
WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1997 
 
 
 

 

** Deze PB's behelzen wijzigingen op de begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 1994, 1995 of 1996. 

   
PB NUMMER SECTIE KOPJE/ SAMENVATTING 
P.B. 1997, no. 1 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 2, houdende overdracht 

van het recht van eigendom op een binnenwaterperceel te St. Maarten door 
de rechtspersoon de Nederlandse Antillen aan het eilandgebied 
St.Maarten. 

P.B. 1997, no. 2  IX BESLUIT van de 24ste december 1996 tot afkondiging van het besluit van 
26 september 1996 (Stb.518), houdende wijziging van het Schepenbesluit 
1965 (toevoeging maritiem officier). 

P.B. 1997, no. 3  XIII Besluit van de 24ste december 1996 tot afkondiging van de Rijkswet van 10 
oktober 1996 (Stb.520), houdende wijziging van de Rijkswet van 15 april 
1994 tot wijziging van de wet van 4 april 1892, houdende instelling van de 
Orde van Oranje Nassau, en van de wet van 29 september 1815, houdende 
instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw, alsmede instelling van 
het Kapittel voor de civiele orden (Stb.350), met betrekking tot het 
vervallen van de algemene adviestaak van het Kapittel. 

P.B. 1997, no. 4  XVI BESLUIT van de 24ste december 1996 tot afkondiging van de rijkswet van 
31 oktober 1996 (Stb.555), houdende goedkeuring van het op 5 februari 
1992 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de deelneming van 
buitenlanders aan het openbare leven op plaatselijk niveau (Trb.1994,264). 

P.B. 1997, no. 5  XVI BESLUIT van de 7de januari 1997 tot afkondiging van de rijkswet van 31 
oktober 1996 (Stb.553), houdende goedkeuring van het op 11 mei 1994 te 
Straatsburg tot stand gekomen Elfde Protocol bij het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
betreffende herstructurering van het bij dat Verdrag ingestelde 
controlemechanisme, met Bijlage (Trb.1994,141 en 165). 

P.B. 1997, no. 6  XVII LANDSBESLUIT van de 23ste december 1996, no. 2, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1a en 2, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B.  1997, no. 7   
P.B.  1997, no. 8 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste november 1996, no. 2, ter uitvoering van 

artikel 2, leden 1a en 2, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B.  1997, no. 9 XVII LANDSBESLUIT van de 2de december 1996, no. 1, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1a en 2, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B.  1997, no. 10 XVII LANDSBESLUIT van de 12de december 1996, no. 1, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B.  1997, no. 11 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 15, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 
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P.B.  1997, no. 12 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 16, ter uitvoering 

van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B.  1997, no. 13 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 17, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B.  1997, no. 14 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 18, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B.  1997, no. 15 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 19, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B.  1997, no. 16 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 20, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B.  1997, no. 17 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 21, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B.  1997, no. 18 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 22, ter uitvoering 
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B.  1997, no. 19 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 24, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 20 IX  
XIX 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
13de december 1996 ter vaststelling van een sociaal statuut ten behoeve van 
de verzelfstandiging van de Landsradio Telecommunicatiedienst 
Nederlandse Antillen (Landsbesluit sociaal statuut Landsradio). 

P.B.1997, no. 21 XVIII LANDSVERORDENING van de 31ste januari 1997 tot vaststelling van de 
begroting  van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 1997. 

P.B.1997, no. 22 VII LANDSVERORDENING van de 19de februari 1997 houdende machtiging 
van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen tot garantstelling ten gunste 
van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen in verband 
met de geldlening ten bedrage van NAF. 10 miljoen verstrekt aan het 
Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (Landsverordening 
Garantie Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden 1997). 

P.B. 1997, no. 23 XVII LANDSBESLUIT van de 23ste januari 1997, no.9, houdende overdracht 
van het eigendomsrecht van de Nederlandse Antillen op een perceel grond 
aan het eilandgebied Curaçao. 

P.B. 1997, no. 24 X  XIII LANDSVERORDENING van de 29ste november 1996 tot wijziging van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B.1968, no. 42)  
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In verband met de instelling van het Ministerie van Economische Zaken en de 
benoeming van haar Minister dient de vermelde wet, alsmede een aantal 
daarmee verband houdende regelingen op diverse plaatsen gewijzigd te 
worden. 

P.B. 1997, no. 25 IV  MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 
13de februari 1997 ter uitvoering van artikel 12, achtste lid van de 
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (P.B.1996, no. 210) 
(Beschikking vaststelling aangifteformulier belasting op bedrijfsomzetten 
1997. 
Vaststelling van het aangifteformulier Turnover Taxes (Sint Maarten). 

P.B. 1997, no. 26 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 
13de februari 1997 ter uitvoering van artikel 8, eerste lid van de 
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (P.B.1996, no.210). 
Vaststelling van de voorwaarden, waaronder vrijstelling van belasting op 
bedrijfsomzetten wordt verleend voor interinsulaire leveringen. 

P.B. 1997, no. 27 IV IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 
13de februari 1997 ter uitvoering van artikel 8, tweede lid van de 
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (P.B.1996, no.210). 
M.B. ter vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling 
bedoeld in art. 8, tweede lid van de Lv. belasting op bedrijfsomzetten 1997 

P.B. 1997, no. 28 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 
13de februari 1997 ter uitvoering van artikel 10, vijfde lid van de 
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (P.B.1996, no.210). 
M.B. inzake nadere regels m.b.t. de toepassing van het factuurstelsel. 

P.B. 1997, no. 29        
P.B. 1997, no. 30 
 

XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 11, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 31 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 12, ter uitvoering van 
artikel 8, eerste, tweede en derde lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1953, no. 1) 

P.B. 1997, no. 32 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 13, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 33 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 14, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 34 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 23 ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 35 XVII LANDSBESLUIT van de 16de januari 1997, no. 25 ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1a en 2, van de Experimenteerverordening 
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Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 
P.B. 1997, no. 36 XVII LANDSBESLUIT van de 14de februari 1997, no. 5, ter uitvoering van 

artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 37 XVII LANDSBESLUIT van de 10de januari 1997, no. 25, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 38 XVII LANDSBESLUIT van de 20ste januari 1997, no. 14, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1b en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 39 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
6de februari 1997 tot wijziging van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 
(P.B.1968, no.175).  
Landsbesluit teneinde de Beveiligingsbrigade van Fort Amsterdam en de aldaar 
werkzame beambten in het Bezoldigingslandsbesluit 1971 op te nemen. 

P.B. 1997, no. 40 IV BESLUIT van de 31ste januari 1997 tot afkondiging van de rijkswet van 
13 december 1996 (Stb.644), houdende wijziging van de Belastingregeling 
voor het Koninkrijk in verband met maatregelen met het oog op het 
tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik alsmede in verband met 
enige technische aanpassingen. 

P.B. 1997, no. 41 XVII LANDSBESLUIT van de 31ste januari 1997, no. 15, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 42 XVII LANDSBESLUIT van de 6de februari 1997, no. 48, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1a en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 43 XVII LANDSBESLUIT van de 19de februari 1997, no. 25 ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1a en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 44 XVII LANDSBESLUIT van de 19de februari 1997, no. 27, ter uitvoering van 
artikel 2, 1ste lid, onderdeel b en 2de lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 45 XVIII LANDSBESLUIT van de 5de maart 1997, no.26, tot bepaling van de dag 
van de kandidaatstelling alsmede de dag van de stemming voor de 
periodieke verkiezing van de leden van de Staten. 

P.B. 1997, no. 46  XVII LANDSBESLUIT van de 19de februari 1997, no. 22, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no.  47 XVII LANDSBESLUIT van de 19de februari 1997, no. 23, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 48 XVII LANDSBESLUIT van de 19de februari 1997, no. 26, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1a en 2, van de Experimenteerverordening 
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Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no.99) 
P.B. 1997, no. 49 XVII LANDSBESLUIT van de 20ste februari 1997, no. 1, ter uitvoering van 

artikel 2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 50 XVII LANDSBESLUIT van de 21ste februari 1997, no. 4, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 51 XVII LANDSBESLUIT van de 21ste februari 1997, no. 10, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 52 XVII LANDSBESLUIT van de 21ste februari 1997, no. 11, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 53 XVII LANDSBESLUIT van de 21ste februari 1997, no. 12, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 54 XVII LANDSBESLUIT van de 21ste februari 1997, no. 13, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 55 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 53, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 56 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 56, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 57 XVII LANDSBESLUIT van de 19de februari 1997, no. 3, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1b en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 58 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 50, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1b en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 59 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 57, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 60 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 78, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 61 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 79, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 62 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 89, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 
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P.B. 1997, no. 63 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 51, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1a en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 64 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 54, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1a en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 65 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 55, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1b en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 66 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 58, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1a, 1b en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 67 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 60, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 68 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 77, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1a en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 69 XVII LANDSBESLUIT van de 28ste februari 1997, no. 1, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 70 XVII LANDSBESLUIT van de 3de maart 1997, no. 11, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 71 XVII LANDSBESLUIT van de 11de maart 1997, no. 7, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 72 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 76, ter uitvoering van 
artikel 2, leden 1b en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 73 XVII LANDSBESLUIT van de 3de maart 1997, no. 1, ter uitvoering van artikel 2, 
leden la en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 74 XVII LANDSBESLUIT van de 3de maart 1997, no. 2, ter uitvoering van artikel 2, 
leden la en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 75 XVII LANDSBESLUIT van de 3de maart 1997, no. 3, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 76 XVII LANDSBESLUIT van de 3de maart 1997, no. 4, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 77 XVII LANDSBESLUIT van de 4de maart 1997, no. 1, ter uitvoering van artikel 2, 
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eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 78 XVII LANDSBESLUIT van de 4de maart 1997, no. 2, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 79 XVII LANDSBESLUIT van de 5de maart 1997, no. 24, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 80 XVII LANDSBESLUIT van de 11de maart 1997, no. 9, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 81 XVII LANDSBESLUIT van de 18de maart 1997, no. 34, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 82 XVII LANDSBESLUIT van de 5de maart 1997, no. 12, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 83 XVII LANDSBESLUIT van de 6de maart 1997, no. 2, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 84 XVII  LANDSBESLUIT van de 10de maart 1997, no. 4, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 85 XVII LANDSBESLUIT van de 10de maart 1997, no. 5, ter uitvoering van artikel 
2, leden lb en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 86 XVII LANDSBESLUIT van de 10de maart 1997, no. 6, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 87 XVII LANDSBESLUIT van de 10de maart 1997, no. 7, ter uitvoering van artikel 
2, leden la en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 88 XVII LANDSBESLUIT van de 10de maart 1997, no. 8, ter uitvoering van artikel 
2, leden la en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 89 XVII LANDSBESLUIT van de 10de maart 1997, no. 9, ter uitvoering van artikel 
2, leden l en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 90 XVII LANDSBESLUIT van de 10de maart 1997, no. 11, ter uitvoering van artikel 
2, leden la en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 91 XVII LANDSBESLUIT van de 11de maart 1997, no. 2, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel a en b en tweede lid van de 
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Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 
P.B. 1997, no. 92 XVII LANDSBESLUIT van de 11de maart 1997, no. 4, ter uitvoering van artikel 

2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 93 XVII LANDSBESLUIT van de 11de maart 1997, no. 15, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 94 XVII LANDSBESLUIT van de 14de maart 1997, no. 9, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 95 XVII LANDSBESLUIT van de 14de maart 1997, no. 14, ter uitvoering van artikel 
2, leden la en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 96 XVII LANDSBESLUIT van de 18de maart 1997, no. 27, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 97 XVII LANDSBESLUIT van de 18de maart 1997, no. 28, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 98 XVII LANDSBESLUIT van de 18de maart 1997, no. 29, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 99 XVII LANDSBESLUIT van de 18de maart 1997, no. 31, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 100 XVII LANDSBESLUIT van de 18de maart 1997, no. 33, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 101 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 94, ter uitvoering van 
artikel 2, leden la en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no.99) 

P.B. 1997, no. 102 XVII LANDSBESLUIT van de 9de maart 1997, no. 70, ter uitvoering van artikel 
2, leden la en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 103 XVII LANDSBESLUIT van de 9de maart 1997, no. 71, ter uitvoering van artikel 
2, leden lb en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 104 XVII LANDSBESLUIT van de 11de maart 1997, no. 3, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 105 XVII LANDSBESLUIT van de 14de maart 1997, no. 12, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid van de Experimenteerverordening 
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Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 
P.B. 1997, no. 106 XVII LANDSBESLUIT van de 18de maart 1997, no. 30, ter uitvoering van artikel 

2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 107 XVII LANDSBESLUIT van de 18de maart 1997, no. 35, ter uitvoering van artikel 
2, leden lb en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 108 XVII LANDSBESLUIT van de 24ste maart 1997, no. 8, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 109 XVII LANDSBESLUIT van de 24ste maart 1997, no. 15, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 110 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste februari 1997, no. 52, ter uitvoering van 
artikel 2, leden lb en 2, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no.99) 

P.B. 1997, no. 111 XVII LANDSBESLUIT van de 10de maart 1997, no. 3, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 112 XVII LANDSBESLUIT van de 14de maart 1997, no. 13, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 113 XVII LANDSBESLUIT van de 14de maart 1997, no. 15, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 114 XVII LANDSBESLUIT van de 14de maart 1997, no. 16, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 115 XVII LANDSBESLUIT van de 18de maart 1997, no. 32, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 116 XVII LANDSBESLUIT van de 24ste maart 1997, no. 11, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 117 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 21, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 118 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 31, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 119 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 36, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 
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P.B. 1997, no. 120  I  XVIII LANDSBESLUIT van de 15de april 1997, no.6, houdende instelling van 
een Multidisciplinaire Raad voor de Verslaafdenzorg.  
Bedoelde Raad zal de rechter adviseren met betrekking tot een zorgvuldige 
selectie van personen, die gewoonte maken van misbruik van verdovende of 
stimulerende middelen en derhalve door de rechter onder curatele gesteld 
kunnen worden en tevens ter verpleging in een inrichting kunnen worden 
geplaatst. 

P.B. 1997, no. 121 X MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 18de april 1997 ter uitvoering 
van artikel 5, eerste lid, van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 
1989 (P.B.1989, no.70).  
In omloop brengen van 1.500.000 stuks centen. 

P.B. 1997, no. 122 VII LANDSVERORDENING van de 21ste april 1997, ter uitvoering van het 
op 13 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot verbod v/d 
ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van 
chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, met bijlagen 
(Trb.1993,162) Uitvoeringslandsverordening verdrag chemische wapens). 
Inwerkingtreding op een nader te bepalen tijdstip. 

 
 
P.B. 1997, no. 123 

 
 
IV 

LANDSVERORDENING van de 21ste april 1997, tot wijziging van de 
Regeling bijzonder invoerrecht op benzine Bovenwindse Eilanden 
(P.B.1985, no.151).  
Het tarief van het bijzonder invoerrecht op benzine wordt verlaagd. 

P.B. 1997, no. 124  XVII LANDSBELUIT van de 18de maart 1997, no. 26, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 125 XVII LANDSBESLUIT van de 20ste maart 1997, no. 3, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 126 XVII LANDSBESLUIT van de 20ste maart 1997, no. 4, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 127 XVII LANDSBESLUIT van de 20ste maart 1997, no. 5, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 128 XVII LANDSBESLUIT van de 20ste maart 1997, no. 6, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 129 XVII LANDSBESLUIT van de 20ste maart 1997, no. 16, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 130 XVII LANDSBESLUIT van de 24ste maart 1997, no. 9, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 131 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 20, ter uitvoering van 
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artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 132 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 24, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 133 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 27, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 134 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 28, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 135 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 29, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 136 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 30, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 137 XVII Landsbesluit van de 1ste april 1997, no.8, houdende de bekendmaking in 
het Publicatieblad van het Besluit van de Gouverneur van de Nederlandse 
Antillen, als orgaan van het Koninkrijk, van 27 december 1996, no.2543, 
tot gedeeltelijke vernietiging van de Verordening Marien Milieu Saba, 
zoals vastgesteld bij besluit van de eilandsraad van het eilandgebied Saba 
van 25 juni 1987. 

P.B. 1997, no. 137 XVII Verbeterblad; strekkende tot toevoeging van een bijlage bij PB 1997, 
no.137. 

P.B. 1997, no. 138 V LANDSBESLUIT van de 25ste april 1997, no.1, regelende de 
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 21ste april 1997 ter 
uitvoering 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 (Trb.1993,162) (uitvoeringslandsverordening verdrag 
chemische wapens) (P.B.1997, no.122). 

P.B. 1997, no. 139 I LANDSBESLUIT van de 11de april 1997, no.22, regelende de 
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 24ste maart 1995 
(P.B.1995, no.63) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van de 
Nederlandse Antillen.  
Inwerkingtreding van de Landsverordening: 1 april 1997. (Ingetrokken bij P.B. 
1997, no. 140) 

P.B. 1997, no. 140 I LANDSBESLUIT van de 28ste april 1997, no.11, regelende de 
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 24ste maart 1995 
(P.B.1995, no.63) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van de 
Nederlandse Antillen.  
Inwerkingtreding van de Landsverordening: 15 mei 1997.  
(De Landsverordening vermeld in P.B. 1997, no. 139 wordt ingetrokken.) 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1997 
 
 
 

 

** Deze PB's behelzen wijzigingen op de begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 1994, 1995 of 1996. 

P.B. 1997, no. 141 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
21ste april 1997 houdende regels ter uitvoering van de 
Uitvoeringlandsverordening verdrag chemische wapens 
(Uitvoeringslandsbesluit verdrag chemische wapens).  
Het Landsbesluit treedt in werking tegelijk met het uitvoeringslandsbesluit 
verdrag chemische wapens. 

 
P.B. 1997, no. 142 

 
XI 

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 
21ste april 1997 houdende toepassing van artikel 9, zevende lid, van de 
Landsverordening minimumlonen (P.B.1972, no.110)  
Vaststelling minimumlonen in de eilandgebieden Curaçao, Bonaire, Sint 
Maarten, Saba en Sint Eustatius voor de periode 1 februari 1997 tot 1 februari 
1998. 

P.B. 1997, no. 143 VI XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste april 1997, no.15, houdende vaststelling van 
de begroting der Landsloterij voor het dienstjaar 1989. 

P.B. 1997, no. 144 VI XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste april 1997, no.13, houdende vaststelling van 
de begroting der Landsloterij voor het dienstjaar 1990. 

P.B. 1997, no. 145 VI XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste april 1997, no.12, houdende vaststelling van 
de begroting der Landsloterij voor het dienstjaar 1991. 

P.B. 1997, no. 146 VI XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste april 1997, no.11, houdende vaststelling van 
de begroting der Landsloterij voor het dienstjaar 1992. 

P.B. 1997, no. 147 VI XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste april 1997, no.14, houdende vaststelling van 
de begroting der Landsloterij voor het dienstjaar 1993. 

P.B. 1997, no. 148 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
11de april 1997 tot wijziging van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 
(P.B.1968, no.175).  
De directeur der Posterijen wordt opgenomen in een andere salarisschaal. 

P.B. 1997, no. 149 IX XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
14de mei 1997 tot wijziging van het Landsbesluit sociaal statuut 
Landsradio (P.B.1997, no. 20). 

P.B. 1997, no. 150 IV  Landsverordening van de 24ste april 1997 tot wijziging van de 
Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B.1975, no.254). 

P.B. 1997, no. 151 V Ministeriële beschikking van de 16de mei 1997 tot wijziging van de 
Ministeriële Beschikking van de 15de maart 1995 (P.B.1995, no.27) 
houdende nieuwe instructie betreffende het aanwenden van geweld en het 
gebruik van (vuur)wapens voor ambtenaren van het Korps Politie 
Nederlandse Antillen (Beschikking Geweldinstruktie KPNA). 

P.B. 1997, no. 152 XVIII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de mei 1997 tot 
regeling van de vergoeding ondervoorzitter en de overige leden van de 
Raad van Advies. 

P.B. 1997, no. 153 XVII Landsbesluit van de 17de april 1997, no.1, houdende de bekendmaking in 
het Publicatieblad van het Besluit van de Gouverneur van de Nederlandse 
Antillen, als orgaan van het Koninkrijk, van 4 december 1996, no.2544, 
zoals gewijzigd bij besluit van 12 december 1996, no.2603, tot gedeeltelijke 
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vernietiging van de Marien Milieu Verordening Sint Eustatius, zoals 
vastgesteld door de eilandsraad Sint Eustatius op 25 maart 1996. Bepaalde 
artikelen houden verbodsbepalingen in die een niet-gerechtvaardigd 
onderscheid maken naar afkomst en geboorte en mitsdien in strijd zijn met 
artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten. 

P.B. 1997, no. 154 IX   
X 

Besluit van de 9de mei 1997 tot afkondiging van het besluit van 31 januari 
1997 (Stb. 62), houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 en van het 
Vissersvaartuigenbesluit i.v.m. de rijkswet van 12 april 1995, houdende 
wijziging van de Schepenwet (Stb.301), en met de invoering van een 
geharmoniseerd systeem van onderzoek en certificering. 

P.B. 1997, no. 155  XVII LANDSBESLUIT van de 24ste maart 1997, no. 13, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 156 XVII LANDSBESLUIT van de 24ste maart 1997, no. 14, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 157 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 34, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 158 XVII LANDSBESLUIT van de 26ste maart 1997, no. 6, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 

P.B. 1997, no. 159 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste maart 1997, no. 19, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 160 XVII LANDSBESLUIT van de 3de april 1997, no. 3, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 161 XVII LANDSBESLUIT van de 3de april 1997, no. 8, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 162 XVII LANDSBESLUIT van de 4de april 1997, no. 8, ter uitvoering van artikel 2, 
leden la en 2, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 163 X Ministeriële beschikking met algemene werking van de 22ste mei 1997, ter 
uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit 
sociaal-economische statistieken 1994 (P.B.1994, no.67). 

P.B. 1997, no. 164 I Ministeriële beschikking van de 27ste mei 1997, houdende aanwijzing van 
een inrichting als bedoeld in artikel 506 van het Burgerlijk Wetboek van de 
Nederlandse Antillen. De inrichting Brasámi voldoet aan de te stellen eisen en 
wordt aangewezen als een inrichting als bedoeld in artikel 506 BWNA. 

P.B. 1997, no. 165 VII  Landsverordening van de 17de april 1997 houdende een tijdelijke regeling 
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van de beperking van uitbreiding van voorzieningen van gezondheidszorg, 
de instroom van medische beroepsbeoefenaren en de aanschaf van 
medische apparaten (Landsverordening tijdelijke beperking uitbreiding 
voorzieningen van gezondheidszorg).  
Het is o.m. verboden om medische apparaten, waarvan de investeringswaarde 
een bedrag van vijftigduizend gulden te boven gaat, aan te schaffen of in 
gebruik te nemen, tenzij de minister, het betrokken bestuurscollege en de 
speciale commissie gehoord, hiervoor ontheffing verleent. Deze 
landsverordening treedt in werking met ingang van een bij landsbesluit te 
bepalen tijdstip en vervalt twee jaren na de datum van inwerkingtreding. Bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan de duur van deze 
landsverordening telkens met 1 jaar verlengd worden. 

P.B. 1997, no. 166 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 28ste mei 
1997 ter uitvoering van artikel 18, zesde lid, van de Landsverordening op 
de Winstbelasting 1940 (P.B. 1965, no.58).  
M.B. ter vaststelling van het model van het aangiftebiljet Winstbelasting 1996. 

P.B. 1997, no. 167 V LANDSVERORDENING van de 4de juni 1997 tot wijziging van de 
Landsverordening toelating en uitzetting (P.B.1966, no.17).  
Verhoging van de maximale straf voor degene die een persoon in dienst neemt 
of werkzaamheden laat verrichten, wetende dat die persoon daardoor in strijd 
handelt met de Landsverordening toelating en uitzetting 

P.B. 1997, no. 168 V XVIII LANDSVERORDENING van de 4de juni 1997 tot wijziging van de 
Landsverordening Klachtencommissie Politieel Optreden (P.B.1994, no.5). 

P.B. 1997, no. 169 V MINISTERIËLE BESCHIKKING, MET ALGEMENE WERKING, van 
de 6de juni 1997 ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening 
Volkstellingen (P.B.1971, no.171). 

P.B. 1997, no. 170 V MINISTERIËLE BESCHIKKING, MET ALGEMENE WERKING, van 
de 6de juni 1997 ter uitvoering van artikel 2 van het Landsbesluit 
Algemene Volkstellingen (P.B.1971, no.172). 

P.B. 1997, no. 171 XVI BESLUIT van de 9de mei 1997 tot afkondiging van de rijkswet van 27 
maart 1997 (Stb.134), houdende goedkeuring van het Verdrag van Wenen 
inzake het verdragenrecht tussen Staten en internationale organisaties of 
tussen internationale organisaties, met bijlagen; Wenen, 21 maart 1986 
(Trb.1987, 136). 

P.B. 1997, no. 172 X LANDSVERORDENING van de 4de juni 1997 tot wijziging van de 
Handelsregisterverordening (P.B.1944, no.203).  
Bevoegdheid tot het vaststellen van de feitelijk in rekening te brengen tarieven 
voor de eerste inschrijving in het handelsregister en van de jaarlijkse bijdrage 
ten behoeve van dit register wordt toegekend aan de eilandgebieden. 

P.B. 1997, no. 173 IX LANDSVERORDENING van de 4de juni 1997 tot wijziging van de 
Meetbrievenlandsverordening 1986 (P.B. 1986, no.103).  
Wijzigingen tengevolge van de regeling inzake rompbevrachting, alsmede 
vaststelling van regels inzake de meting en meetbrieven van Nederlands-
Antilliaanse zeeschepen  met een lengte van minder dan 24 meter. 

P.B. 1997, no. 174  XVII LANDSBESLUIT van de 28ste mei 1997, no. 21, ter uitvoering van artikel 
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2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 175 XVII LANDSBESLUIT van de 24ste maart 1997, no. 10, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 176 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 
19de juni 1997 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- en 
Uitvoer (P.B. 1968, no. 42).  
Regels t.a.v. de uitvoer van goederen die in de Europese Gemeenschap 
onderworpen zijn aan de bepalingen van richtlijn 92/46/EEG. 

P.B. 1997, no. 177    
P.B. 1997, no. 178 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 

19de mei 1997 ter uitvoering van artikel 32 van de 
Comptabiliteitslandsverordening (P.B.1953, no.1) en artikel 17, derde lid, 
van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16de april 
1957 ter uitvoering van de Comptabiliteitslandsverordening (Landsbesluit 
fiatteringsprocedures). 

P.B. 1997, no. 179 XVIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 
Minister van Financiën van de 5de juni 1997, ter uitvoering van artikel 17, 
derde lid, van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 
16de april 1957 ter uitvoering van de Comptabiliteitslandsverordening 
(P.B.1953, no.1) (Beschikking bijzondere uitgaven).  
Bepaalde uitgaven op de gewone dienst worden met ingang van het dienstjaar 
1997 beschouwd als uitgaven met een bijzonder karakter waarvoor naast 
bestedingsplannen specifieke fiatteringsprocedures gelden. 

P.B. 1997, no. 180  XVII LANDSBESLUIT van de 30ste mei 1997, no. 4, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid onderdeel a en tweede lid, van Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 181 XVII LANDSBESLUIT van de 9de juni 1997, no. 14,  ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B.  1992, no. 99). 

P.B. 1997, no. 182  XVII LANDSBESLUIT van de 28ste mei 1997, no. 22, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, onderdeel b en tweede lid van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 183 IX XIX LANDSVERORDENING van de 20ste juni 1997 houdende de goedkeuring 
van het sociaal statuut t.b.v. de verzelfstandiging van de 
Landsradio-Telecommunicatiedienst Nederlandse Antillen.  
Het sociaal statuut is opgenomen in P.B. 1997, no. 20 en gewijzigd bij P.B. 
1997, no. 149. 

P.B. 1997, no. 184  XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 26, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 185 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 33, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
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comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 
P.B. 1997, no. 186 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste maart 1997, no. 7, ter uitvoering van artikel 

2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 187  
 
 
 
 
IV 

LANDSBESLUIT van de 19de mei 1997, ter uitvoering van artikel 128, 
vijfde lid, van de Algemene Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no.62). 
Geen invoerrechten en accijnzen worden geheven op goederen aangevoerd 
onder vigeur van vrijdomsbepalingen t.g.v. een verdrag inzake verlening van 
bepaalde privileges en immuniteiten aan de Residerende Vertegenwoordiger 
van het Internationaal Monetair Fonds op de Nederlandse Antillen. 

P.B. 1997, no. 188  XVII LANDSBESLUIT van de 28ste mei 1997, no. 20, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 189 XVII LANDSBESLUIT van de 16de juni 1997, no. 14, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 190 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 25, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 191 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste maart 1997, no. 5, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 192 VI   
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 8ste juli 1997, no.1, houdende vaststelling van de 
begroting der Landsloterij voor het dienstjaar 1994. 

P.B. 1997, no. 193  XVII LANDSBESLUIT van de 29ste mei 1997, no. 20, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 194 XVII LANDSBESLUIT van de 28ste mei 1997, no. 23, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 195 XVII LANDSBESLUIT van de 21ste mei 1997, no. 1, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 196 XVII LANDSBESLUIT van de 21ste mei 1997, no. 2, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 197 XVII LANDSBESLUIT van de 21ste mei 1997, no. 3, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 198 XVII LANDSBESLUIT van de 28ste mei 1997, no. 16, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 199 XVII LANDSBESLUIT van de 16de juni 1997, no. 9, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a en b en tweede lid van de Experimenteerverordening 
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comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 
P.B. 1997, no. 200 XVII LANDSBESLUIT van de 16de juni 1997, no. 13, ter uitvoering van artikel 

2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 201 XVII LANDSBESLUIT van de 3de juli 1997, no. 33, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 202 XVII 
XVIII 

LANDSVERORDENING van de 8ste juli 1997 tot wijziging van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften (P.B.1992, no.99). 
Verruiming van de termijn gedurende welke de Staten de gelegenheid wordt 
geboden hun wensen en bezwaren op de bij landsbesluit voorgestelde wijziging 
van de begroting ter kennis te brengen aan o.m. de betrokken minister. 

       
P.B. 1997, no. 203 XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste juli 1997, houdende instelling van het 

Kwaliteitsbewakingsteam Operatie Verbetering Beleids-en 
Beheersinstrumentarium Nederlandse Antillen. 

P.B. 1997, no. 204
  

X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
21ste juli 1997 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 12de februari 1990 (P.B.1990, no.8) ter uitvoering van 
de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (P.B. 1989, no.70).  
Nadere specificatie van de Antilliaanse munten qua metaal, gewicht en 
diameter. 

P.B. 1997, no. 205  XVII LANDSBESLUIT van de 24ste maart 1997, no. 12, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 206 XVII LANDSBESLUIT van de 9de juni 1997, no. 15, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 207 XVII LANDSBESLUIT van de 9de juni 1997, no. 19, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 208 XVII LANDSBESLUIT van de 9de juni 1997, no. 20, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 209 XVII LANDSBESLUIT van de 3de juli 1997, no. 32, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 210 XVII LANDSBESLUIT van de 3de juli 1997, no. 35, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 211 VI XVIII LANDSBESLUIT van de 15de juli 1997, no.21, houdende vaststelling van 
de begroting der Landsloterij voor het dienstjaar 1996. 

P.B. 1997, no. 212 V XIX LANDSVERORDENING van de 3de juli 1997 houdende regels betreffende 
de rechtspositie van de landsdienaren van de Nederlandse Antillen die 
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werkzaam zijn bij de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba 
(Landsverordening rechtspositie Kustwacht). 

P.B. 1997, no. 213 X MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 22ste juli 1997, ter uitvoering 
van artikel 5, eerste lid, van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 
1989 (P.B.1989, no.70).  
In omloop brengen van munten gedateerd 1996. 

 
P.B. 1997, no. 214 

 
XIII 

MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 29ste juli 
1997 ter uitvoering van artikel 11 van het Landsbesluit 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).  
Aanpassing van het programma Nederlandse Taal eindexamen m.a.v.o. 

P.B. 1997, no. 215 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
5de augustus 1997 tot wijziging van het Landsbesluit dagscholen v.w.o., 
h.a.v.o., m.a.v.o. (P.B.1985, no.155).  
Uitbreiding van het aantal lesuren van een aantal eindexamenvakken. 

P.B. 1997, no. 216 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
5de augustus 1997 tot wijziging van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 
(P.B.1968, no.175).  
Betreffende de portier-bewaker 1e klasse bij de Raad van Ministers. 

P.B. 1997, no. 217 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
5de augustus tot wijziging van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 (P.B.1968, 
no.175).  
Betreffende de Secretaris en de Adjunct-Secretaris van de Raad van Ministers 

P.B. 1997, no. 218  XVII LANDSBESLUIT van de 18de maart 1997, no. 23, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 219 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste maart 1997, no. 8, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 220 XVII LANDSBESLUIT van de 21ste mei 1997, no. 5, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 221 XVII LANDSBESLUIT van de 17de juni 1997, no. 8, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 222 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste juni 1997, no. 11, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 223 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste juni 1997, no. 13, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 224 XVII LANDSBESLUIT van de 3de juli 1997, no. 34, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
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comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 
P.B. 1997, no. 225 XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 23, ter uitvoering van 

artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 226 XVII LANDSBESLUIT van de 27ste maart 1997, no. 6, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 227 XVII LANDSBESLUIT van de 9de juni 1997, no. 16, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 228 XVII LANDSBESLUIT van de 13de juni 1997, no. 1, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 229 XVII LANDSBESLUIT van de 19de juni 1997, no. 1, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a en tweede lid van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 230 XVII LANDSBESLUIT van de 20ste juni 1997, no. 52, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 231 XVII LANDSBESLUIT van de 20ste juni 1997, no. 54, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 232 V XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
20ste augustus 1997 houdende nadere regels betreffende de rechtspositie 
van de landsdienaren van de Nederlandse Antillen die werkzaam zijn bij 
de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Landsbesluit 
rechtspositie Kustwacht). 

P.B. 1997, no. 233  XVII LANDSBESLUIT van de 25ste maart 1997, no. 32, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 234 XVII LANDSBESLUIT van de 9de juni 1997, no. 18, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 235 XIII 
XIX 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
25ste juli 1997 tot wijziging van het Landsbesluit houdende algemene 
maatregelen van de 23ste april 1966 (P.B.1966, no.102) ter uitvoering van 
artikel 81 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht 
(P.B.1964,no.159), houdende regelen voor het toekennen van een 
huisvestingstoelage, alsmede het verlenen van overtocht c.q. het toekennen 
van een vergoeding terzake van overtochtskosten t.b.v. minderjarige 
wettige-, gewettigde-, en stiefkinderen van de ambtenaren in dienst van de 
Net. Antillen met standplaats Aruba, Bonaire of de Bovenwindse Eilanden 
i.v.m. het bezoeken van een in de Ned.Antillen buiten de standplaats van de 
ambtenaar gevestigde inrichting van dagonderwijs. 
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P.B. 1997, no. 236 XIII  LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
12de augustus 1997 ter uitvoering van artikel 32, derde en vijfde lid, van de 
Landsverordening voortgezet onderwijs (PB 1979, no.29) (Landsbesluit 
eindexamens alternatief lager beroepsonderwijs). 

P.B. 1997, no. 237  
  

IV V VI 
VII VIII  
IX X  XI  
XII XIII  
XIV XV 
XVII 
XVIII 

LANDSVERORDENING van de 11de september 1997 houdende 
bepalingen i.v.m. de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
(Invoeringslandsverordening wetboek van strafvordering). I.v.m. de 
inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering dient de 
wetgeving op onderdelen te worden aangepast. 

P.B. 1997, no. 238 XVIII LANDSVERORDENING van de 3de september 1997 houdende 
machtiging van de Nederlandse Antillen tot het aangaan van een in 1991 
door de Staat der Nederlanden verstrekte begrotingslening 
(Landsverordening Begrotingslening 1991). 

P.B. 1997, no. 239 XVIII LANDSVERORDENING van de 3de september 1997 houdende 
machtiging van de Nederlandse Antillen tot het aangaan van een in 1993 
door de Staat der Nederlanden verstrekte begrotingslening 
(Landsverordening Begrotingslening 1993). 

P.B. 1997, no. 240 XVIII LANDSVERORDENING van de 3de september 1997 houdende 
machtiging van de Nederlandse Antillen tot het aangaan van een in 1994 
door de Staat der Nederlanden verstrekte begrotingslening 
(Landsverordening Begrotingslening 1994). 

P.B. 1997, no. 241 XVIII LANDSVERORDENING van de 3de september 1997 houdende 
machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen tot het afgeven 
van een contragarantie t.b.v. de Staat der Nederlanden i.v.m. de OBNA 
GLOBAL LOAN III-A verstrekt aan OBNA door de Europese 
Investeringsbank ten belope van de tegenwaarde van 1 miljoen ECU. 

P.B. 1997, no. 242 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
12de september 1997 tot vaststelling van het bedrag welke door het Land 
wordt verstrekt ter aanvulling van de eilandelijke huisvestingstoelage van 
studenten. 

 
 
 
 
P.B. 1997, no. 243 

 
 
 
 
XV 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
25ste september 1997 ter uitvoering van artikel 599 van het Wetboek van 
Strafvordering (PB 1996, no.164) inzake de instemming van een 
veroordeelde met zijn overbrenging (Landsbesluit instemming 
overbrenging veroordeelde). 

 
P.B. 1997, no. 244 

 
XV 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
25ste september 1997 ter uitvoering van enkele artikelen van het Wetboek 
van Strafvordering (PB 1996, no.164) inzake de bewaring van 
inbeslaggenomen voorwerpen (Landsbesluit bewaring inbeslaggenomen 
voorwerpen). 

P.B. 1997, no. 245 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
25ste september 1997 ter uitvoering van de artikelen 79, 79A, 79B, 79C en 
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79D van het Wetboek van Strafvordering (PB 1996, no.164) inzake het 
onderzoek gebaseerd op een vergelijking tussen kenmerken van 
celmateriaal (Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal). 

P.B. 1997, no. 246 XII  XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
25ste september 1997 ter uitvoering van enkele artikelen van het Wetboek 
van Strafvordering (PB 1996, no.164) inzake de verlening van toevoegingen 
in strafzaken (Landsbesluit toevoeging in strafzaken). 

P.B. 1997, no. 247 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
25ste september 1997 ter uitvoering van enkele artikelen van het Wetboek 
van Strafvordering (PB 1996, no.164) en van het Landsbesluit toevoeging 
in strafzaken (PB 1997, no.246) inzake de vaststelling van de modellen van 
enige formulieren (Landsbesluit modelformulieren strafvordering). 

P.B. 1997, no. 
247A 

XV Nota van toelichting. 

P.B. 1997, no. 248 XV LANDSBESLUIT van de 25ste september 1997, no.15, ter uitvoering van 
artikel 3, eerste lid, van het Landsbesluit toevoeging in strafzaken  
(P.B. 1997, no. 246). 

P.B. 1997, no. 249 XV LANDSBESLUIT van de 25ste september 1997, no.16, ter uitvoering van 
de artikelen 12, eerste lid, en 23, eerste lid, van het Landsbesluit 
vergelijkend onderzoek celmateriaal (P.B. 1997, no.245). 

P.B. 1997, no. 250 XV LANDSBESLUIT van de 25ste september 1997, no.14, ter uitvoering van 
artikel 32, tweede lid, van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek 
celmateriaal (P.B.1997, no.245). 

 
P.B. 1997, no. 251
  

 
XV 

LANDSBESLUIT van de 25ste september 1997, no.13, regelende de 
inwerkingtreding van de Invoeringslandsverordening Wetboek van 
Strafvordering (P.B.1997, no.237). 
Inwerkingtreding: 1 oktober 1997. 

P.B. 1997, no. 252 XV LANDSBESLUIT van de 22ste september 1997, no.44, regelende de 
inwerkingtreding van de Landsverordening melding ongebruikelijke 
transacties (P.B.1996, no.21).  
Inwerkingtreding: 1 oktober 1997. 

P.B. 1997, no. 253 XV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 
30ste september 1997, houdende vaststelling van de indicatoren aan de 
hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden 
aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de 
Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties). 

P.B. 1997, no. 254 XIV BESLUIT van de 4de september 1997 tot afkondiging van het besluit van 
19 juli 1997 (Stb.354), houdende vaststelling regels inzake geweldgebruik 
krijgsmacht in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak 
(Besluit geweldgebruik krijgsmacht in de uitoefening van de bewakings- en 
beveiligingstaak). 

P.B. 1997, no. 255
  

XVIII LANDSVERORDENING van de 4de september 1997 houdende 
machtiging van de Nederlandse Antillen tot het aangaan van een in 1992 
door de Staat der Nederlanden verstrekte begrotingslening 
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(Landsverordening Begrotingslening 1992). 
P.B. 1997, no. 256 XVIII LANDSVERORDENING van de 3de september 1997 houdende 

machtiging van de Nederlandse Antillen tot het aangaan van een in 1995 
door de Staat der Nederlanden verstrekte begrotingslening 
(Landsverordening Begrotingslening 1995). 

P.B. 1997, no. 257 XVIII LANDSVERORDERING van de 8ste oktober 1997 tot vaststelling van het 
volkslied van de Nederlandse Antillen (Landsverordening Volkslied 
Nederlandse Antillen). 

P.B. 1997, no. 258 XV MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 13de oktober 1997 houdende 
vaststelling van een reglement voor het Meldpuntregister, bedoeld in 
artikel 4 van de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties. 

P.B. 1997, no. 259 XV MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 13de oktober 1997 houdende 
opdracht aan het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties tot 
uitoefening van het feitelijk beheer over het register, bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, van de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties. 
De Minister van Financiën is ingevolge artikel 4 eerste lid van de 
Landsverordening MOT beheerder van het register van het Meldpunt 
Ongebruikelijke Transacties; daarom is het wenselijk het feitelijk beheer over 
het register op te dragen aan het Hoofd van het Meldpunt 

P.B. 1997, no. 260 XI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
9de oktober 1997 tot wijziging van het landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 20ste september 1954 (PB 1954, no.92) ter uitvoering 
van artikel 8, eerste lid sub b van de Arbeidsregeling 1952 (PB 1958, 
no.24). 
Invoering een nationale feestdag: "Dia di Antia" op 21 oktober. 

P.B. 1997, no. 261 XIX LANDSBESLUIT van de 9de oktober 1997, no.1, tot aanwijzing van de 
datum 21 oktober als dag zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de 
werk- en diensttijdenregeling Politie (PB 1976, no.276), zulks in verband 
met de jaarlijkse viering van de "Dia di Antia". 

P.B. 1997, no. 262 IX LANDSBESLUIT van de 9de oktober 1997, no.2, tot aanwijzing van de 
datum 21 oktober als dag, zoals bedoeld in artikel 42, vierde lid, van de 
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (PB 1964, no.159), zulks in 
verband met de jaarlijkse viering van de "Dia di Antia". 

P.B. 1997, no. 263 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
9de oktober 1997 tot wijziging van het Werkliedenreglement 1944 (PB 
1946, no.155). 

P.B. 1997, no. 264 IV LANDSVERORDENING van de 15de oktober 1997 houdende wijziging 
van de Gedistilleerdverordening 1908 (P.B.1908, no.34), van de 
Verordening van de 1ste november 1932 tot heffing van een bijzonder 
invoerrecht op benzine (P.B.1932, no.107), van de Landsverordening 
Accijns van Sigaretten 1970 (P.B.1970, no.96), van de Landsverordening 
accijns op bier 1970 (P.B.1971, no.36), van de Regeling bijzonder 
invoerrecht op benzine Bovenwindse Eilanden (P.B.1985, no.151), alsmede 
van de Algemene Verordening I.U. en D. 1908 (P.B.1949, no.62). 
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P.B. 1997, no. 265 X LANDSVERORDENING van de 15de oktober 1997 tot wijziging van de 
Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (P.B.1989, no.70). 

 
 
 
 
 
P.B. 1997, no. 266 

XVII LANDSBESLUIT van de 24ste juni 1997, no.12, ter uitvoering van artikel 
2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, van de experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B.1992, no. 99).  
De Minister van Algemene Zaken wordt gemachtigd om de begrotingspost 
"Accountantscontrole" t.b.v. de Raad van Ministers op te nemen op de 
beheersbegroting 

P.B. 1997, no. 267 XVII LANDSBESLUIT van de 18de September 1997, no. 1, ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, onderdeel b en tweede lid, van de 
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 268   
P.B. 1997, no. 269 XV LANDSBESLUIT van de 27ste oktober 1997, no.11, regelende de 

inwerkingtreding van de Landsverordening identificatie bij financiële 
dienstverlening (P.B. 1996, no. 23). 

P.B. 1997, no. 270 XIV BESLUIT van de 7de oktober 1997 tot afkondiging van het besluit van 20 
augustus 1997 (Stb.383), houdende vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht in de 
uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak. 

P.B. 1997, no. 271 V BESLUIT van de 7de oktober 1997 tot afkondiging van het besluit van 26 
augustus 1997 (Stb.382), houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit 
Rijksoctrooiwet 1995 (taksen en aanwijzing landen dwanglicentieregeling). 

P.B. 1997, no. 272 XIX LANDSBESLUIT van de 15de oktober 1997, no.6, tot wijziging van de 
Beschikking van de 13de januari 1951, no.9463 b (P.B.1951, no.7) 
houdende Voorschriften voor het door het College van Commissarissen 
van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen uit te 
oefenen toezicht op het beheer van dat fonds.  

P.B. 1997, no. 273 VII  LANDSBESLUIT van de 7de november 1997, no.1, regelende de 
inwerkingtreding van de Landsverordening tijdelijke beperking 
uitbreiding voorzieningen van gezondheidszorg (P.B.1997, no. 165). 

P.B. 1997, no. 274 XVIII LANDSVERORDENING van de 29ste oktober 1997 houdende machtiging 
van de Nederlandse Antillen tot het aangaan van de consolidatie-ovk van 
geldlening ten bedrage van NLG 32.047.965,04 met de Nederlandse 
Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. (Landsverordening 
Consolidatielening 1995). 

 
 
P.B. 1997, no. 275 

 
 
X 

MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 11de 
november 1997 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- 
en Uitvoer (P.B.1968, no.42). 
 - Het is verboden zonder vergunning van de Minister van Economische Zaken 
naar het douanegebied van de Europese Unie uit te voeren rijst van oorsprong 
van de Nederlandse Antillen.  
- Er wordt een minimum-uitvoerprijs vastgesteld 

P.B. 1997, no. 276 IX BESLUIT van de 29ste oktober 1997 tot afkondiging van het besluit van 2 
augustus 1997 (Stb.381), houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 
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(implementatie van richtlijn nr.94/58/EG inzake het 
minimumopleidingsniveau van zeevarenden. 

P.B. 1997, no. 277 XVI 
XVIII 

BESLUIT van de 29ste oktober 1997 tot afkondiging van de rijkswet van 4 
september 1997 (Stb.389), houdende goedkeuring van het op 27 februari 
1995 te Stockholm tot standgekomen Verdrag tot oprichting van het 
Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning 
(Trb. 1995,257). 

P.B. 1997, no. 278 XVI BESLUIT van de 29ste oktober 1997 tot afkondiging van de rijkswet van 
11 september 1997 (Stb.403), tot goedkeuring van het op 28 april 1989 te 
Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake hulpverlening, 
1989 (Trb. 1990, 109). 

P.B. 1997, no. 279  XVII LANDSBESLUIT van de 19de juni 1997, no. 6, ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a en b en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99) 

P.B. 1997, no. 280   
P.B. 1997, no. 281 XVII LANDSBESLUIT van de 6de mei 1998, no. 28, ter uitvoering van artikel 10, 

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

P.B. 1997, no. 282 X 
 

Ministeriële Beschikking van de 14de november 1997, ter uitvoering van 
artikel 5, eerste lid, van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 
(P.B.1989, no.70).  
In omloop brengen van diverse munten in 1998 

P.B. 1997, no. 283 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste oktober 1997, no. 40, regelende de 
aanwijzing van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de 
Landsverordening Begrotingslening 1993 (P.B. 1997, no.239). 

P.B. 1997, no. 284 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste oktober 1997, no. 41, regelende de 
aanwijzing van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de 
Landsverordening Begrotingslening 1994 (P.B.1997, no.240).  
Als rechtspersoon wordt aangewezen het eilandgebied Curaçao. 

P.B. 1997, no. 285 X MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 19de 
november 1997 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- 
en Uitvoer (P.B.1968, no. 42).  
De M.B. van 11 november 1997 (P.B. 1997, no. 275) wordt ingetrokken. 

P.B. 1997, no. 286 X MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 20ste 
november 1997 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- 
en Uitvoer (P.B.1968, no. 42).     

- Het is verboden zonder vergunning van de Minister van Economische 
Zaken naar het douanegebied van de Europese Unie uit te voeren suiker 
van oorsprong van de Nederlandse Antillen        

   -    Er wordt een minimum-uitvoerprijs vastgesteld. 
P.B. 1997, no. 287 XVII 

XVIII  
LANDSVERORDENING van de 21ste november 1997 tot wijziging van 
het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement (P.B.1989, no.78).  
In deze Lv is o.m. de wijziging opgenomen dat elke kandidatenlijst door 
tenminste vijfentwintig kiezers ondersteund dient te worden. 
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P.B. 1997, no. 288 XVII 
XVIII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
21ste november 1997 tot wijziging van het Landsbesluit houdende 
algemene maatregelen van de 16de april 1973 tot vaststelling van modellen 
en formulieren ter uitvoering van het Kiesreglement Staten en 
Eilandsraden (P.B.1973, no.65). 

P.B. 1997, no. 289 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
4de november 1997 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 7de juli 1994 tot vaststelling van de bezoldiging, de 
pensioengrondslag en de vergoeding van de representatie- en andere kosten 
van de gezaghebbers (P.B.1994, no.77). 

P.B. 1997, no. 290 XVIII LANDSVERORDENING van de 25ste november 1997 houdende 
machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen tot het aangaan 
van een overeenkomst van geldlening ten bedrage van NLG 96.176.854,33 
met de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. 
handelende namens het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en  
Arubaanse Zaken. 

P.B. 1997, no. 291 XVIII LANDSVERORDENING van de 25ste november 1997 houdende 
machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen tot het aangaan 
van een overeenkomst van geldlening ten bedrage van NLG. 32.817.508,02 
met de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. 

P.B. 1997, no. 292 X MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 27ste 
november 1997 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening In- 
en Uitvoer (P.B.1968, no.42) (Beschikking minimum-uitvoerprijs rijst 
1997/2).  
Verdere maatregelen m.b.t. de uitvoer van rijst naar het douanegebied van de 
Europese Unie. (Zie ook Pb. 1997, no. 275). 

P.B. 1997, no. 293 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
28ste november 1997 ter uitvoering van artikel 12 van de Regeling 
Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (P.B.1989, no.70). 

P.B. 1997, no. 294 XV LANDSVERORDENING van de 27ste november 1997 tot wijziging van de 
Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening. 

P.B. 1997, no. 295 IV  LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
28ste november 1997 houdende wijziging van het Landsbesluit wijziging 
invoerrechten 1996 (P.B.1996, no. 214). 

P.B. 1997, no. 296 IV  LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
28ste november 1997 ter uitvoering van artikel 29, tweede lid, van de 
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B.1956, no. 9). 

P.B. 1997, no. 297    
P.B. 1997, no. 298   
P.B. 1997, no. 299   
P.B. 1997, no. 300   
P.B. 1997, no. 301 IV   X LANDSVERORDENING van de 5de december 1997 tot wijziging van de 

Landsverordening ter bevordering bedrijfsvestiging en hotelbouw (P.B. 
1953, no. 194), de Landsverordening ter bevordering van 
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grondontwikkeling (P.B. 1964, no. 77), de Landsverordening 
belastingfaciliteiten industriële ondernemingen (P.B. 1985, no. 146) en de 
Landsverordening Vrije Zones 1975 (P.B. 1975, no. 211). 

P.B. 1997, no. 302 V LANDSBESLUIT van de 1ste december 1997, no.36, tot aanwijzing van de 
datum 21 oktober als feestdag, zoals bedoeld in artikel 6, onderdeel g, van 
de Landsverordening rechtspositie Kustwacht (P.B.1997, no.212), zulks 
i.v.m. de jaarlijkse viering van de "Dia di Antia". 

P.B. 1997, no. 303 V BESLUIT van de 1ste december 1997 tot afkondiging van het besluit van 5 
september 1997 (Stb.450), houdende wijziging van het Besluit 
paspoortgelden. 

P.B. 1997, no. 304 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 
19de december 1997 ter uitvoering van artikel 6 van de landsverordening 
In- en Uitvoer (P.B.1968, no.42).  
Regels t.a.v. de uitvoer van goederen die in de Europese Gemeenschap 
onderworpen zijn aan de bepalingen van richtlijn 92/46/EEG. (Zie ook P.B. 
1997, no. 176). 

P.B. 1997, no. 305 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
8ste december 1997 tot wijziging van de Bezoldigingslandsbesluit 
(P.B.1968, no.175). 

P.B. 1997, no. 306 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
8ste december 1997 tot wijziging van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 
(P.B.1968, no.175). 

P.B. 1997, no. 307 XVIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 
18de december 1997 houdende wijziging van de ministeriële beschikking 
met algemene werking van de 3de december 1996 houdende vaststelling 
van het Structureel aanpassingsprogramma 1996-2000 (P.B.1996, no.165). 

P.B. 1997, no. 308 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
26ste november 1997 tot wijziging van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 
(P.B.1968,no.175).  
Betreffende de "Onderwijsdirecteur Curaçao". 

P.B. 1997, no. 309 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
26ste november 1997 tot wijziging van het Bezoldigingslandsbesluit 1971 
(P.B.1968,no.175).  
Betreffende de Adjunct-Directeur van het Departement van Onderwijs. 

P.B. 1997, no. 310 XIX LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 tot wijziging van de 
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B.1964, no.159) i.v.m. de 
invoering van een nieuw bezoldigings- en beoordelingsstelsel, de 
eliminering van bepalingen waarin nog van een onderscheid tussen 
gehuwde en ongehuwde ambtenaren wordt uitgegaan, en de uitbreiding 
van de bevoegdheid tot het opleggen van disciplinaire straffen van zekere 
functionarissen. 

P.B. 1997, no. 311 XIX LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende regels 
m.b.t. de bestuurlijke structuur, het bestuur en het beheer van het 
Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (Landsverordening 
APNA). 
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P.B. 1997, no. 312 XIX LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende regels 
betreffende de pensioenen van overheidsdienaren en hun nabestaanden en 
wezen (Pensioenlandsverordening overheidsdienaren) 

P.B. 1997, no. 313 V   
X   
XII   
XIII    
XIV 
XVIII 
XIX 

LANDSVERORDENING van de 23ste December 1997 tot wijziging van 
enige landsverordeningen in verband met de inwerkingtreding van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, de Landsverordening  
APNA, de in de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht 
geïntroduceerde bepalingen omtrent een nieuw bezoldigings- en 
beoordelingsstelsel en het Bezoldigingslandsbesluit 1998, alsmede in 
verband met de regeling van deeltijdarbeid voor ambtenaren in vaste 
dienst en van hun rechtspositie in samenhang daarmede 
(Invoeringslandsverordening rechtspositionele regelingen 1998) 

P.B. 1997, no. 314 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
30ste december 1997 tot vaststelling van regels m.b.t. de bezoldiging van 
ambtenaren in dienst van de Nederlandse Antillen 
(Bezoldigingslandsbesluit 1998).  
Vaststellen van nieuwe regels m.b.t. de bezoldiging van de ambtenaren in dienst 
van de Nederlandse Antillen. (Bij deze P.B. hoort een verbeterblad). 

P.B. 1997, no. 315 XX LANDSVERORDENING van de 9de december 1997 houdende 
aanvaarding door de Nederlandse Antillen van het door de 
Staten-Generaal op 21 mei 1996 aangenomen voorstel van de rijkswet tot 
wijziging van artikel 55 van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden i.v.m. de wijziging van de bepalingen in de Grondwet inzake 
veranderingen in de Grondwet. 

P.B. 1997, no. 316 IV  XII 
XIX 

LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 tot wijziging van de 
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B.1956,no.9), de 
Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B.1966, no.14), de 
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B.1966,no.15), de 
Landsverordening van de 15de oktober 1975, houdende regelen m.b.t. het 
verlenen van tegemoetkomingen in ziektekosten aan gepensioneerde 
overheidswerknemers en hun nagelaten betrekkingen (P.B.1975,no.249), de 
Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten 
overheidsdienaren (P.B.1986, no.165) en de Landsverordening algemene 
verzekering bijzondere ziektekosten (P.B.1996,no.211) 
(Aanpassingslandsverordening AVBZ). 

P.B. 1997, no. 317 XVIII LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende 
goedkeuring van inbreng in en overdracht aan Antelecom N.V. van daarin 
omschreven domaniale gronden en rechten. 

P.B. 1997, no. 318 XVIII LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende 
machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen tot het aangaan 
van een geldlening ten bedrage van NAF. 19.522.892,00 met de naamloze 
vennootschap Antelecom N.V. 

P.B. 1997, no. 319 IX   
X   
XV 

LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende een 
herziene regeling m.b.t. de uitvoering van de postdienst 
(Postlandsverordening 1998). 
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P.B. 1997, no. 320 IX LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende regels 
m.b.t. de overdracht van vermogensbestanddelen aan de naamloze 
vennootschap Post Nederlandse Antillen N.V. (Landsverordening Post 
Nederlandse Antillen N.V.). 

P.B. 1997, no. 321 XVIII LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende 
goedkeuring van het Structureel aanpassingsprogramma 1996-2000 
alsmede houdende regels inzake de uitvoering van dit programma 
(Landsverordening Structureel aanpassingsprogramma 1996 -2000). 

P.B. 1997, no. 322 XIX LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 tot wijziging van de 
Landsverordening bevriezing indexering (P.B.1996, no.79).  
Verlenging van de werkingsduur van de regels inzake bevriezing van de 
indexering. 

P.B. 1997, no. 323 IV  LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 tot wijziging van de 
Landsverordening op de Inkomstenbelasting 1943 (P.B.1956, no.9) en de 
Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (P.B.1965,no.58).  
Wijzigingen ten einde onder omstandigheden vrijstelling van belastingheffing 
over rente uit obligatieleningen alsmede een gemaximeerde vrijstelling voor 
rente van spaartegoeden te verlenen. 

P.B. 1997, no. 324 IV  LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende wijziging 
van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B.1956, no.9) 
en van de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B.1975, no.254). 
Wijzigingen in de zgn. penshonado- en rentista-regelingen. 

P.B. 1997, no. 325 X LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende wijziging 
van de Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de 
Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 1997 (P.B.1997,no.21).  
Verhoging van het maximumbedrag tot welke de rechtspersoon de Nederlandse 
Antillen geldleningen kan aangaan ter dekking van financieringstekorten. 

P.B. 1997, no. 326 IV LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende wijziging 
van de Landsverordening algemene bestedingsbelasting 1996 (P.B.1996, 
no.75), de Landsverordening belasting op de bedrijfsomzetten 1997 
(P.B.1996, no.210), de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 
(P.B.1956, no.9) en de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 
(P.B.1965, no.58).  
Betreft een aantal fiscaal-technische aanpassingen. 

P.B. 1997, no. 327 XVIII LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 tot tijdelijke 
afwijking van artikel 5C van de Landsverordening van de 31ste juli 1965 
regelende de bezoldiging, de vergoeding voor reis- en verblijfskosten, de 
aanspraak op vakantie, vakantie-uitkering, tegemoetkoming in de kosten 
van geneeskundige behandeling en/of verpleging, de uitkering bij 
overlijden en het pensioen van de Ministers, alsmede het pension van hun 
weduwen en wezen (P.B.1969,no.104).   
In verband met de aanhoudende financieel-economische moeilijkheden zijn 
tijdelijke voorzieningen getroffen, vastgelegd in deze Landsverordening. 
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P.B. 1997, no. 328 XVII XIX LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 tot tijdelijke 
afwijking van de Regeling Vakantie en Vrijstelling van Dienst Ambtenaren 
(P.B.1969, no.44) en de Regeling Vakantie en Vrijstelling van Dienst 
Werknemers (P.B.1971, no.85) t.b.v. ambtenaren en werknemers die het 
lidmaatschap van een eilandsraad aanvaarden (Tijdelijke regeling 
vrijstelling van dienst ambtenaren en werknemers).  
In verband met de aanhoudende financieel-economische moeilijkheden zijn 
tijdelijke voorzieningen getroffen, vastgelegd in deze Landsverordening. 

P.B. 1997, no. 329 XIX LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 tot tijdelijke 
afwijking van de artikelen 21 en 22 van de Regeling Vakantie en 
Vrijstelling van Dienst Ambtenaren (P.B.1969,no.44).  
In verband met de aanhoudende financieel-economische moeilijkheden zijn 
tijdelijke voorzieningen getroffen, vastgelegd in deze Landsverordening. 

P.B. 1997, no. 330 XIX LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 tot tijdelijke 
afwijking van de artikelen 16 en 17 van de Regeling Vakantie en 
Vrijstelling van Dienst Werknemers (P.B.1971, no.85).  
In verband met de aanhoudende financieel-economische moeilijkheden zijn 
tijdelijke voorzieningen getroffen, vastgelegd in deze Landsverordening. 

P.B. 1997, no. 331 XII LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 tot wijziging van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B.1960,no.83). 

P.B. 1997, no. 332 IV LANDSVERORDENING van de 5de December 1997 houdende wijziging 
van de Algemene Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) 

P.B. 1997, no. 333 IV LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende wijziging 
van de Landsverordening op de Inkomstenbelasting 1943 (P.B.1956, no.9) 
en de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B.1975, no.254). 

P.B. 1997, no. 334 VII LANDSVERORDENING van de 29ste december 1997 houdende regels 
t.a.v. waren (Warenlandsverordening). 

P.B. 1997, no. 335 V LANDSVERORDENING van de 17de december 1997 houdende regels 
inzake weerkorpsen (Landsverordening op de weerkorpsen 1997). 

P.B. 1997, no. 336 X  XIII 
XIV 

LANDSVERORDENING van de 12de december 1997 houdende regels om 
ter uitvoering van internationale besluiten, aanbevelingen en afspraken, 
beperkingen vast te stellen voor de betrekkingen met bepaalde staten of 
gebieden (Sanctielandsverordening). 

P.B. 1997, no. 337 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
22ste december 1997 ter uitvoering van artikel 1b van de 
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B.1966,no.15). 

P.B. 1997, no. 338 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
22ste december 1997 ter uitvoering van artikel 8, zesde en zevende lid, van 
de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B.1966,no.15).  
Vaststelling premiepercentage voor 1998 voor resp. de werknemer, de 
werkgever en de rechtspersoon de Nederlandse Antillen. 

P.B. 1997, no. 339 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 1997 
 
 
 

 

** Deze PB's behelzen wijzigingen op de begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 1994, 1995 of 1996. 

22ste december 1997 ter uitvoering van artikel 8, vijfde lid, van de 
Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B.1966,no.14). 

P.B. 1997, no. 340 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
22ste december 1997 ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B.1966,no.14).  
Vaststelling premiepercentage voor de diverse gevarenklassen. 

P.B. 1997, no. 341 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
22ste december 1997 ter uitvoering van de artikelen 7, tweede lid en 7a, 
negende lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 
(P.B.1960,no.83).  
Vaststelling pensioenbedrag plus toeslag voor 1998. 

P.B. 1997, no. 342 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
22ste december 1997 tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in 
artikel 27, eerste lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B.1960,no.83).  
Vaststelling premiepercentage voor 1998. 

P.B. 1997, no. 343 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
22ste december 1997 ter uitvoering van artikel 26, zesde lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B.1960,no.83).  
Vaststelling premie-inkomensgrens voor 1998. 

P.B. 1997, no. 344 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
22ste december 1997 ter uitvoering van artikel 11, zevende lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
(P.B.1965,no.194).  
Vaststelling pensioenen voor weduwe/weduwnaar en wezen voor 1998. 

P.B. 1997, no. 345 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
22ste december 1997 ter uitvoering van artikel 29, zesde lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B.1965, 
no.194)  
Vaststelling premie-inkomensgrens voor 1998. 

P.B. 1997, no. 346 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
22ste december 1997 tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in 
artikel 30, eerste lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen-en 
wezenverzekering (P.B.1965,no.194)  
Vaststelling premiepercentage voor de periode 1 januari 1998 t/m 31 december 
1998. 

P.B. 1997, no. 347 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 
17de december 1997 tot wijziging van het Bezoldigingsbesluit 1971 
(P.B.1968,no.175) 

P.B. 1997, no. 348 X LANDSBESLUIT van de 31ste oktober 1997, no. 36, regelende de 
aanwijzing van de rechtspersonen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de 
Landsverordening Begrotingslening 1991 (P.B.1997, no.238).  
Als rechtspersonen worden aangewezen de Nederlandse Antillen en de 
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Eilandgebieden Curaçao, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. december 1998. 
P.B. 1997, no. 349 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste oktober 1997, no. 44, regelende de 

aanwijzing van de rechtspersonen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de 
Landsverordening Begrotingslening 1992 (P.B.1997, no.255).  
Als rechtspersonen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening 
(P.B. 1997, no. 255) wordt aangewezen het Eilandgebied Curaçao. 

P.B. 1997, no. 350 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste oktober 1997, no. 42, regelende de 
aanwijzing van de rechtspersonen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de 
Landsverordening Begrotingslening 1995 (P.B.1997, no.256).  
Als rechtspersonen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening 
(P.B. 1997, no. 256) wordt aangewezen het Eilandgebied Curaçao. 

P.B. 1997, no. 351 XVIII LANDSVERORDENING van de 28ste juli 1997 tot vaststelling van de  
 
begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 1994. 

P.B. 1997, no. 352 XVIII LANDSVERORDENING van de 28ste juli 1997 tot vaststelling van de 
begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 1995. 
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