 77) (Beschikking modellen meetbrieven) 

P.B. 1996, no. 7 XII LANDSVERORDENING van de 1ste februari 1996 tot 
wijziging van de Landsverordening Ongevallenverzekering 
(P.B. 1966, no. 14) 
Het is wenselijk de Landsverordening Ongevallenverzekering 
(P.B. 1966, no.14) te wijzigen teneinde de discriminerende 
bepalingen op te heffen alsmede om het aanslagstel te vervangen 
door een aangiftestelsel. 
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P.B. 1996, no. 8 XII  XIX LANDSVERORDENING van de 1ste februari 1996 tot 

wijziging van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 
1966, no. 15) 
H et is  wenselijk de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 
1966, no. 15) te wijzigen teneinde de mogelijkheid te openen de 
gewezen werknemers en hun gezinsleden van de krachtens deze 
landsverordening verzekerde werknemers te verzekeren alsmede 
om het aanslagstelsel te vervangen door een aangiftestelsel. 

P.B. 1996, no. 9 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 12dedecember 1995 ter uitvoering 
van artikel 12 van de Regeling muntstelsel Nederlandse 
Antillen 1989 (P.B. 1989, no. 70) 
Het is wenselijk ter herdenking van het feit dat het in 1996 
honderd jaar zal zijn dat de Olympische worden gehouden, 
zilveren munten met het karakter van wettig betaalmiddel uit te 
geven. 

P.B. 1996, no.10 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 16de februari 1996 houdende vaststelling 
van het model van het Internationaal Certificaat ter 
voorkoming van verontreiniging door olie en het model van 
het Internationaal Certificaat ter voorkoming van 
verontreiniging voor het vervoer van schadelijke stoffen in 
bulk. 

P.B. 1996, no. 11 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 16de februari 1996 ter uitvoering van 
artikel 3, tweede lid, en artikel 9, tweede lid, van het 
Landsbesluit onderzoeken en certificaten van schepen (P.B.  
1995, no. 162) (Beschikking tarieven onderzoeken en 
certificaten van schepen). 

P.B. 1996, no. 12 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 16de februari 1996 
houdende aanwijzing van de autoriteit aan wie een voorval als 
bedoeld in de Landsverordening voorkoming van 
verontreiniging door schepen (P.B. 1993, no. 108) moet 
worden gemeld. 

P.B. 1996, no. 13 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de februari 1996 tot wijziging 
van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 (P.B. 1968, no. 175) 

P.B. 1996, no. 14 V 
XV 

LANDSVERORDENING van de 20ste februari 1996 tot 
wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse 
Antillen. 
Met het oog op de uitvoering van artikel63 van de bij Besluit van 
de 13de november 1991 (P.B. 1991, no.120) afgekondigde 
Rijkswet van 26 september 1991 (Stb.498), houdende het stellen 
van regelen betreffende de verstrekking van reisdocumenten 
(Paspoortwet), is het wenselijk het Wetboek van Strafrecht van de 
Nederlandse Antillen te wijzigen. 

P.B. 1996, no. 15 V   LANDSVERORDENING van de 21ste februari 1996 tot 
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X wijziging van de Landsverordening Zetelverplaatsing derde 
landen (P.B. 1987, no. 128). 
Het is wenselijk om de Landsverordening Zetelverplaatsing derde 
landen (P.B. 1987, no. 128) te wijzigen, ten einde deze geschikter 
te maken voor toepassing in tijden van oorlog, onmiddellijk 
oorlogsgevaar, revolutie of daarmee vergelijkbare buitengewone 
omstandigheden. 

P.B. 1996, no. 16 V   
X 

LANDSBESLUIT van de 21ste februari 1996, no. 1, 
bepalende de opneming in het Publicatieblad van de 
geldende tekst van de Landsverordening Zetelverplaatsing 
derde landen (P.B. 1965, no. 31) 

P.B. 1996, no. 17 XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste januari 1996, no. 33, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het 
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land, 
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1996, no. 18 I   
XII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 30ste januari 1996 tot wijziging 
van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 
de 16de september 1970 ter uitvoering van artikel 397 eerste 
lid van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen 
(P.B. 1970, no. 109). 
Het is wenselijk om het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 16de September 1970 ter uitvoering van 
artikel 397 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek van de 
Nederlandse Antillen (P.B. 1970, no.109), te wijzigen in dier 
voege dat de aangelegenheden inzake voogdij-instellingen wordt 
opgedragen aan de Minister van Justitie. 

P.B. 1996, no. 19 XVIII LANDSBESLUIT van de 13de februari 1996, no. 10, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het 
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land, 
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1996, no. 20 XVIII LANDSBESLUIT van de 13de februari 1996, no. 11, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 21 XV LANDSVERORDENING van de 10de februari 1996 inzake 
de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties bij 
financiële dienstverlening (Landsverordening melding 
ongebruikelijke transacties) 

P.B. 1996, no. 22 XI LANDSVERORDENING van de 16de februari 1996 tot 
wijziging van de Landsverordening beëindiging 
arbeidsovereenkomst (P.B. 1972, no. 111). 

P.B. 1996, no. 23 XV LANDSVERORDENING van de 10de houdende regelen 
inzake identificatie van cliënten bij financiële dienstverlening 
(Landsverordening identificatie bij financiële 
dienstverlening) 
Het is wenselijk regelen vast te stellen inzake de identificatie van 
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cliënten bij financiële dienstverlening, zulks in verband met 
uitvoering van aanbevelingen 12, 13 en 14 van de Financial 
Action Task Force on Money Laundering van 30 mei 1990. 

P.B. 1996, no. 24 XI LANDSBESLUIT van de 26ste februari 1996, no. 1, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening 
van de 15de april 1985 (P.B. 1985, no. 55) tot wijziging van de 
Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (P.B. 
1972, no. 111). 

P.B. 1996, no. 25 XI MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 28ste februari 1996 houdende toepassing 
van artikel 4, vierde lid, van de Landsverordening 
beëindiging arbeidsovereenkomsten (P.B. 1972, no. 111). 

P.B. 1996, no. 26 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 6de mart 1996 ter uitvoering van 
artikel 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15). 
Het is nodig het premiepercentage voor het jaar 1996 vast te 
stellen,  ter uitvoering van artikel 8, zesde en zevende lid, van de 
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15). 

P.B. 1996, no. 27 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 4de maart 1996 tot wijziging van 
het bezoldigingslandsbesluit 1971(P.B. 1968, no. 175) 

P.B. 1996, no. 28 IV  IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 26ste februari 1996 tot wijziging 
van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen van 
de 26ste September 1985 (P.B. 1985, no. 124), ter uitvoering 
van artikel 2 van de Landsverordening 
Luchtvaartfaciliteitengelden (P.B. 1984, no. 38) 
Het is wenselijk het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 26ste september 1985 (P.B. 1985, no. 124), 
ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening 
Luchtvaartfaciliteitengelden (P.B. 1984, 38) te wijzigen ten 
einde daarin het voor de berekening van de tarieven van de 
luchtvaartfaciliteiten essentiële eenheidstarief op te nemen en 
voorts de berekeningsmethode van het eenheidstarief aan te 
vullen alsmede een bijlage toe te voegen waarin zijn opgenomen 
de Standard Rules for determination of en route air navigation 
facility charges. 

P.B. 1996, no. 29 IV  IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 4de mart 1996 ter uitvoering van artikel 
1, eerste lid, van het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 26ste September 1985 (P.B. 1985, no. 
124), ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening 
Luchtvaartfaciliteitengelden (P.B. 1984, no. 38). 
Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, van het 
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 26ste 
september 1985 (P.B. 1985, no. 124), ter uitvoering van artikel 2 
van de Landsverordening Luchtvaartfaciliteitengelden (P.B. 
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1984, no. 38) de bedragen van het eenheidstarief vast te stellen 
P.B. 1996, no. 30 X BESLUIT van de 23ste januari 1996 tot afkondiging van de 

rijkswet  van  14 december 1995 (Stb. 668),  houdende 
aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met het 
op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag 
tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie, met 
bijlagen 1, 2 en 3, alsmede wijzigingen van de 
Rijksoctrooiwet. 

P.B. 1996, no. 31 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de mart 1996, no. 32, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 32 XVIII LANDSBESLUIT van de 1ste februari 1996, no. 3, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het 
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land, 
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1996, no. 33 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 27ste mart 1996 
ter uitvoering van artikel 5A van de Slacht- en 
Keuringsverordening 1933 (P.B. 1933, no. 17). 
Tot wering van de besmettelijke “gekke koeieziekte” (BSE) die 
de rund- en schapenveestapel in Engeland heeft aangetast, is het 
noodzakelijk in het belang van de volksgezondheid de in- en 
doorvoer van runderen en schapen afkomstig uit Engeland of de 
producten hiervan te verbieden 

P.B. 1996, no. 34 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 7de februari 1996 ter uitvoering van 
artikel 6 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, 
no 42) 

P.B. 1996, no. 35 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de  
februari 1996 ter uitvoering van artikel 73, tweede lid, van 
de Algemene Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62). 

P.B. 1996, no. 36 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de februari  
1996 tot wijziging van het Landbesluit, houdende algemene  
maatregelen, van de 5de augustus 1976 (P.B. 1976, no. 174) 
ter uitvoering van artikel 78 van de Algemene Verordening 
I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62). 

P.B. 1996, no. 37 V BESLUIT van de 23ste januari 1996 tot afkondiging van het 
besluit van 28 december 1995 (Stb. 706), tot wijziging van 
het Nederlands-Antilliaans Uitleveringsbesluit. 
 
NOTA VAN TOELICHTING 
De voorgestelde wijzigingen van het Nederlands- Antilliaanse 
Uitleveringsbesluit beogen het ongeclausuleerde verbod tot 
uitlevering van eigen onderdanen op te heffen. In Nederland is 
dit verbod reeds 1988 opgeheven. Nu de Landsverordening 
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overdracht tenuitvoerlegging strafvonniseen op 1 januari a.s. in 
werking treedt in de Nederlandse Antillen en Aruba geldt voor 
deze delen van het Koninkrijk dat aan het belangrijkste bezwaar 
tegen uitlevering van Nederlanders tegemoet is gekomen. Vanaf 
die datum kan immers worden bereikt dat door Nederlanders in 
het buitenland gepleegde misdrijven op de plaats van het delict 
worden  berecht, maar dat een eventueel terzake opgelegde 
vrijheidsstraf in de Nederlandse Antillen of Aruba kan worden 
ondergaan, met toepassing van de in de bovengenoemde 
landsverordening voorziende exequaturprocedure. 
De strafrechtelijke positie van de Nederlandse onderdanen 
verschilt in dier voege van die van vreemdelingen dat 
Nederlanders terzake van misdrijven in het buitenland gepleegd 
in het Koninkrijk kunnen worden vervolgd en berecht en dat een 
weigering hen uit te leveren dus niet behoeft te betekenen dat zij 
aldus aan een strafrechtelijke vervolging ontkomen. Voorgesteld 
wordt dan ook voor Nederlanders niet op dezelfde voet een 
verplichting tot uitlevering te aanvaarden als voor 
vreemdelingen, maar te volstaan met een bereidheid 
buitenlandse jurisdictieaanspraken over een door een 
Nederlander gepleegd strafbaar feit te honoreren boven de 
Nederlandse. Hiermee wordt ook de huidige ongelijkheid die in 
dit opzicht tussen de delen van het Koninkrijk bestaat 
opgeheven. 
In de voorgestelde opzet van artikel 4 blijft, evenals in de 
Nederlandse Uitleveringswet de niet- uitlevering van 
Nederlanders de hoofdregel. De door het tweede lid geopende 
mogelijkheid van afwijking kan alleen worden benut als de 
uitlevering van een Nederlander is gevraagd ter fine van 
vervolging (en dus niet ter fine van tenuitvoerlegging van een 
straf) en, voordat deze wordt toegestaan, naar het oordeel van 
de Gouverneur is gewaarborgd dat een op te leggen 
vrijheidsstraf in de Nederlandse Natillen en Aruba wordt ten 
uitvoergelegd, zo de opgeëiste persoon dat zou willen. Die 
mogelijkheid is alleen gegeven als met de vetzoekende staat een 
verdragsrelatie bestaat, die in de tenuitvoerlegging van 
rechtelijke beslissingen voorziet. 
Om reeds zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wens de 
rechtswaarborgen rond de uitlevering in het Uitleveringsbesluit 
te versterken en in overeenstemming te brengen met de 
Uitleveringswet wordt voorgesteld artikel 8, tweede lid, van het 
Uitleveringsbesluit in die zin aan te vullen dat de Gouverneur bij 
een negatief advies van het Gerechtshof over het verzoek tot 
uitlevering gehouden is afwijzend te beslissen. 

P.B. 1996, no. 38 XI LANDSBESLUIT van de 18de mart 1996, no. 15, bepalende 
de opneming in het Publicatieblad van de geldende tekst van 
de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten 
(P.B. 1972, no. 111). 
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P.B. 1996, no. 39 XVII BESLUIT van de 29ste mart 1996 tot afkondiging van het 

besluit van 26 februari 1996 (Stb. 152), houdende 
beëindiging 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. 1996, no. 40 IX   
X 

BESLUIT van de 23ste februari 1996 tot afkondiging van het 
besluit van 13 november 1995 (Stb. 557), houdende 
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het 
besluit van 1 september 1995, 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) (Stb. 465). 

P.B. 1996, no. 41 IX LANDSBESLUIT van de 25ste mart 1996, no. 29, regelende 
de inwerkingtreding van de Landsverordening van de 28ste 
september 1994 (P.B. 1994, no. 114) tot wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. 

P.B. 1996, no. 42 IX LANDSBESLUIT van de 15de april 1996, no. 11, regelende 
de inwerkingtreding van de Landsverordening van de 28ste 
september 1994 (P.B. 1994, no. 114) tot wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. 

P.B. 1996, no. 43 XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste januari 1996, no. 35, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het 
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land, 
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1996, no. 44 XVIII LANDSBESLUIT van de 10de april 1996, no. 12, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 45 XVIII LANDSBESLUIT van de 10de april 1996, no. 13, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 46 XVIII LANDSBESLUIT van de 10de april 1996, no. 14, ter 
uitvoering van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het 
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land, 
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1996, no. 47 XVIII LANDSBESLUIT van de 16de april 1996, no. 22, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 48 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 23ste april 1996 ter uitvoering 
van de artikelen 8 en 9 van de Verordening van  
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de 7de augustus 1917, houdende bepalingen tot het 
tegengaan van de verkoop van voor de volksgezondheid 
nadelige eet- en drinkwaren, alsmede ter bevordering van 
een deugdelijke samenstelling van eet- en drinkwaren (P.B. 
1917, no. 58) 

P.B. 1996, no. 49 XVIII  
XIX 

LANDSBESLUIT van de 6de mei 1996, no. 3, regelende de 
aanwijzing van Antelecom N.V. , Telefonia Bonairiano N.V. 
en de Sint Maarten Telephone Company N.V. als 
rechtspersoon, bedoeld in artikel 2,  
derde lid, van de Pensioenverordening Burgerlijke 
Landsdienaren 1938 (P.B. 1976, no. 45), en artikel 1, lid 2a, 
van de Werkliedenverordening 1944 (P.B. 1978, no. 376) 

P.B. 1996, no. 50 V BESLUIT van de 9de januari 1996 tot afkondiging van het 
besluit van 14 december 1995 (Stb. 618), houdende 
voorlopige regeling van de instelling van de Kustwacht voor 
de Nederlandse Antillen en Aruba  
(Voorlopige regeling Kustwacht voor de Nederlandse 
Antillen en Aruba) 

P.B. 1996, no. 51 V MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 22ste mart 1996 
tot wijziging van de Ministeriële beschikking van de 15de 
maart 1995 (P.B. 1995, no. 27) 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. 1996, no. 52 XVIII LANDSBESLUIT van de 16de april 1996, no. 23, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 53 XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste april 1996, no. 65, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 54 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 7de mei 1996 tot wijziging van het 
Bezoldigingslandsbesluit 1971 (P.B. 1968, no. 175) 

P.B. 1996, no. 55 VII LANDSVERORDENING van de 23ste mei 1996 houdende 
maatregelen ter beperking van het  tabaksgebruik 
(Landsverordening beperking tabaksgebruik) 
Het is wenselijk, in het belang van de volksgezondheid regelen te 
stellen ter beperking van het gebruik van tabaksproducten en 
meer in het bijzonder, om hinder voor hen die dergelijke 
producten gebruiken tegen te gaan 

P.B. 1996, no. 56 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 23ste mei 1996 ter uitvoering van 
artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Landsverordening 
beperking tabaksgebruik (P.B. 1996, no. 55)  



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1996 
 
 

(Landsbesluit beperking tabaksgebruik). 
Het is wenselijke ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, en 
artikel 3 van d Landsverordening beperking tabaksgebruik (P.B. 
1996, no. 55) voorschriften vast te stellen ter zake van de 
beperking van het gebruik van tabaksproducten 

P.B. 1996, no. 57 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 10de mei 1996 ter uitvoering van 
de artikelen 7, zesde lid, en 7a, negende lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering  
(P.B. 1960, no. 83) 
Het is gewenst ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, en artikel 
7a, negende lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) het pensioenbedrag 
onderscheidenlijk de toeslag voor het jaar 1996 aan te passen 
aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie 

P.B. 1996, no. 58 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 10de mei 1996 ter uitvoering van 
artikel 11, zevende lid, van de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 

P.B. 1996, no. 59 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de mei 1996 houdende wijziging 
van het Comptabiliteitslandsbesluit (P.B. 1957, no. 58) 
Het is wenselijk  het Comptabiliteitslandsbesluit (P.B. 1957, no. 
58) zodanig te wijzigen dat het beheer der liquiditeiten binnen 
de Dienst der Posterijen gecentraliseerd wordt bij de Direkteur 
der Posterijen 

P.B. 1996, no. 60 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 15de mei 1996 tot wijziging van 
een aantal landsbesluiten, houdende algemene maatregelen 
ter uitvoering van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) 
Het is noodzakelijk een aantal landsbesluiten, houdende 
algemene maatregelen, ter uitvoering van de Landsverordening  
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) aan te passen of in te 
trekken in verband met de wijziging van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering strekkende ter opheffing van de 
discriminerende bepalingen alsmede ter vervanging van het 
aanslagstelsel door een aangiftestelsel 

P.B. 1996, no. 61 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 15de mei 1996 tot wijziging van 
een aantal landsbesluiten, houdende algemene maatregelen 
ter uitvoering van de Landsverordening Ziekteverzekering 
(P.B. 1966, no. 15) 
Het is noodzakelijk een aantal landsbesluiten, houdende 
algemene maatregelen, ter uitvoering van de Landsverordening 
Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) aan te passen of in te 
trekken in verband met de wijziging van de Landsverordening 
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Ziekteverzekering teneinde de mogelijkheid te openen de 
gewezen werknemers en hun gezinsleden en de gezinsleden van 
de krachtens deze landsverordening verzekerde werknemers te 
verzekeren alsmede om het aanslagstelsel te vervangen door het 
aangiftestelsel 

P.B. 1996, no. 62 XVIII LANDSBESLUIT van de 17de mei 1996, no. 18, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 63 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING, van de 30ste mei 1996 
ter uitvoering van  
artikel 41B, derde lid, van de Landsverordening op de  
inkomstenbelasting 1943 (P.B. 1956, no. 9). 
In bepaalde gevallen behoeft aan een belastingplichtige voor de 
inkomstenbelasting geen aanslag te worden opgelegd tenzij hij 
daar middels een aangiftebiljet zelf om verzoekt. Het is wenselijk 
de termijn vast te stellen waarbinnen een dergelijk verzoek kan 
worden gedaan 

P.B. 1996, no. 64 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 11de juni 1996 ter uitvoering van artikel 
6 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 
42). 

P.B. 1996, no. 65 XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste april 1996, no. 64, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 66 IX   
X 

BESLUIT van de 15de april 1996 tot afkondiging van het 
besluit van 1 september 1995 (Stb 456), houdende wijziging 
van het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn 
nr. 93/103/EG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 23 november 1993 betreffende de 
minimumvoorschriften inzake veiligheid en  
gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen 
(PbEG L 307). 

P.B. 1996, no. 67 IX   
X 

BESLUIT van de 15de april 1996 tot afkondiging van het 
besluit van 4 oktober 1995 (stb. 516), houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 1 
september 1995, houdende wijziging van het 
Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn  
nr. 93/103/EG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 23 november 1993 betreffende de 
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij 
het werk aan boord van vissersvaartuigen (PbEG L 307) 
(Stb. 456). 

P.B. 1996, no. 68 XVIII LANDSBESLUIT van de 2de mei 1996, no. 6, ter uitvoering 
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening  
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comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 69 XVIII LANDSBESLUIT, van de 24ste mei 1996, no. 21, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 70 IX LANDSBESLUIT van de 4de mart 1996, no. 13, ter 
uitvoering van artikel 26, derde lid, van het Postlandsbesluit 
1991 (P.B. 1991, no. 48). 
Postzegeluitgifte Carnavalzegels 1995 

P.B. 1996, no. 71 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 3de juni 1996 ter uitvoering van 
artikel 2, onderdeel b, van de Landsverordening van de 19de 
December 1958 (P.B. 1958, no. 174) regelende de uitoefening 
van de geneeskunde. 
Als universiteit bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de 
Landsverordening van de 19de december 1958 (P.B. 1958, no. 
174) regelende de uitoefening van de geneeskunde, worden 
aangewezen de in de Cubaanse republiek bestaande:  

1. Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Cuidad de 
la Habana; 

2. Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara; 
3. Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey; 
4. Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de 

Cuba 
P.B. 1996, no. 72 XIII BESLUIT van de 10de mei 1996 tot afkondiging van het 

besluit van 5 februari 1996 (Stb. 89), houdende wijziging  
van het Reglement op de Orde van Oranje Nassau en het 
Besluit Kapittel voor de civiele orden. 

P.B. 1996, no. 73 XV LANDSVERORDENING van de 27ste juni 1996 tot 
vaststelling van beginselen van het  gevangeniswezen 
(Landsverordening beginselen gevangeniswezen). 
Het is wenselijk nieuwe regels vast te stellen ten einde de wijze 
van  uitvoerlegging van de vrijheidsstraf te doen rusten op 
beginselen, die overeenstemmen met de thans heersende 
inzichten omtrent haar doelmatigheid, alsmede voorzieningen te 
treffen met betrekking tot enkele daarmee samenhangende 
onderwerpen 

P.B. 1996, no. 74 V LANDSVERORDENING van de 27ste juni 1996 tot 
wijziging van de Vuurwapenverordening 1930 (P.B. 1967, 
no. 169) en de Wapenverordening 1931 (P.B. 1967, no. 168). 
Het is wenselijk in de Vuurwapenverordening 1930 (P.B. 1967, 
no. 169) en de Wapenverordening 1931 (P.B. 1967, no. 168) een 
samenstel van nieuwe bevoegdheden op het stuk van de 
handhaving op te nemen met het oog op de verzekering van de 
naleving van het bij en krachtens die landsverordening bepaalde 

P.B. 1996, no. 75 IV LANDSVERORDENING van de 28ste juni 1996 houdende 
regels inzake een algemene bestedingsbelasting 
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(Landsverordening algemene bestedingsbelasting 1996) 
P.B. 1996, no. 76 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 

WERKING  van de 28ste juni 1996 ter uitvoering van artikel 
11, zevende lid van de Landsverordening algemene 
bestedingsbelasting 1996 (P.B. 1996, no. 75) (Beschikking 
vaststelling aangifteformulier algemene bestedingsbelasting 
1996). 

P.B. 1996, no. 77 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGE ENE 
MAATREGELEN, van de 12de juni 1996 tot m wijziging 
van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 (P.B. 1968, no. 175). 

P.B. 1996, no. 78 XIV BESLUIT van de 13de juni 1996 tot afkondiging van de 
rijkswet van 20 maart 1996 (Stb. 239), houdende regels met 
betrekking tot het gebruik van geweld door militairen in de 
uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak (Rijkswet 
geweldgebruik krijgsmacht in de uitoefening van de 
bewakings- en beveiligingstaak). 

P.B. 1996, no. 79 XIX LANDSVERORDENING van de 11de juli 1996 houdende 
regels inzake de bevriezing van de indexering van de 
bezoldiging of het loon van overheidsdienaren en het 
pensioen of de uitkering bij wijze van pensioen van gewezen 
overheidsdienaren (Landsverordening bevriezing 
indexering). 
In verband met de bijzonder moeilijke financiële situatie van het 
Land is het wenselijk regels vast te stellen inzake de bevriezing 
van de indexering van de bezoldiging of het loon van 
overheidsdienaren en het pensioen of de uitkering bij wijze van 
pensioen van gewezen overheidsdienaren 

P.B. 1996, no. 80 XIX LANDSVERORDENING van de 11de juli 1996 tot 
opschorting van de toekenning van periodieke verhogingen 
van overheidsdienaren voor een periode van anderhalf jaar 
(Landsverordening opschorting loonperiodieken 1996). 
Vanwege de zorgwekkende staat van de openbare financiën is 
het wenselijk de toekenning van periodieke verhogingen aan 
overheidsdienaren voor een periode van anderhalf jaar op te 
schorten 

P.B. 1996, no. 81 XI LANDSVERORDENING van de 12de juli 1996 houdende 
regels inzake de wijze van aanpassing van lonen aan de 
ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de 
gezinsconsumptie (Landsverordening regulering indexering 
lonen). 
In verband met de bijzonder moeilijke financiële situatie van het 
Land is het wenselijk de mogelijkheid te scheppen tijdelijk regels 
te stellen inzake de wijze van aanpassing van de lonen aan het 
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie ter voorkoming van 
een nadelige loon-prijs-spiraal 

P.B. 1996, no. 82 XII LANDSVERORDENING van de 25ste juni 1996 tot 
wijziging van de Landsverordening Ongevallenverzekering 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1996 
 
 

(P.B. 1966, no. 14). 
In verband met het bepaalde in artikel 7 van het Verdrag 
betreffende schadeloosstelling voor arbeidsongevallen, 1925 van 
de Internationale Arbeidsorganisatie, welk verdrag op 5 
augustus 1957 voor de Nederlandse Antillen in werking is 
getreden, is het noodzakelijk de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) te wijzigen 

P.B. 1996, no. 83 V 
XVI 

BESLUIT van de 16de juli 1996 tot afkondiging van de 
rijkswet van 15 mei 1996 (Stb. 281), houdende goedkeuring 
van het op 2 februari 1993 te Straatsburg tot stand gekomen 
Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende 
beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en 
betreffende militaire verplichtingen in geval van 
meervoudige nationaliteit (Trb. 1994, no. 265). 

P.B. 1996, no. 84 XVI BESLUIT van de 16de juli 1996 tot afkondiging van de 
rijkswet van 15 mei 1996 (Stb. 282), houdende goedkeuring 
van het op 17 december 1994 te Lissabon tot stand gekomen 
Verdrag inzake het Energiehandvest, betreffende energie-
efficiëntie en de daarmee verband houdende milieu-aspecten, 
met Bijlage (Trb. 1995, 108). 

P.B. 1996, no. 85 V  XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 31ste juli 1996, houdende 
wijziging van het Landsbesluit Aanstellings- en 
Bevorderingseisen Politie (P.B. 1977, no. 316) 

P.B. 1996, no. 86 XVII LANDSBESLUIT van de 1ste augustus 1996, no. 2, 
houdende goedkeuring van het besluit van de eilandsraad 
van het eilandgebied Sint Maarten van 3 juni 1996, no. 632, 
tot onteigening van de percelen van Cornelis Bouman en 
Karis Development Company N.V., zoals aangegeven op het 
bij voornoemd raadsbesluit van 3 juni 1996, no. 632, 
behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplan en lijsten 
vermeldende de grootte van de percelen waarvan een deel 
onteigend wordt, alsmede de grootte van die te onteigenen 
gedeelten  en de kadastrale nummers van de te onteigenen 
percelen en de daarop rustende zakelijke rechten. 

P.B. 1996, no. 87 IV LANDSVERORDENING van de 1ste augustus 1996 
houdende  wijziging van de Algemene Verordening I.U. en 
D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) 
Het is wenselijk het toepassingsgebied van de Algemene 
Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62), zoals gewijzigd 
het laatst bij landsverordening van de 27ste december 1995 (P.B. 
1995, no. 231) uit te breiden tot de eilandgebieden Saba, Sint 
Eustatius en Sint Maarten 

P.B. 1996, no. 88 XVII LANDSBESLUIT van de 24ste juli 1996, no. 28, houdende 
overdracht van het eigendomsrecht van de Nederlandse 
Antillen op een perceel grond aan het eilandgebied Curaçao. 
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P.B. 1996, no. 89 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 29ste augustus 1996 tot wijziging 
van het Landsbesluit Landings- en Parkeergelden (P.B. 
1982, no. 117) 

P.B. 1996, no. 90 XVIII LANDSBESLUIT van de 26ste juli 1996, no. 9, ter 
uitvoering van artikel  10, lid 1 b van het 
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land 
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1996, no. 91 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 9de augustus 1996 ter uitvoering van de 
artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische 
statistieken 1994 (P.B. 1994, no. 67). 

P.B. 1996, no. 92 XX BESLUIT van de 27ste mei 1996 tot afkondiging van het 
besluit van 29 maart 1996 (Stb. 218),  ter bekendmaking van 
de tekst van de herziene Grondwet. 

P.B. 1996, no. 93 XVI  
XVII 

BESLUIT van de 15de augustus 1996 tot afkondiging van de 
rijkswet van 26 juni 1996 (Stb. 382), houdende goedkeuring 
van het op 25 januari 1988 te Straatsburg tot stand gekomen 
Verdrag  inzake de wederzijdse administratieve bijstand in  
belastingzaken. 

P.B. 1996, no. 94 XVI BESLUIT van de 15de augustus 1996 tot afkondiging van de 
rijkswet van 26 juni 1996 (Stb. 357), houdende goedkeuring 
van het op 10 december 1982 te Montego-Bay tot stand 
gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht 
van de zee, met bijlagen, en van de op 29 juli 1994 te New 
York tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de 
uitvoering van Deel XI van genoemd Verdrag, met bijlage. 

P.B. 1996, no. 95 X LANDSBESLUIT van de 21ste augustus 1996, no. 5, 
houdende verlening van toestemming aan het eilandgebied 
Curaçao tot instelling van een tweede vrije zone. 

P.B. 1996, no. 96 XIII LANDSBESLUIT van de 12de September 1996, no. 3, tot  
inwerkingtreding van de Archieflandsverordening (P.B. 
1989, no. 64) 

P.B. 1996, no. 97 XVIII LANDSBESLUIT van de 28ste augustus 1996, no. 1, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 98 XVIII LANDSBESLUIT van de 28ste augustus 1996, no. 101, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 99 XVIII LANDSBESLUIT van de 28ste augustus 1996, no. 107, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 
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P.B. 1996, no. 
100 

XVIII LANDSBESLUIT van de 28ste augustus 1996, no. 108, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 
101 

XV 
XVIII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 3de September 1996 tot wijziging 
van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen van 
de 29ste november 1962 houdende bepalingen met 
betrekking tot de Commissies van Toezicht bij de 
Strafgevangenis en de Huizen van bewaring (P.B. 1962, no. 
160) 
Het is wenselijk de vergoeding aan de leden en de secretaris van 
een commissie van toezicht als bedoeld in artikel 2 van het 
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 29ste 
november 1962 houdende bepalingen met betrekking tot de 
Commissies van Toezicht bij de Strafgevangenis en de Huizen 
van bewaring (P.B. 1962, no. 160) voor het bijwonen van 
vergaderingen te verhogen en deze vergoeding los te koppelen 
van het aantal bijgewoonde vergaderingen 

P.B. 1996, no. 
102 

XVIII LANDSBESLUIT van de 21ste augustus 1996, no. 22, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
103 

XVIII LANDSBESLUIT van de 3de September 1996, no. 20, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
104 

XVIII LANDSBESLUIT van de 3de September 1996, no. 22, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 
105 

XVIII LANDSBESLUIT van de 3de September 1996, no. 21, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 
106 

XIII MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 20ste september 
1996 ter uitvoering van artikel 11 van het Landbesluit 
eindexamens dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a..v.o. (P.B. 1985, 
no. 90) en artikel 11 van het Landsbesluit eindexamens 
avondscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (P.B. 1987, no. 49). 
Het is noodzakelijk het eindexamenprogramma voor het vak 
informatica vast te stellen voor het eindexamen van de 
dagscholen, avondscholen en dag- avondscholen voor het hoger 
algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.) 

P.B. 1996, no. 
107 

X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 26ste  
September 1996 ter uitvoering van artikel 6 van de  
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Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42). 
In het belang van de volkshuishouding is het wenselijk met spoed 
regels te geven ten aanzien van de uitvoer van goederen die in 
de Europese Gemeenschap onderworpen zijn aan de bepalingen 
van richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en 
het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde 
melk en produkten op basis van melk 

P.B. 1996, no. 
108 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1996, no. 16, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 
109 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1996, no. 22, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
110 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1996, no. 24, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
111 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1996, no. 30, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 
112 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1996, no. 31, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
113 

XVIII LANDSBESLUIT van de 11de September 1996, no. 39, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteer-verordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
114 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1996, no. 21, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 
115 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de september 1996, no. 23, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
116 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1996, no. 26, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992. no. 99) 

P.B. 1996, no. 
117 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1996, no. 27, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
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(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 
118 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1996, no. 28, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
119 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1996, no. 29, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
120 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de september 1996, no.32, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
121 

VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 12de  
September 1996 tot wijziging van het Besluit van de 12de 
December 1949 (P.B. 1957, no. 109) ter uitvoering van 
artikel 24 van de Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1965, 
no. 122) 

P.B. 1996, no. 
122 

XVIII LANDSBESLUIT van de 16de September 1996, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
123 

XVIII LANDSBESLUIT van de 17de September 1996, no. 29, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1922, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
124 

XVIII LANDSBESLUIT van de 17de September 1996, no. 33, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
125 

XVIII LANDSBESLUIT van de 19de september 1996, no. 25, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 
126 

XVIII LANDSBESLUIT van de 19de september 1996, no. 26, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
127 

XVIII LANDSBESLUIT van de 25ste september 1996, no. 14, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 
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P.B. 1996, no. 
128 

XVIII LANDSBESLUIT van de 26ste september 1996, no. 37, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
129 

XVIII LANDSBESLUIT van de 26ste september 1996, no. 39, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
130 

IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 30ste  
september 1996 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. 
Het is wenselijk om in verband met de invoering van de 
douanecontrole op de eilandgebieden Saba, Sint Eustatius en 
Sint Maarten artikel 9a van het Besluit van de 3de december 
1908 (P.B. 1945, no. 143), ter uitvoering van de Algemene 
Verordening I.U. en D. 1908, te wijzigen 

P.B. 1996, no. 
131 

XVIII LANDSBESLUIT van de 6de September 1996, no. 25, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
132 

XVIII LANDSBESLUIT van de 17de September 1996, no. 30, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
133 

XVIII LANDSBESLUIT van de 17de September 1996, no. 31, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
134 

XVIII LANDSBESLUIT van de 17de September 1996, no. 32, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

   
P.B. 1996, no. 
135 

XVIII LANDSBESLUIT van de 19de September 1996, no. 27, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
136 

IX   
X 

BESLUIT van de 11de oktober 1996 tot afkondiging van het 
besluit van 22 augustus 1996 (Stb. 438), houdende 
vaststellling van het tijdstip van inwerkingtreding voor de 
Nederlandse Antillen van het  
besluit van 1 september 1995, 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 
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de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid 
ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan 
boord van schepen (PbEG L 113) (Stb. 465). 

P.B. 1996, no. 
137 

IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 1ste oktober 1996 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 verschillende wettelijke regelingen, (P.B. 1956, no. 
100). 
Het is wenselijk de vergoedingen, zoals vastgesteld voor de 
teboekstelling van een schip in het openbaar register, bedoeld in 
artikel 378 van het Wetboek van Koophandel van de 
Nederlandse Antillen, alsmede voor het te boek staan van een 
schip in dit register, in te trekken 

P.B. 1996, no. 
138 

XI LANDSBESLUIT van de 25ste oktober 1996, no. 1, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening op 
het ter beschikking stellen arbeidskrachten (P.B. 1989, no. 
73). 

P.B. 1996, no. 
139 

XI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 25ste oktober 1996 ter uitvoering 
van artikel 8 van de Landsverordening op het ter 
beschikking stellen arbeidskrachten (P.B. 1989, no. 73) 
Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 8 van de 
Landsverordening op het ter beschikking stellen arbeidskrachten 
(P.B. 1989, no. 73) nadere regelen te stellen welke door de 
houder van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
van die landsverordening in acht moeten worden genomen 

P.B. 1996, no. 
140 

IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 11de oktober 1996 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. 1996, no. 
141 

X BESLUIT van de 14de oktober 1996 tot afkondiging van de 
rijkswet van 3 juli 1996 (Stb. 413), houdende goedkeuring 
van het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien; 
Luxemburg 15 december 1989 (Trb. 1990, 121). 

P.B. 1996, no. 
142 

V LANDSBESLUIT van de 15de oktober 1996, no, 6, 
houdende de opneming in het Publicatieblad van het Besluit 
van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, van 15 
augustus 1996, no. RDB96/ U565-RD, houdende aanpassing 
van de in artikel 6, eerste en tweede lid, en in artikel 12, 
eerste lid, van het Besluit Paspoortgelden (Stb. 1991, 563; 
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P.B. 1991, no. 120; AB 1992, 25) genoemde bedragen in 
Antilliaanse en Arubaanse valuta voor het kalenderjaar 
1997. 

P.B. 1996, no. 
143 

XVIII LANDSBESLUIT van de 30ste September 1996, no. 6, ter 
uivoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
144 

XVIII LANDSBESLUIT van de 24ste oktober 1996, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
145 

XVIII LANDSBESLUIT van de 3de oktober 1996, no. 3, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
146 

XVIII LANDSBESLUIT van de 8ste oktober 1996, no. 23, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
147 

XVIII LANDSBESLUIT van de 11de oktober 1996, no. 42, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1b en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
148 

XVIII LANDSBESLUIT van de 11de oktober 1996, no. 41, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
149 

XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste oktober 1996, no. 24, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
150 

XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste oktober 1996, no. 22, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 
151 

XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste oktober 1996, no. 24, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 
152 

IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 15de November 1996 ter uitvoering van 
artikel 21, vierde lid van de Landsverordening algemene 
bestedingsbelasting 1996 (P.B. 1996, no. 75) (Beschikking 
vaststelling aanslagformulier algemene bestedingsbelasting 
1996) 
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P.B. 1996, no. 
153 

XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste oktober 1996, no. 25, 
houdende instelling van een Multidisciplinaire Raad voor de 
Verslaafdenzorg. 
Bij Landsverordening van de 24ste maart 1995 (P.B. 1995, no. 
63) heeft het Burgerlijke Wetboek van de Nederlandse Antillen 
zodanige wijziging ondergaan, dat naast personen die gewoonte 
maken van drankmisbruik, ook personen die gewoonte maken 
van misbruik van verdovende of stimulerende middelen, door de 
rechter onder curatele kunnen worden gesteld, en tevens ter 
verpleging in een inrichting kunnen worden geplaatst 

P.B. 1996, no. 
154 

XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste oktober 1996, no. 23, ter 
uitvoering van artikel 10, lid 1, onder a, (P.B. 1992, no. 111), 
ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
155 

II 
IV  XII 

MINISTERIËLE BESCHIKKING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 20ste September 1996 tot wijziging van 
de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 
1976 (P.B.  1978, no. 296). 
Het is wenselijk de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en 
loonbelasting 1976 (P.B. 1978, no. 296) te wijzigen in verband 
met de in P.B. 1994, no. 142 afgekondigde wijzigingen van de 
Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B. 1975, no. 
254) alsmede in verband met de in P.B. 1995, no. 228 
afgekondigde wijzigingen van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194) 

P.B. 1996, no. 
156 

XVIII LANDSBESLUIT van de 5de november 1996, no. 21, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
157 

XVIII LANDSBESLUIT van de 5de november 1996, no. 22, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1b en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
158 

XVIII LANDSBESLUIT van de 5de november 1996, no. 23, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
159 

XVIII LANDSBESLUIT van  de 5de november 1996, no. 1, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
160 

XVIII LANDSBESLUIT van de 5de november 1996, no. 25, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
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(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
161 

XVIII LANDSVERORDENING van de 18de november 1996 
houdende machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse 
Antillen tot garantstelling ten gunste van OBNA en APNA, 
gezamenlijk, in verband met de kredietfaciliteit ten bedrage 
van Naf. 1 miljoen verstrekt aan de naamloze vennootschap 
St. Eustatius Holding Company N.V. (Landsverordening 
garantie Old Gin House). 

P.B. 1996, no. 
162 

XVII LANDSVERORDENING van de 18de november 1996 
houdende goedkeuring van de overdracht van het recht van 
eigendom op een binnenwaterperceel te Sint Maarten aan 
het eilandgebied Sint Maarten. 

P.B. 1996, no. 
163 

IV LANDSVERORDENING van de 18de november 1996 
houdende wijziging van de Landsverordening op de 
Winstbelasting 1940 (P.B. 1965, no. 58). 
Het is wenselijk nadere regels vast te stellen met betrekking tot 
de verliesverrekening in de Landsverordening op de 
Winstbelasting 1940 (P.B. 1965, no. 58) 

P.B. 1996, no. 
164 

XV LANDSVERORDENING van de 5de november 1996 
houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van 
Strafvordering 

P.B. 1996, no. 
165 

XVIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 3de december 1996 houdende vaststelling 
van het Structureel aanpassingsprogramma 1996- 2000. 

P.B. 1996, no. 
166 

XVIII LANDSBESLUIT van de 7de november 1996, no. 5, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
167 

XVIII LANDSBESLUIT van de 5de november 1996, no. 24, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1b en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 
168 

XVIII LANDSBESLUIT van de 13de november 1996, no. 17, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, 
van de Experimenteerverordening 
comptabilitetisvoorschriften (P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
169 

VII  XVI BESLUIT van de 19de november 1996 tot afkondiging van 
de rijkswet van 26 juni 1996 (Stb. 460),  houdende 
goedkeuring van de op 27 november 1992 te Londen tot 
stand gekomen protocollen tot wijziging van respectievelijk 
het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke 
aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door  
olie, 1969, en het Internationaal Verdrag betreffende de 
instelling van een Internationaal Fonds voor vergoeding van 
schade door verontreiniging door olie, 1971. 
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P.B. 1996, no. 
170 

XVIII LANDSBESLUIT van de 2de december 1996, no. 3, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
171 

X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 12de december 1996 ter uitvoering van 
artikel 6 van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, 
no. 42). 
In het belang van de volkshuishouding is het wenselijk met spoed 
regels te geven ten aanzien van de uitvoer van goederen die in 
de Europese Gemeenschap onderworpen zijn aan de bepalingen 
van richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en 
het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde 
melk en produkten op basis van melk 

P.B. 1996, no. 
172 

XVIII LANDSBESLUIT van de 25ste november 1996, no. 3, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
173 

XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste november 1996, no. 11, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
174 

XVIII LANDSBESLUIT van de 18de december 1996, no. 1, tot 
wijziging van het Landsbesluit instelling ministeries (P.B. 
1994, no. 138). 
Het is wenselijk het Landsbesluit instelling ministeries (P.B. 
1994, no. 138) te wijzigen ten einde de taakafbakening tussen de 
Minister van Arbeid en Sociale Zaken en de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne ten aanzien van de zorg voor 
de ziektekostenverzekering te verduidelijken 

P.B. 1996, no. 
175 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste november 1996, no. 47, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
176 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste november 1996, no. 48, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
177 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste november 1996, no. 49, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
178 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste november 1996, no. 50, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 
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P.B. 1996, no. 
179 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste november 1996, no. 67, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
180 

XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste november 1996, no. 6, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening  Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
181 

XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste november 1996, no. 7, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1996, no. 
182 

XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste november 1996, no. 8, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
183 

XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste november 1996, no. 9, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
184 

XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste november 1996, no. 10, ter 
uitvoering van artikel 2,  eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
185 

XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste november 1996, no. 12, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1b en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
186 

XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste november, no. 13, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
187 

XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste november 1996, no. 15, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
188 

X LANDSVERORDENING van de 16de december 1996 tot het 
stellen van nieuwe regelen ten aanzien van het merkenrecht  
(Merkenlandsverordening 1995). 
Het is wenselijk nieuwe regelen te stellen ten aanzien van het 
merkenrecht, die mede strekken ter vervanging  van die welke 
zijn gesteld bij de Merkenlandsverordening (P.B. 1961, no. 191) 

P.B. 1996, no. 
189 

XVIII LANDSVERORDENING van de 18de december 1996 
houdende machtiging tot het aangaan van een overeenkomst 
van geldlening met de Europese Investeringsbank ten 
behoeve va de financiering van het Air Traffic Control 
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Project (Landsverordening EIB lening ATC Project). 
P.B. 1996, no. 
190 

XVIII LANDSBESLUIT van de 20ste december 1996, no. 1, tot 
wijziging van het Landsbesluit instelling ministeries (P.B. 
1994, no. 138). 
Het is wenslijk het Landsbesluit instelling ministeries (P.B. 
1994, no. 138) te wijzigen ten einde de taakafbakening tussen de 
Minister van Arbeid en Sociale Zaken en de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne ten aanzien van de zorg voor 
de ziektekostenverzekering te verduidelijken 

P.B. 1996, no. 
191 

XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste november 1996, no. 14, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
192 

XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste November 1996, no. 16, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de  
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
193 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 25ste  
oktober 1996 ter uitvoering van de artikelen 7, zesde lid, en 
7a, negende lid, van de Landsverordening Algemene  
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83). 
Het is gewenst ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, en artikel 
7a, negende lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) het pensioenbedrag 
onderscheidenlijk de toeslag voor het jaar 1996 aan te passen 
aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie 

P.B. 1996, no. 
194 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 25ste oktober 1996 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 bedragen voor de wezen-, weduwnaars 
en weduwenpensioen voor het jaar 1996 aan te passen aan de 
ontwikkeling van het prijs-indexcijfer van de gezinsconsumptie 

P.B. 1996, no. 
195 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste December 1996 ter 
uitvoering van artikel 1b van de Landsverordening 
Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15). 
Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 1b van de 
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) de 
bedragen, genoemd in artikel 1 onder “werknemer”, aan de 
ontwikkeling van de prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 
aan te passen 
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P.B. 1996, no. 
196 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste december 1996 ter 
uitvoering van artikel 8, zesde en zevende lid, van de 
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15). 
Het is nodig ter uitvoering van artikel 8, zesde en zevende lid, 
van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) 
het premiepercentage voor de werknemer, de werkgever, de 
rechtspersoon de Nederlandse Antillen, en de gezinsleden van de 
werknemer en gewezen werknemer voor het jaar 1997 vast te 
stellen 

P.B. 1996, no. 
197 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste December 1996 ter 
uitvoering van artikel 8, vijfde lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14). 
Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 8, vijfde lid, van de 
Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) de 
bedragen, genoemd in de artikelen 5, elfde lid, en 8, vierde lid, 
aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie aan te passen 

P.B. 1996, no. 
198 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste december 1996 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. 1966, no. 14) 
het premiepercentage voor het jaar 1997 vast te stellen 

P.B. 1996, no. 
199 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste December 1996 ter 
uitvoering van de artikelen 7, tweede lid, en 7a, negende lid, 
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 
(P.B. 1960, no. 83). 
Het is gewenst ter uitvoering van de artikelen 7, tweede lid, en 
7a, negende lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, 83) het pensioenbedrag en 
de toeslag voor het jaar 1997 aan te passen aan de ontwikkeling 
van de prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie  

P.B. 1996, no. 
200 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste December 1996 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 1997 vast te stellen 

P.B. 1996, no. 
201 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste december 1996 ter 
uitvoering van artikel 26, zesde lid, van de 
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Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering  
(P.B. 1960, no. 83). 
Het is nodig ter uitvoering van artikel 26, zesde lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, 
no. 83) de premie-inkomensgrens voor het jaar 1997 vast te 
stellen 

P.B. 1996, no. 
202 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste December 1996 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 wezenverzekeringen 
(P.B. 1965, no. 194) de pensioenbedragen voor de weduwen-, 
weduwnaars- en wezenpensioenen voor het jaar 1997 aan te 
passen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie 

P.B. 1996, no. 
203 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste December 1996 ter 
uitvoering van artikel 29, zesde lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en 
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194). 
Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 29, zesde lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194) de premie-inkomensgrens vast te stellen 

P.B. 1996, no. 
204 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN van de 20ste December 1996 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 1997 
vast te stellen 

P.B. 1996, no. 
205 

VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste December 1996 tot wijziging 
van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 
de 4de juni 1957 (P.B. 1961, no. 137) ter uitvoering van 
artikel 20,  eerste en tweede lid, van de 
Landsloterijverordening  1949 (P.B . 1965, no. 122). 

P.B. 1996, no. 
206 

VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste December 1996 tot wijziging 
van het Besluit van de 12de December 1949 (P.B. 1975, no. 
109) ter uitvoering van artikel 24 van de 
Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1965, no. 122). 

P.B. 1996, no. 
207 

VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste December 1996 tot wijziging 
van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 
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de 18de Juli 1955 (P.B. 1955, no. 78), ter uitvoering van 
artikel 28, lid 1, van de Landsloterijverordening 1949 (P.B. 
1965, no.122). 

P.B. 1996, no. 
208 

XVIII LANDSBESLUIT van de 2de December 1996, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
209 

IV LANDSVERORDENING van de 23ste December 1996 tot 
wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 
1940 (P.B. 1965, no. 58). 
Het is wenselijk de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 
(P.B. 1965, no. 58) te wijzigen ten einde over te gaan tot een 
systeem van voldoening van belasting op aangifte en voorts de 
bepalingen inzake bezwaar en beroep en verplichtingen ten 
dienste van de belastingheffing alsmede de strafrechtelijke 
bepalingen aan te passen 

P.B. 1996, no. 
210 

IV  XI LANDSVERORDENING van de 23ste December 1996 
houdende regels inzake een belasting op bedrijfsomzetten 
(Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997). 
Met het oog op de structurele aanpak 
Met het oog op de structurele aanpak van de financiële 
problemen is het wenselijk een belasting op bedrijfsomzetten in 
te voeren ten einde de inkomsten van de overheden te vergroten 
en tevens een evenwichtiger verdeling tussen directe en indirecte 
belastingen te realiseren 

P.B. 1996, no. 
211 

XII LANDSVERORDENING van de 23ste december 1996 
houdende een algemene, de gehele bevolking omvattende, 
verplichte verzekering ter zake van bijzondere ziektekosten 
(Landsverordening algemene verzekering bijzondere 
ziektekosten). 

P.B. 1996, no. 
212 

XVIII LANDSBESLUIT van de 12de December 1996, no. 4, 
regelende de organisatiestructuur van de Operatie 
Verbetering Beleids- en Beheersintrumentarium. 

P.B. 1996, no. 
213 

XIII BESLUIT van de 24ste December 1996 tot afkondiging van 
het Besluit van 17 december 1996 (Stb. 636), houdende 
aanpassing van het Besluit Kappitel  voor de civiele orden en 
het  Reglement op de Militaire Willems- Orde in verband 
met de opheffing van het  adviesstelsel in zaken van 
algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk. 

P.B. 1996, no. 
214 

IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 31ste December 1996 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 1996).  

P.B. 1996, no. 
215 

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 31ste December 1996 ter 
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uitvoering van artikel  5, tweede lid, van de 
Landsverordening  algemene verzekering bijzondere 
ziektekosten (P.B. 1996, no. 211) (Landsbesluit zorg). 

P.B. 1996, no. 
216 

XVI BESLUIT van de 25ste November 1996 tot afkondiging van 
de rijkswet  van 4 september 1996 (Stb. 456), tot 
goedkeuring van het op 1 augustus 1989 te ‘s- Gravenhage  
tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van 
toepassing is op erfopvolging (Trb. 1994, 49). 

P.B. 1996, no. 
217 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste November 1996, no. 59,  ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
218 

IX   
X 

BESLUIT van de 25ste november 1996 tot afkondiging van het 
besluit van 19 september 1996 (Stb. 504), houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding voor de Nederlandse 
Antillen van het besluit van 1 september 1995, houdende 
wijziging van het Vis-sersvaartuigenbesluit in verband met 
Richtlijn nr. 93/103/EG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 23 november 1993 betreffende de 
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het 
werk aan boord van vissersvaartuigen (PbEG L 307) (Stb. 456) 

P.B. 1996, no. 
219 

XVIII LANDSBESLUIT van de 3de December 1996, no. 3, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99).  

P.B. 1996, no. 
220 

XVIII LANDSBESLUIT van de 3de December 1996, no. 4,  ter 
uitvoering  van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening  Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B .1996, no. 
221 

XVIII LANDSBESLUIT van de 3de December 1996, no. 5, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening  Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B .1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
222 

XVIII LANDSBESLUIT, van de 3de December 1996, no. 6, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B.  1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
223 

XVIII LANDSBESLUIT van de 7de December 1996, no. 40,  ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening  Comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99).  

P.B. 1996, no. 
224 

XVIII LANDSBESLUIT van de 7de December 1996, no. 41, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1b en 2 van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 
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P.B. 1996, no. 
225 

XVIII LANDSBESLUIT van de 7de December 1996, no. 43, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening  Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
226 

XVIII LANDSBESLUIT van de 7de December 1996, no. 49, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B .1996, no. 
227 

XVIII LANDSBESLUIT van de 7de December 1996, no. 50, ter 
uitvoering van artikel 2, leden  1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
228 

XVIII LANDSBESLUIT van de 11de December 1996, no. 43, ter 
uitvoering van artikel 2, leden  1a en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften (P.B 
.1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
229 

XVIII LANDSBESLUIT van de 11de December 1996, no. 46, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
230 

XVIII LANDSBESLUIT van de 13de december 1996, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
231 

XVIII LANDSBESLUIT van de 18de December 1996, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1b en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B .1996, no. 
232 

XVIII LANDSBESLUIT van de 19de December 1996, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 2, 1ste lid, onderdeel b, en 2de lid van 
de Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
233 

XVIII LANDSBESLUIT van de 7de December 1996, no. 42, ter 
uitvoering van artikel 8, leden 1, en 2 en 3, van de 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1953, no. 1). 

P.B. 1996, no. 
234 

XVIII LANDSBESLUIT van de 25ste November 1996, no. 1, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1b en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B .1996, no. 
235 

XVIII LANDSBESLUIT van de 3de December 1996, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
236 

XVIII LANDSBESLUIT van de 3de December 1996, no. 7, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
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(P.B. 1992, no. 99). 
P.B. 1996, no. 
237 

XVIII LANDSBESLUIT van de 7de December 1996, no. 5, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
238 

XVIII LANDSBESLUIT van de 7de December 1996, no. 44, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
239 

XVIII LANDSBESLUIT van de 7de December 1996, no. 51, ter 
uitvoering  van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het 
Experimenteer-verordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 111). 

P.B. 1996, no. 
240 

XVIII LANDSBESLUIT van de 11de December 1996, no. 44, ter 
uitvoering van artikel 2, leden  1a en 2, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
241 

XVIII LANDSBESLUIT van de 13de December 1996, no. 3, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening  Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
242 

XVIII LANDSBESLUIT van de 23ste December 1996, no. 1, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1b en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
243 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste December 1996, no. 7, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid,  van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
244 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste December 1996, no. 5, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
245 

XVIII LANDSBESLUIT van de 24ste December 1996, no. 7, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
246 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste December 1996, no. 1, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
247 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste december 1996, no. 2, ter 
uitvoering van artikel 2, leden  1b en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 
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P.B. 1996, no. 
248 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste December 1996, no. 3, ter 
uitvoering  van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
249 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste December 1996, no. 4, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
250 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste december 1996, no. 6, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
251 

XVIII LANDSBESLUIT van de 27ste december 1996, no. 8, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede  lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
252 

IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN,  van de 23ste  
december 1996 ter uitvoering van artikel 29, tweede lid, van 
de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 
1956, no. 9). 

P.B. 1996, no. 
253 

 LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 23ste december 1996 ter uitvoering 
van artikel 29, tweede lid, van de Landsverordening op de 
inkomstenbelasting 1943 (P.B. 1956, no. 9) 

P.B. 1996, no. 
254 

XVIII LANDSBESLUIT van de 24ste december 1996, no. 8, ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1a en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
255 

XVIII LANDSBESLUIT van de 24ste december 1996, no. 9, ter 
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
256 

XVIII LANDSBESLUIT van de 24ste december 1996, no. 10 ter 
uitvoering van artikel 2, leden 1b en 2, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften 
(P.B. 1992, no. 99). 

P.B. 1996, no. 
257 

XVII LANDSVERORDENING van de 25ste februari 1994 ter 
uitvoering van artikel 110, tweede lid, tweede volzin, van de 
Eilandenregeling Nederlandse Antillen strekkende tot 
vaststelling van de begroting van het Eilandgebied Sint 
Maarten voor het dienstjaar 1991. 

P.B. 1996, no. 
258 

XVII LANDSVERORDENING van de 25ste februari 1994 ter 
uitvoering van artikel 110, tweede lid, tweede volzin van de 
Eilandenregeling Nederlandse Antillen tot vaststelling van 
de begroting van het Eilandgebied Sint Maarten voor het 
dienstjaar 1992. 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1996 
 
 
P.B. 1996, no. 
259 

XVII LANDSVERORDENING van de 25ste februari 1994 ter 
uitvoering van artikel 110, tweede lid, tweede volzin van de 
Eilandenregeling Nederlandse Antillen tot vaststelling van 
de begroting van het Eilandgebied Sint Maarten voor het 
dienstjaar 1993. 

 
 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 


