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PB NUMMER SECTIE KOPJE/ SAMENVATTING 
P.B. 1999, no. 1       VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 

van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdelen a en l, en zesde lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Tijdelijke beschikking 
analytische en organoleptische eisen 1998/2).  
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 2  VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdelen c en d, en zesde lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschikking 
constructie en uitrusting van visproductie-inrichtingen 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no.  3 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste en zesde lid, van de Warenlandsverordening  
(P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschikking gezondheidscontroles  
visserijproducten 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 4 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel d, en zesde lid, van de Waren 
landsverordening (P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschikking  
algemene hygiënevoorschriften inrichtingen voor visproductie  
1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 5 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel f, en zesde lid, van de Waren 
landsverordening (P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschikking  
identificatie van visserijproducten 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 6 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel j, en zesde lid, van de Waren 
landsverordening (P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschikking invoer 
uit derde landen 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999 

P.B. 1999, no. 7 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel  4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel l, en zesde lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, N°. 334)  
(Tijdelijke beschikking goedkeuring laboratoria voor onderzoek van 
visserijproducten 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 8 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdelen c en i, en zesde lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschikking 
opslag en vervoer van visserijproducten 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 
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P.B. 1999, no. 9 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel a, tweede lid, onderdeel b, en  
zesde lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, N°. 334)  
(Tijdelijke beschikking residuen van genees- en bestrijdingsmid-

delen  
in visserijproducten 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 10 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel o, en zesde lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschikking 
levensmiddelenadditieven in visserijproducten 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 11  VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van ter uitvoering van artikel 
4, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel d, en zesde lid, van 
de Warenlandsverordening (P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschik 
king fabrieksvaartuigen 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 12  VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste en zesde lid, van de Warenlandsverordening 
(P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijk beschikking gezondheidscertificaat  
visserijproducten 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 13  VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel c, tweede lid, onderdeel d, en  
zesde lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, N°. 334)  
(Tijdelijke beschikking hygiënevoorschriften fabricageproces voor  
visserijproducten 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 14  VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste en zesde lid, van de Warenlandsverordening  
(P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschikking interne controles  
visproductie 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 15 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel o, en zesde lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschikking 
zoet- en kleurstoffen in visserijproducten 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 16 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel l, en zesde lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschikking 
onderzoeksmethoden visserijproducten 1998/2) 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 
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P.B. 1999, no. 17 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel k, en zesde lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschikking 
registratiesysteem voor visserijproducten 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 18 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdelen c en h, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, N°. 334) (Tijdelijke beschikking 
verpakking visserijproducten 1998/2). 
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 19 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 6de januari 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdelen c en h, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) strekkende tot  
wijziging van de Beschikking visserijproducten 1998/2 (P.B. 1998,  
no. 227).  
Inwerkingtreding 7 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 20 XIII   
XVIII 
XIX 

LANDSVERORDENING van de 30ste december 1998 tot 
regeling van het kleuteronderwijs (Landsverordening 
kleuteronderwijs) 

P.B. 1999, no. 21  XVI BESLUIT van de 15de december 1998 tot afkondiging van de  
rijkswet van 24 september 1998 (Stb. 587), houdende goedkeuring  
van de op 18 december 1996 te Brussel tot stand gekomen  
Verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en  het  
Koninkrijk België inzake de afbakening van de territoriale zee en  
inzake de afbakening van het continentaal plat (Trb. 1997, 14 en 15). 
Inwerkingtreding 23 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 22  XX BESLUIT van de 6de januari 1999 tot afkondiging van de rijkswet  
van 7 september 1998 (Stb. 579), tot wijziging van artikel 55 van het  
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de  
wijziging van de bepalingen in de Grondwet inzake veranderingen 

in  
de Grondwet. 
Inwerkingtreding 30 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 23 VII   
XVI 

BESLUIT van de 6de januari 1999 tot afkondiging van de rijkswet  
van 9 november 1998 (Stb. 649), houdende goedkeuring van het op  
10 september 1996 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake  
het alomvattend verbod op kernproeven (Trb. 1997, 62).  
Inwerkingtreding 30 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 24 XIII LANDSBESLUIT van de 25ste januari 1999, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening grondslagen  
natuurbeheer en -bescherming (P.B. 1998, no. 49). 
Inwerkingtreding 1 februari 1999. 

P.B. 1999, no. 25 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken, van de 27ste januari 1999, houdende wijziging van de  
Beschikking taak en organisatie Ministerie van Algemene Zaken  
(P.B. 1998, no. 194).  
Inwerkingtreding 27 januari 1999. 
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P.B. 1999, no. 26 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken van de 27ste januari 1999, ter uitvoering van artikel 2, tweede 
lid, van de Beschikking taak en organisatie van het Ministerie van  
Algemene Zaken (P.B. 1998, no. 194) strekken de tot vaststelling van 
de taken en organisatie van het Bureau Coördinatie Regeringsbeleid 
met betrekking tot het financieel-economisch beleidsprogramma  
(Beschikking taakstelling en organisatie Bureau Coördinatie Rege- 
ringsbeleid met betrekking tot het financieel-economisch  
beleidsprogramma). 
Inwerkingtreding 1 februari 1999. 

P.B. 1999, no. 27 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 26ste januari 1999 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 bedrag van het eenheidstarief bedraagt Naf.17,00. Inwer-
kingtreding 1 februari 1999. Inwerkingtreding 1 februari 1999. 

P.B. 1999, no. 28 XVIII LANDSBESLUIT van de 18 september 1998, no. 14, ter uitvoering  
van artikel 2, eerste lid, onderdeel a en tweede lid van de  
Experimenteerverordening comptabiliteitsvoorschriften  
(P.B. 1992, no. 99 zoals gewijzigd) 

P.B. 1999, no. 29 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 20ste november 1998, no. 10, ter  
uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteer 
verordening comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99). 
Aanvullend krediet Minister van Algemene Zaken 

P.B. 1999, no. 30 IX 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 16de december 1998, no. 77, ter uitvoering 
van artikel 10, eerste lid onder b, van het Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111). 
Wijziging beheersbegroting ten behoeve van het Bureau  
Telecommunicatie. 

P.B. 1999, no. 31 XI 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 16de december 1998, no. 78, ter uitvoering 
van artikel 10, lid 1 onder b, van het Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).  
Wijziging beheersbegroting ten behoeve van het Departement van 

Arbeid 
en Sociale Zaken. 

P.B. 1999, no. 32 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 23ste december 1998, no. 14, ter 
uitvoering  

van artikel 10, lid 1, onder b, van het Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).  
Wijziging beheersbegroting ten behoeve van het Bureau  
Overheidsinnovaties. 

P.B. 1999, no. 33  X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 29ste december 1998, no. 1, ter uitvoering  
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverorde-

ning  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202). 
Aanvullend krediet Minister van Algemene Zaken. 

P.B. 1999, no. 34 XV 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 6de januari 1999, no. 3, ter uitvoering van  
artikel 10, eerste lid onder b, van het Experimenteerbesluit  
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comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).  
Wijziging beheersbegroting ten behoeve van het Gemeenschappelijk Hof  
van Justitie. 

P.B. 1999, no. 35 V MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 21ste december 1998 ter  
uitvoering van artikel 9 van het Toelatingsbesluit (P.B. 1975, no. 75). 
Vaststelling van de hoogte van de waarborgsommen. Inwerkingtreding   
20 februari 1999, met terugwerkende kracht tot en met 1 november 

1997. 

P.B. 1999, no. 36 XVI BESLUIT van de 26ste januari 1999 tot afkondiging van de rijkswet 
van 24 december 1998 (Stb. 737), houdende goedkeuring van het op  
2 oktober 1997 te Amsterdam tot stand gekomen Verdrag van  
Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de  
Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese  
Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met Protocollen.  
Inwerkingtreding 13 februari 1999. 

P.B. 1999, no. 37 VI LANDSVERORDENING van de 16de december 1998 tot wijziging  
van de Opiumlandsverordening 1960 (P.B. 1960, no. 65). 
Verruiming opsporingsbevoegdheden van de ambtenaren die belast zijn  
met het toezicht op de naleving van de Opiumlandsverordening. 
 Inwerkingtreding 13 februari 1999. 

P.B. 1999, no. 38 XIII LANDSVERORDENING van de 30ste december 1998 tot wijziging  
van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen  
(P.B. 1985, no. 43).     
Invoering van de studierichting accounting bij de faculteit der sociale en  
economische wetenschappen, alsmede de mogelijkheid om de  
hoedanigheid van master of science in de bedrijfskunde en accounting  
aan die faculteit te verkrijgen. Inwerkingtreding 13 februari 1999 met  
gedeeltelijk terugwerkende kracht. 

P.B. 1999, no. 39  XIII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 12de januari 1999 strekkende tot het stellen van regels ten  
aanzien van het verlenen van subsidie met betrekking tot het  
programma KANS (Subsidieregeling programma KANS). 
Subsidieregeling betreffende de samenwerking tussen onderwijs 
instellingen uit de verschillende landen van het Koninkrijk.  
Inwerkingtreding 13 maart 1999, met terugwerkende kracht tot en met  
15 januari 1998. De beschikking vervalt met ingang van 1 augustus  
2001. 

P.B. 1999, no. 40 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 26ste januari 1999 tot wijziging van de Regeling onderwijs en 
examens faculteit der sociale en economische wetenschappen  
Universiteit Nederlandse Antillen (P.B. 1983, no. 60). 
Inwerkingtreding 27 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 41 IV LANDSVERORDENING van de 1ste maart 1999 houdende  
wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten  
1997 (P.B. 1996, no. 210). 
Inwerkingtreding met ingang van 1 maart 1999, met gedeeltelijk  
terugwerkende kracht 

P.B. 1999, no. 42  IV   
X 

LANDSVERORDENING van de 1ste maart 1999 houdende  
intrekking van de Landsverordening algemene bestedingsbelasting  
1996 (P.B. 1996, no. 75) en tot wijziging van de Landsverordening  
ter bevordering bedrijfsvestiging en hotelbouw (P.B. 1953, no. 194),  
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van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling  
(P.B. 1964, no. 77), de Landsverordening Vrije Zones 1975  
(P.B. 1975, no. 211) en de Landsverordening belastingfaciliteiten  
industriële ondernemingen (p.B. 1985, no. 146).  
Inwerkingtreding 4 maart 1999, met terugwerkende kracht tot en met  
 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 43  IV   LANDSVERORDENING van de 1ste maart 1999 houdende regels  
inzake een omzetbelasting (Landsverordening omzetbelasting 1999). 
Inwerkingtreden op; 8 maart 1999 ten aanzien van het verrichten van  
diensten, 21 maart 1999 respectievelijk 1 mei 1999 ten aanzien van 
bepaalde goederen. 

P.B. 1999, no. 44  X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 8ste maart 1999 ter uitvoering van artikel 11 van de  
Landsverordening toezicht effectenbeurzen (Landsbesluit kosten  
toezicht effectenbeurzen).  
Inwerkingtreding 15 maart 1999. 

P.B. 1999, no. 45 X LANDSBESLUIT van de 8ste maart 1999, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening toezicht effectenbeurzen 
(P.B. 1998,no. 252). 
Inwerkingtreding 15 maart 1999. 

P.B. 1999, no. 46 XVIII BESLUIT van de 9de februari 1999 tot afkondiging van het besluit  
van 27 november 1998, no.98.005717, houdende goedkeuring van de  
Landsverordening van 14 september 1998 tot wijziging van de  
artikelen 63, derde lid, en 76, eerste lid, van de Eilandenregeling  
Nederlandse Antillen. 

P.B. 1999, no. 47  XVIII LANDSBESLUIT van de 26ste januari 1999,no. 15, tot wijziging 
van  

het Landsbesluit van de 12de december 1996, no. 4, (no. 6572/JAZ)  
regelende de organisatiestructuur van de Operatie Verbetering  
Beleids- en Beheersinstrumentarium (P.B. 1996, no. 212). 
Inwerkingtreding 27 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 48 VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 17de maart 1999 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) 
Inwerkingtreding 15 april 1999. 

P.B. 1999, no. 49 VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 17de maart 1999 tot wijziging van het Landsbesluit houdende 
algemene maatregelen van de 4de juni 1957 (P.B. 196, no. 137) ter  
uitvoering van artikel 20 eerste en tweede lid van de  
Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1965, no. 122). 
Inwerkingtreding 15 april 1999. 

P.B. 1999, no. 50 XVII LANDSVERORDENING van de 14de september 1998 tot wijziging  
van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (P.B. 1951, no. 39).  
Maximumleeftijdsgrens voor de gezaghebber en de waarnemend  
gezaghebber wordt verhoogd naar zestig jaar, alsmede aanpassing van  
de toelageregeling voor de waarnemend gezaghebber. Inwerkingtreding  
1 april 1999, met dien verstande dat onderdelen A en B van artikel I  
terugwerken tot en met 1 december 1998 onderscheidenlijk   
1 januari 1993 (P.B.1999, no.77). 

P.B. 1999, no. 51 I MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 15de maart 1999,  
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houdende aanwijzing van een inrichting als bedoeld in artikel 506  
van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen.  
Aanwijzing van de Dr.David Ricardo Capriles Kliniek als een inrichting  
bedoeld in artikel 506 van het Burgerlijk Wetboek. Inwerkingtreding 16  
april 1999, met terugwerkende kracht tot en met 1 februari 1999. 

P.B. 1999, no. 52  IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 29ste maart 1999 ter uitvoering van artikel 12, achtste lid,  
van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43). 
Model aangiftebiljet voor de afdracht van omzetbelasting door  
ondernemers. Inwerkintreding 10 april 1999 met terugwerkende kracht  
tot en met 8 maart 1999. 

P.B. 1999, no. 53 XV 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 24ste februari 1999, no. 5, ter uitvoering  
van artikel 10, eerste lid onder b, van het Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).   
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van het Departement van  
Justitie. 

P.B. 1999, no. 54 XII 
XV 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 26ste februari 1999, no. 43, ter uitvoering  
van artikel 10, eerste lid onder a, van het Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).  
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van de Stichting 
Reclassering Curaçao. 

P.B. 1999, no. 55  IX 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 1ste maart 1999, no. 30, ter uitvoering van 
artikel 10, lid 1 onder b, van het Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).  
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van het Bureau 
Telecommunicatie van het eilandgebied Curaçao. 

P.B. 1999, no. 56 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 17de maart 1999, no. 22, ter uitvoering 
van  

artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202).   
Aanvullend krediet Minister van Volksgezondheid. 

P.B. 1999, no. 57  XV 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 31ste december 1998, no. 26, ter 
uitvoering  

van artikel 10, eerste lid onder b, van het Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).  
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van het Huis van 
Bewaring Bonaire. 

P.B. 1999, no. 58 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 26ste februari 1999, no. 42, ter uitvoering  
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverorde-

ning  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202). 
Aanvullend krediet Minister van Onderwijs. 

P.B. 1999, no. 59 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 26ste februari 1999, no. 44, ter uitvoering  
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverorde-

ning  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202). 
Aanvullend krediet Minister van Onderwijs. 

P.B. 1999, no. 60 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 8ste februari 1999, tot  
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wijziging van de Ministeriële beschikking van de 22ste september  
1994 (P.B. 1994, no. 97) ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van de 
Ministeriële beschikking van de 16de januari 1976  
(P.B. 1976, no. 14).  
Wijziging van de nadere regels ten aanzien van de minimum vlieghoogte  
voor militaire luchtvaartuigen. Inwerkingtreding 17 april 1999. 

P.B. 1999, no. 61  IX 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 24ste februari 1999, no. 6, ter uitvoering  
van artikel 10, lid 1 onder b, van het Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).  
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van het Bureau  
Telecommunicatie van het eilandgebied Curaçao. 

P.B. 1999, no. 62  VII 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 1ste maart 1999, no. 31, ter uitvoering van 
artikel 10, lid 1 onder b, van het Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111). 
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van het landslaboratorium 
van het eilandgebied Curaçao. 

P.B. 1999, no. 63 XVII LANDSBESLUIT van de 30ste maart 1999, no. 1, houdende  
overdracht van het eigendomsrecht van de Nederlandse Antillen op  
een perceel domeingrond aan het eilandgebied Saba. 

P.B. 1999, no. 64  X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING, 
van de 18de maart 1999 tot tijdelijke wijziging van het Landsbesluit  
minimum uitvoerprijs halfwitte langkorrelige rijst 1994  
(P.B. 1994, no. 60). 
Artikel 4 van het betreffende Landsbesluit vervalt.  
Inwerkingtreding 19 maart 1999. 

P.B. 1999, no. 65  X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 21ste januari 1999, no. 11, ter uitvoering  
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverorde-

ning  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202).  
Aanvullend krediet Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

P.B. 1999, no. 66 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 21ste januari 1999, no. 12, ter uitvoering  
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverorde-

ning  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202).  
Aanvullend krediet Minister van Algemene Zaken. 

P.B. 1999, no. 67  XVIII LANDSBESLUIT van de 2de maart 1999, no. 1, ter uitvoering van  
artikel 10, lid 1 onder b, van het Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111). 
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van de Inspectie voor 
Geneesmiddelen. 

P.B. 1999, no. 68  IX 
VII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 14de april 1999 ter uitvoering van artikel 15, tweede lid,  
onderdeel b, van de Landsverordening op de  
telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1995, no. 196)  
(Landsbesluit vrijstelling zendmachtiging overheidsinstanties).  
De Koninklijke Marine, de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en  
Aruba en het Departement van Luchtvaart worden aangewezen als  
overheidsinstanties die zijn vrijgesteld van het vereiste van een  
machtiging voor het aanleggen, aanwezig hebben en gebruiken van een  
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radio-elektrische zendinrichting. Inwerkingtreding 24 april 1999. 

P.B. 1999, no. 69  I   
XII 

LANDSVERORDENING van de 26ste april 1999 tot wijziging van  
de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) en het  
Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen. 
Wijziging van bovenstaande wetten met betrekking tot de zwangerschap  
van de vrouwelijke arbeider. Inwerkingtreding 29 april 1999. 

P.B. 1999, no. 70  IX LANDSBESLUIT van de 26ste maart 1999, no. 20, houdende 
 bekendmaking in het Publicatieblad van de Beschikking van de  
Minister van Justitie van 28 september 1998 (Stb. 568), houdende  
plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Schepenbesluit 1965, 
zoals dit luidt met ingang van 1 mei 1998. 
Geldende tekst van het Schepenbesluit 1965, zoals deze luidt met ingang 
van 1 mei 1998. 

P.B. 1999, no. 71  XV 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 15de maart 1999, no. 5, ter uitvoering van  
artikel 10, lid 1 onder b, van het Experimenteerbesluit 
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111). 
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van het Gemeen 
schappelijk Hof van Justitie. 

P.B. 1999, no. 72 VII 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 14de april 1999, no. 5, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202).   
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van de Inspectie voor  
Geneesmiddelen 

P.B. 1999, no. 73 XII 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 14de april 1999, no. 6, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997 no. 202) 
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van de Dr.D.R.Capriles  
Kliniek. 

P.B. 1999, no. 74 XII 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 15de april 1999, no. 19, ter uitvoering van  
artikel 10, lid 1 onder b, van het Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).  
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van het Departement voor  
Ontwikkelingssamenwerking. 

P.B. 1999, no. 75 XIX 
XVIII 

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 15de april 1999 houdende vaststelling van nadere regels ter  
zake van functioneringsgesprekken  
(Beschikking functioneringsgesprekken).  
Inwerkingtreding 15 mei 1999. 

P.B. 1999, no. 76 XIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 3de mei 1999 ter uitvoering van artikel 5 van het  
Landsbesluit eindexamens v.w.o, h.a.v.o., m.a.v.o. (P.B. 1998, 

no.100)  
en artikel 10 van het Landsbesluit landsexamens v.w.o, h.a.v.o.,  
m.a.v.o. (P.B.1985, no.159). 
Inwerkingtreding 21 mei 1999, met terugwerkende kracht tot en met 1  
augustus 1998. 

P.B. 1999, no. 77 XVII LANDSBESLUIT van de 24ste mei 1999, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 14de september 
1998 tot wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen  
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(P.B. 1951, no. 39) (P.B. 1999, no. 50).  
Inwerkingtreding 1 april 1999, met dien verstande dat onderdelen A en 

B  
van artikel I terugwerken tot en met 1 december 1998 onderscheidenlijk  
1 januari 1993. 

P.B. 1999, no. 78  XVII Landsbesluit van de 23ste april 1999, no. 23, houdende overdracht  
van het eigendomsrecht van de Nederlandse Antillen op een perceel  
opgevuld domeinwater aan het eilandgebied Bonaire.  

P.B. 1999, no. 79  V LANDSVERORDENING van de 16de april 1999 houdende  
vaststelling van een regeling inzake de taak, de organisatie, de  
bevoegdheden en het beheer van het Korps Politie Nederlandse  
Antillen (Politieregeling 1999).  
Vaststelling nieuwe Politieregeling, de oude Politieregeling (P.B.1962,  
no.64) wordt ingetrokken. Inwerkingtreding met ingang van 1 oktober  
1999 (P.B. 1999, no.149). 

P.B. 1999, no. 80 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 1ste juni 1999 ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de  
Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (P.B. 1989, no. 70). 
Vaststelling van de hoeveelheid in omloop te brengen munten gedateerd  
1999. Inwerkingtreding 2 juni 1999. 

P.B. 1999, no. 81  XIII LANDSVERORDENING van de 21ste april 1999 tot wijziging van  
de Auteursverordening 1913 (P.B. 1913, no. 3).  
Regeling ten aanzien van toekenning en registratie ISBN-nummers. 
Inwerkingtreding  12 juni 1999. 

P.B. 1999, no. 82 V MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 12de mei 1999, houdende 
ontheffing van artikel 3, eerste lid, onderdeel, sub 4 van het  
Toelatingsbesluit, alsmede een algemene aanwijzing ex artikel 26 

van  
de Landsverordening toelating en uitzetting uit de Nederlandse  
Antillen.  
Versoepeling vergunningenbeleid ten aanzien van hoger beroeps 
opgeleiden en academici die in loondienst treden van een onderneming  
werkzaam in de sector van de financiële dienstverlening.  
Inwerkingtreding 31 mei 1999. 

P.B. 1999, no. 83 V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 12de april 1999  
houdende richtlijnen inzake de toepassing van artikel 15A van 

het  
Toelatingsbesluit (laatstelijk bekendgemaakt bij P.B. 1985, no.  
57). 
 Aangaande personen die niet verplicht zijn een ED-kaart volledig in  
te vullen bij vertrek /aankomst in de Nederlandse Antillen alsook bij  
het reizen tussen de eilandgebieden. inwerkingtreding met ingang  
van 1 mei 1999. 

P.B. 1999, no. 84  V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 15de april 1999 
houdende  

uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Toelatingsbesluit (P.B.  
1985, no. 57).  
Versoepeling van de afgifte van vergunningen aan  
ondernemers tot tijdelijk verblijf in de Nederlandse  
Antillen. Inwerkingtreding met ingang van 29 april  
1999. 
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P.B. 1999, no. 85 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 10de juni 1999 ter uitvoering van artikel 4 van de  
Warenlandsverordening.  
Ter bescherming van de Volksgezondheid wordt het verboden vee,  
pluimvee, alsmede eieren, huiden of andere van dit vee afkomstige  
produkten te verhandelen welke van oorsprong afkomstig zijn van  
België, tenzij de Directeur van het Departement van Volksgezondheid  
een ontheffing verleent. Inwerkingtreding 17 juni 1999. 

P.B. 1999, no. 86  X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 6de mei 1999, no. 3, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202).  
Aanvullend krediet Minister van Algemene Zaken. 

P.B. 1999, no. 87  XVIII LANDSBESLUIT van de 6de mei 1999, no. 10, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202). 

P.B. 1999, no. 88 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 5de juli 1999, houdende  
verlening van mandaat aan de Directeur Bureau Telecommunicatie  
en Post ter uitvoering van de bevoegdheden in de artikelen 2, derde  
lid, 15, eerste lid, 16, derde lid, 18, eerste lid, 18b, eerste lid, en 18c,  
eerste lid, 19, tweede lid, van de Landsverordening op de  
telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1995, no. 196), de artikelen 6,  
eerste lid, 8, derde lid, 9, tweede lid, van het Landsbesluit rand 
apparatuur (P.B. 1995, no. 224), 17, 21, eerste lid, en 54, eerste lid,  
23, eerste lid, en 56, eerste lid, 38, eerste lid, 69, eerste lid, en 40 van  
het Landsbesluit radio-elektrische inrichtingen (P.B. 1998, no. 18) en 
de artikelen 16, eerste lid, en 21, eerste lid, van het Landsbesluit  
draadomroep- en kabelinrichtingen (P.B. 1998, no. 20)  
(Mandaatregeling telecommunicatie). 
Inwerkingtreding 10 juli 1999. 

P.B. 1999, no. 89 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 1ste juli 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, juncto  
artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van de Warenlandsverordening  
(P.B. 1997, no. 334).  
Vaststelling gezondheidsvoorschriften voor produktie en het in de handel 
brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en produkten op basis 
van melk. Inwerkingtreding 1 juli 1999 met terugwerkende kracht tot en 
met 29 juni 1999. 

P.B. 1999, no. 90 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 10de juni 1999 tot wijziging van het Postspaarbankbesluit  
1965 (P.B. 1965, no. 190).  
Inwerkingtreding 17 juli 1999. 

P.B. 1999, no. 91 IX 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 14de april 1999, no. 15, ter uitvoering van  
artikel 10 lid 1 onder b, van het Experimenteerbesluit 
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).  
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van het Bureau 
Telecommunicatie van het eilandgebied Curaçao. 

P.B. 1999, no. 92  X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 6de mei 1999, no. 1, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99).  
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Aanvullend krediet Minister van Financiën. 

P.B. 1999, no. 93 XVIII Landsbesluit van de 17de mei 1999, no. 13, ter uitvoering van artikel 
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening comptabi 
liteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99), zoals gewijzigd bij P.B. 1997,  
no. 202. 

P.B. 1999, no. 94 XII 
XVIII 

Landsbesluit van de 26ste mei 1999, no. 39, ter uitvoering van artikel 
10, eerste lid onder b, van het Experimenteerbesluit comptabiliteits 
voorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).   
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van het Centraal Bureau  
voor Registratuur en Archiefzaken. 

P.B. 1999, no. 95 IX 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 23ste juni 1999, no. 17, ter uitvoering van  
artikel 10, eerste lid onder b, van het Experimenteerbesluit  
comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992,no. 111).  
Wijziging beheersbegroting 1998 ten behoeve van het Departement van  
Scheepvaart en Maritieme Zaken. 

P.B. 1999, no. 96 X 
XVIII 

Landsbesluit van de 8ste juni 1999, no. 11, ter uitvoering van artikel  
2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening 
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99), zoals gewijzigd bij 
P.B. 199, no. 202.  
Aanvullend krediet Minister van Financiën. 

P.B. 1999, no. 97  IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste juni 1999 ter uitvoering van artikel 10, zevende lid, van  
de Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43)  
(Beschikking ontheffing factureringsplicht omzetbelasting).  
Inwerkingtreding 31 juli 1999, met terugwerkende kracht voor wat  
betreft diensten tot en met 8 maart 1999 en voor wat betreft leveringen  
tot en met 21 maart. 

P.B. 1999, no. 98 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste juni 1999 ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de 
Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43). 
Inwerkingtreding 31 juli 1999, met terugwerkende kracht tot en met 8  
maart 1999. 

P.B. 1999, no. 99 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste juni 1999 ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de  
Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43)  
(Beschikking vrijstelling omzetbelasting interinsulaire leveringen). 
Inwerkingtreding 31 juli 1999, met terugwerkende kracht tot en met 21  
maart 1999. 

P.B. 1999, no. 100 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste juni 1999 ter uitvoering van artikel 7, tiende lid, van de  
Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43)  
(Beschikking vrijstelling omzetbelasting donorprojecten).  
Inwerkingtreding 31 juli 1999. 

P.B. 1999, no. 101 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste juni 1999 ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, van de  
Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43)  
(Beschikking vrijstelling omzetbelasting medische en paramedische  
diensten).  
Inwerkingtreding 31 juli 1999, met terugwerkende kracht tot en met 8  
maart 1999. 
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P.B. 1999, no. 102 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste juni 1999 ter uitvoering van artikel 7, dertiende lid, van 
de Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43)  
(Beschikkingexportvrijstelling omzetbelasting). 
Inwerkingtreding 30 juli 1999, met terugwerkende kracht tot en met 21 
maart 1999. 

P.B. 1999, no. 103 XVI BESLUIT van de 10de juni 1999 tot afkondiging van de rijkswet van 
26 maart 1999 (Stb. 148), houdende goedkeuring van het op 18  
september 1997 te Oslo totstandgekomen Verdrag inzake het verbod 
van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de  
overdracht van antipersoneelmijnen en inzake de vernietiging van  
deze wapens. 
Inwerkingtreding 11 juni 1999. 

P.B. 1999, no. 104 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste juni 1999 ter uitvoering van artikel 8, dertiende lid, van 
de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (P.B. 1996, 
no. 210)  
(Beschikking vrijstelling belasting bedrijfsomzetten donor-

projecten).  
Inwerkingtreding 31 juli 1999, met terugwerkende kracht tot en met 1  
juni 1998. 

P.B. 1999, no. 105 XVIII LANDSBESLUIT van de 17de mei 1999, no. 12, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B 1997, no. 202). 
Aanvullend krediet Minister van Financiën.   

P.B. 1999, no. 106 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 26ste mei 1999, no. 40, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99), zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202 
Wijziging beheersbegroting ten behoeve van het Gouvernements  
Opvoedingsgesticht. 

P.B. 1999, no. 107 XVIII LANDSBESLUIT van de 8ste juli 1999, no. 19, tot wijziging van het  
Landsbesluit aanwijzing ministers (P.B. 1998, no. 132). 

P.B. 1999, no. 108 XII 
XVIII 
 

LANDSBESLUIT van de 26ste mei 1999, no. 42, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99), zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202.  
Wijziging beheersbegroting ten behoeve van het Gouvernements  
Opvoedingsgesticht. 

P.B. 1999, no. 109 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 6de mei 1999, no. 2, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202). 
Aanvullend krediet Minister van Financiën. 

P.B. 1999, no. 110 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
29ste juli 1999 ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de  
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) strekkende tot  
tijdelijke wijziging van het Besluit invoerheffing op enige goederen  
1984 (P.B. 1984, no. 23).  
Inwerkingtreding 14 augustus 1999. 
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P.B. 1999, no. 111 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 23ste juli 1999 ter uitvoering van artikel 29, tweede lid, van  
de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943  
(P.B. 1956, no. 9).  
Model van het aangiftebiljet inkomstenbelasting A en het aangiftebiljet  
inkomstenbiljet B. Inwerkingtreding 14 augustus 1999, met terug 
werkende kracht tot en met 1 januari 1999. 

P.B. 1999, no. 112 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 3de augustus 1999 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van  
het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994  
(P.B. 1994, no. 67). 
Inwerkingtreding 14 augustus 1999, met terugwerkende kracht tot en 

met  
1 juni 1999. 

P.B. 1999, no. 113 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 5de augustus 1999 ter uitvoering van artikel 4 van de  
Warenlandsverordening.   
Verbod tot het invoeren of verhandelen van vee of pluimvee van  
oorsprong afkomstig uit België, alsmede melk, eieren, huiden en  
aanhangsels van huiden of andere van dit vee afkomstige producten en  
alle producten waarin voornoemde producten zijn verwerkt.  
Inwerkingtreding 14 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 114 XVIII LANDSBESLUIT van de 29ste juli 1999, no. 16, ter uitvoering van  
artikel 10, eerste lid onderdeel b, van het Experimenteerbesluit  
Comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111). 
Wijziging beheersbegroting 1999 ten behoeve van de Raad van 
Ministers. 

P.B. 1999, no. 115 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 26ste mei 1999, no. 41, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202); 
Krediet ten behoeve van de Minister van Justitie. 

P.B. 1999, no. 116 XV LANDSBESLUIT van de 6de augustus 1999, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening beginselen  
gevangeniswezen (P.B. 1996, no. 73).  
Inwerkingtreding van de Landsverordening beginselen gevangeniswezen 
met ingang van 13 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 117 XV  
XVIII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van 6de augustus 1999 houdende vaststelling van de  
Gevangenismaatregel 1999.  
Ingetrokken worden het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen  
van de 29ste november 1962, houdende bepalingen met betrekking tot de 
Commissie van Toezicht bij de Strafgevangenis en de Huizen van  
Bewaring (P.B.1962, no.192) en het Landsbesluit houdende algemene  
maatregelen van 6 februari 1931, bedoeld in artikel 26 van het Wetboek  
van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (P.B.1958, no.19). 
Inwerkingtreding met ingang van 13 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 118 XV MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
6de augustus 1999 houdende aanwijzing van gestichten als bedoeld  
in de Landsverordening beginselen gevangeniswezen  
(Aanwijzingsbeschikking Gestichten 1999). 
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Inwerkingtreding met ingang van 13 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 119 XV MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
6de augustus 1999 houdende vaststelling van een huishoudelijk  
reglement voor gestichten als bedoeld in de Landsverordening  
beginselen gevangeniswezen (Huishoudelijk reglement penitentiaire  
inrichtingen 1999). 
Inwerkingtreding met ingang van 13 augustus 1999 met dien verstande  
dat de artikelen 31, 32 en 34 in werking treden op de eerste dag van de  
dertiende maand na voornoemde datum. 

P.B. 1999, no. 120 XVIII 
XIX 

LANDSBESLUIT van de 29ste juli 1999, no. 17, ter uitvoering van  
artikel 6, vierde lid, van de Landsverordening APNA  
(P.B. 1997, no. 311). 

P.B. 1999, no. 121 X LANDSVERORDENING van de 16de juli 1999 tot wijziging van de  
Merkenlandsverordening 1995 (P.B. 1996, no. 188).  
Inwerkingtreding met ingang van 21 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 122 VII   
IX 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 11de augustus 1999, ter uitvoering van artikel 35 van de  
Landsverordening aansprakelijkheid olietankschepen 
(P.B. 1998, no. 169) (Landsbesluit certificaatkosten en vaststelling  
rente).  
Inwerkingtreding met ingang van 15 augustus 1999 (P.B. 1999, 125). 

P.B. 1999, no. 123 VII   
IX 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 11de augustus 1999 ter uitvoering van artikel 5, eerste lid,  
van de Landsverordening schadefonds olietankschepen (P.B. 1998,  
no. 170) (Landsbesluit opgave bijdragende olie).  
Inwerkingtreding met ingang van 15 augustus 1999, (P.B.1999, no.126). 

P.B. 1999, no. 124 X LANDSBESLUIT van de 9de augustus 1999, no. 1, houdende het  
tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening van de 24ste 
augustus 1998 tot wijziging van het tweede boek van het Wetboek  
van Koophandel van de Nederlandse Antillen houdende regels ter  
beperking van de aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen  
(P.B. 1998, no. 192). 
 Inwerkingtreding met ingang van 15 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 125 VII   
IX 

LANDSBESLUIT van de 9de augustus 1999, no. 2, houdende het  
tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening  
aansprakelijkheid olietankschepen (P.B. 1998, no. 169) alsmede van  
het Landsbesluit certificaatkosten en vaststelling rente  
(P.B. 1999, no. 122).  
Inwerkingtreding met ingang van 15 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 126 VII   
IX 

LANDSBESLUIT van de 9de augustus 1999, no. 3, houdende het  
tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening schadefonds 
olietankschepen (P.B. 1998, no. 170) alsmede van het Landsbesluit  
opgave bijdragende olie (P.B. 1999, no. 123).  
Inwerkingtreding met ingang van 15 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 127 VII   
IX 

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 9de augustus 1999,  
houdende mandaat om namens de Minister van Verkeer en Vervoer 
certificaten af te geven, documenten als certificaat te waarmerken,  
ontheffing te verlenen en financiële zekerheid te eisen krachtens de  
Landsverordening aansprakelijkheid olietankschepen (P.B. 1998, 

no.  
169).  
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Inwerkingtreding met ingang van 15 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 128 VII   
IX 

MINISTERIELE BESCHIKKING van de 9de augustus 1999 tot het 
verlenen van de bevoegdheid om namens de Minister van Financiën  
zorg te dragen voor de uitvoering van artikel 5 van de  
Landsverordening schadefonds olietankschepen (P.B. 1998, no. 170). 
Inwerkingtreding met ingang van 15 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 129 VII   
IX 

MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
9de augustus 1999 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het  
Landsbesluit certificaatkosten en vaststelling rente  
(P.B. 1999, no. 122) (Beschikking tarieven aansprakelijkheid  
olietankschepen)  
Inwerkingtreding met ingang van 15 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 130 VII   
IX 

MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
9de augustus 1999 houdende vaststelling van het model van het  
opgaveformulier van de hoeveelheden bijdragende olie, bedoeld in  
artikel 4, derde lid, van het Landsbesluit opgave bijdragende olie  
(P.B. 1999, no. 123) (Beschikking opgaveformulier bijdragende olie). 
Inwerkingtreding met ingang van 15 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 131 VII 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 19de augustus 1999, no. 1, ter uitvoering  
van artikel 10, eerste lid onder b, van de Experimenteerbesluit  
Comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 11 l).  
Wijziging van de beheersbegroting 1998 ten behoeve van het  
Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

P.B. 1999, no. 132 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING, 
van de 19de augustus 1999 tot wijziging van de tarieven vervat in de  
bijlage behorende bij het Reglement luchtvaartexamens  
(P.B. 1995, no. 109). 
Inwerkingtreding met ingang van 1 november 1999. 

P.B. 1999, no. 133 XVII BESLUIT van de 30ste juli 1999 tot afkondiging van het Besluit van  
26 mei 1999, nr. 99.002378 in het beroep van het Bestuurscollege van 
het Eilandgebied Bonaire tegen de beschikking van de Waarnemend 
Gouverneur van de Nederlandse Antillen van 18 juni 1998  
(Publicatieblad van de Nederlandse Antillen, no. 106) tot  
vernietiging van de beschikking van het Bestuurscollege van het  
Eilandgebied Bonaire van 26 mei 1998 tot toekenning van een  
"goodwill'-gratificatie aan het per 31 mei 1998 in dienst zijnde  
personeel van het Eilandgebied Bonaire, met uitzondering van de  
non-aktieven. 

P.B. 1999, no. 134 XVII BESLUIT van de 30ste juli 1999 tot afkondiging van het besluit van  
26 mei 1999, nr. 99.002377 in het beroep van het Bestuurscollege van 
het Eilandgebied Sint Maarten tegen de beschikking van de  
Gouverneur van de Nederlandse Antillen van 7 juli 1998  
(Publicatieblad van de Nederlandse Antillen, no. 20) tot vernietiging  
van de beschikking van het Bestuurscollege van het Eilandgebied  
Sint Maarten van 9 juni 1998 tot toekenning van een  
aanmoedigingsbeloning aan het personeel van de overheid en aan  
medewerkers van de door de overheid gesubsidieerde stichtingen.   

P.B. 1999, no. 135 XVI BESLUIT van de 4de augustus 1999 tot afkondiging van de rijkswet 
van 4 februari 1999 (Stb. 96), houdende goedkeuring van het op 3  
mei 1996 te Genève tot stand gekomen Protocol inzake het verbod of 
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de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere  
mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals  
gewijzigd op 3 mei 1996), en van het op 13 oktober 1995 te Wenen  
tot stand gekomen Aanvullend Protocol inzake blindmakende  
laserwapens (Protocol IV), gehecht aan het Verdrag inzake het  
verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele  
wapens die geacht worden buitensporig leed te veroorzaken of een  
niet-onderscheidende werking te hebben.   
Inwerkingtreding met ingang van 28 augustus 1999. 

P.B. 1999, no. 136 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 1ste september 1999 ter uitvoering van artikel 65,  
onderdeel a, van de Landsverordening omzetbelasting 1999  
(P.B. 1999, no. 43).  
Inwerkingtreding met ingang van 4 september 1999, met terugwerkende  
kracht tot en met 8 maart 1999. 

P.B. 1999, no. 137 XIII 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 6de mei 1999, no. 11, ter uitvoering van  
artikel 10, lid 1 onder b, van het Experimenteerbesluit  
Comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).  
Wijziging in de beheersbegroting 1998 ten behoeve van het Departement 
van Onderwijs. 

P.B. 1999, no. 138 XVIII LANDSBESLUIT van de 8ste juni 1999, no. 12, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202). 

P.B. 1999, no. 139 XIII 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 29ste juli 1999, no. 18, ter uitvoering van  
artikel 10, lid 1 onder b, van het Experimenteerbesluit  
Comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).   
Wijziging van de beheersbegroting 1998 ten behoeve van het 
departement van Onderwijs Centrale Directie. 

P.B. 1999, no. 140 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 29ste juli 1999, no. 19, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99).  
Aanvullend krediet ten behoeve van de Minister van Financiën. 

P.B. 1999, no. 141 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 29ste juli 1999, no. 20, ter uitvoering van  
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverordening  
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202). 
Aanvullend krediet ten behoeve van de Minister van Onderwijs, Cultuur,  
Jeugd- en Sportzaken. 

P.B. 1999, no. 142 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 3de augustus 1999, no. 14, ter uitvoering  
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverorde-

ning  
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202).  
Aanvullend krediet ten behoeve van de Minister van Financiën. 

P.B. 1999, no. 143 X 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 4de augustus 1999, no. 9, ter uitvoering  
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverorde-

ning  
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99).  
Aanvullend krediet ten behoeve van de Minister van Volksgezondheid. 
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P.B. 1999, no. 144 IV 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 6de augustus 1999, no. 41, ter uitvoering  
van artikel 10, eerste lid onderdeel b, van het Experimenteerbesluit  
Comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).  
Wijziging in de beheersbegroting 1998 ten behoeve van de Inspectie der  
Invoerrechten en Accijnzen van het eilandgebied Curaçao. 

P.B. 1999, no. 145 XVIII LANDSBESLUIT van de 8ste september 1999, no. 19, ter uitvoering 
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverorde-

ning  
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99).  
Aanvullen krediet ten behoeve van de Minister van Financiën. 

P.B. 1999, no. 146 IV LANDSVERORDENING van de 23ste september 1999 tot wijziging 
van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43) en 
de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (P.B. 1996, 
no. 210).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 oktober 1999. 

P.B. 1999, no. 147 III 
IV  
V   
XVII  
XVIII 

LANDSVERORDENING van de 23ste september 1999 houdende  
wijziging van diverse landsverordeningen in verband met de  
implementatie van het Nationaal Herstelplan (Landsverordening  
Uitvoering Nationaal Herstelplan 1e fase).  
Wijziging van; de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943  
(P.B. 1956., no.9), de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 

(P.B.  
1965, no.58), de Landsverordening toelating en uitzetting (P.B. 1966,  
no.17), de Comptabiliteitsverordening (P.B. 1953, no.1), de Compta 
biliteitsverordening eilandgebieden (P.B. 1953, no.174) en, de  
Landsverordening Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen (P.B.  
1988, no.84). Inwerkingtreding met ingang van 1 oktober 1999. 

P.B. 1999, no. 148 XVIII 
XIX   

LANDSVERORDENING van de 23ste september 1999 tot wijziging 
en tijdelijke afwijking van de Landsverordening verhoging leef 
tijdsgrens 1996 (P.B. 1995, no. 230), de Pensioenlandsverordening  
overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312), de Landsverordening  
Materieël Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159) en de Werklie 
denverordening 1944 (P.B. 1978, no. 376).  
De wijzigingen treden in werking met ingang van; Landsverordening  
verhoging leeftijdsgrens 1996 inwerkingtreding met ingang van 1  
januari 2000, de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren  
inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1999, 

de  
Landsverordening Materieël Ambtenarenrecht en de Werkliedenverorde 
ning 1944 met ingang 1 oktober 1999. 
Bovenstaande wijzigingen van de Landsverordening Materieel  
Ambtenarenrecht en de Werkliedenverordening zijn komen te vervallen  
bij P.B. 1999, no.213. 

P.B. 1999, no. 149 V LANDSBESLUIT van de 22ste september 1999, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de Politieregeling 1999 (P.B. 1999,no. 79).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 oktober 1999. 

P.B. 1999, no. 150 VII LANDSVERORDENING van de 7de juli 1999 tot wijziging van de  
Landsverordening bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten 
(P.B. 1960, no. 58).  
Inwerkingtreding met ingang van 29 september 1999, met 

terugwerkende  
kracht tot en met 1 mei 1997. 
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P.B. 1999, no. 151 X MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
29ste september 1999 ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de  
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42)  
(Invoerbeschikking meelproducten 1999).   
Inwerkingtreding met ingang van 1 oktober 1999. 

P.B. 1999, no. 152 IV 
XVIII 

LANDSBESLUIT van de 19de augustus 1999, no. 43, ter uitvoering  
van artikel 19, eerste lid onderdeel b, van het Experimenteerbesluit  
Comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111).  
Wijziging in de beheersbegroting 1999 ten behoeve van de Inspectie der  
Invoerrechten en Accijnzen van de eilandgebieden Bonaire, Curaçao, en 
Sint Maarten. 

P.B. 1999, no. 153 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de september 1999, no. 13, ter uitvoering  
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverorde-

ning  
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99).   
Aanvullend krediet ten behoeve van de Minister van Financiën 

P.B. 1999, no. 154 XVIII LANDSBESLUIT van de 8ste september 1999, no. 2, ter uitvoering  
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverorde-

ning  
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99).  
Aanvullend krediet ten behoeve van de Minister van Justitie. 

P.B. 1999, no. 155 XVIII LANDSBESLUIT van de 23ste september 1999, no. 1, ter uitvoering 
van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Experimenteerverorde-

ning  
Comptabiliteitsvoorschriften (P.B. 1992, no. 99, zoals gewijzigd bij  
P.B. 1997, no. 202).  
Aanvullend krediet ten behoeve van de Minister van Algemene Zaken. 

P.B. 1999, no. 156 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
25ste oktober 1999 ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de  
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42). 
Intrekking van de heffing op harmonicagaas, spijkers en betonmatten. 
Inwerkingtreding met ingang van 27 oktober 1999. 

P.B. 1999, no. 157 X   
VII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 6de september 1999 ter uitvoering van artikel 3, eerste,  
tweede en zesde lid, van de Warenlandsverordening  
(P.B. 1997, no. 334) (Landsbesluit visserijproducten 1999). 

P.B. 1999, no. 158 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 4, tweede lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999  
(Beschikking invoer vis of visserijproducten uit derde landen). 
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende  
kracht tot en met 9 november 1998. 

P.B. 1999, no. 159 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 7, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid, van het Landsbesluit  
visserijproducten 1999 (Beschikking algemene hygiënevoorschriften  
inrichtingen voor visproductie). 
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende  
kracht tot en met 9 november 1998. 
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P.B. 1999, no. 160 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 7, eerste lid, onderdelen c en e, en vierde lid van het  
Landsbesluit visserijproducten 1999 (Beschikking opslag en vervoer  
van visserijproducten). 
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende  
kracht tot en met 9 november 1998. 

P.B. 1999, no. 161 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 7, eerste lid, onderdeel e, van het Landsbesluit  
visserijproducten 1999 (Beschikking hygiënevoorschriften  
fabricageproces visserijproducten). 

P.B. 1999, no. 162 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 7, eerste lid, onderdeel f, van het Landsbesluit visserij 
producten 1999 (Beschikking gezondheidscontroles  
visserijproducten). 
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende  
kracht tot en met 9 november 1998. 

P.B. 1999, no. 163 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999  
(Beschikking levensmiddelenadditieven in visserijproducten). 
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende 
kracht tot en met 9 november 1998. 

P.B. 1999, no. 164 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 8, tweede lid, van het Landsbesluit 1999 (Beschikking zoet- 

en  
kleurstoffen in visserijproducten). 

P.B. 1999, no. 165 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 8, tweede lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999  
(Beschikking residuen van genees- en bestrijdingsmiddelen in  
visserijproducten). 
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende  
kracht tot en met 9 november 1998. 

P.B. 1999, no. 166 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste September 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 11, derde lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999  
(Beschikking constructie en uitrusting van visproductie- 
inrichtingen). 
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende 
kracht tot en met 9 november 1998. 
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P.B. 1999, no. 167 VII MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 14, eerste lid, juncto artikel 11, derde lid, van het  
Landsbesluit visserijproducten 1999 (Beschikking  
fabrieksvaartuigen). 

P.B. 1999, no. 168 VII MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 14, eerste lid, juncto artikel 11, derde lid, van het  
Landsbesluit visserijproducten 1999 (Beschikking  
vissersvaartuigen). 

P.B. 1999, no. 169 VII MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 14, derde lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999  
(Beschikking model gezondheidscertificaat voor fabrieksvaartuigen  
en vissersvaartuigen).  
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende  
kracht tot en met 9 november 1998. 

P.B. 1999, no. 170 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 15, onderdeel d, van het Landsbesluit visserijproducten 1999  
(Beschikking registratiesysteem voor visserijproducten). 
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende  
kracht tot en met 9 november 1998. 

P.B. 1999, no. 171 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 18, derde lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999  
(Beschikking interne controles visproductie). 

P.B. 1999, no. 172 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 19, vierde lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999  
(Beschikking goedkeuring laboratoria voor onderzoek van  
visproducten). 

P.B. 1999, no. 173 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 21, eerste lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999  
(Beschikking analytische en organoleptische eisen van 

visproducten). 

P.B. 1999, no. 174 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 21, tweede lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999  
(Beschikking onderzoeksmethoden visserijproducten). 
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende 
kracht tot en met 9 november 1998. 
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P.B. 1999, no. 175 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 22 van het Landsbesluit visserijproducten 1999 (Beschikking  
gezondheidscertificaat visserijproducten). 
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende  
kracht tot en met 9 november 1998. 

P.B. 1999, no. 176 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 24, onderdeel a, van het Landsbesluit visserijproducten 1999  
(Beschikking verpakking visserijproducten).  
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende 
kracht tot en met 9 november 1998 

P.B. 1999, no. 177 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de  
Warenlandverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van  
artikel 24, onderdeel b, van het Landsbesluit visserijproducten 1999  
(Beschikking identificatie van visserijproducten). 

P.B. 1999, no. 178 XVIII LANDSBESLUIT van de 6de september 1999, no. 54, tot wijziging  
van het Landsbesluit aanwijzing ministers (P.B. 1998, no. 132). 

P.B. 1999, no. 179 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 30ste september 1999 tot tijdelijke toepasselijkverklaring van 
de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter  
bestrijding van besmettelijke ziekten (P.B. 1921, no. 66) op  
Legionellosis. 
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999. 

P.B. 1999, no. 180 V   
XVIII 
XIX 

LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN  
van de 8ste juli 1999 tot vaststelling van regels met betrekking tot de 
bezoldiging van politie-ambtenaren in dienst van de  
Nederlandse Antillen  
(Bezoldigingslandsbesluit Korps Politie Nederlandse Antillen 1999).

  

P.B. 1999, no. 181 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 26ste oktober 1999 ter uitvoering van artikel 14d, tweede lid,  
van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43)  
(Beschikking voorwaarden vrijstelling omzetbelasting inzake invoer  
door ondernemers). 
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende 
kracht tot en met 1 oktober 1999. 

P.B. 1999, no. 182 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 26ste oktober 1999 ter uitvoering van artikel 7, zestiende lid,  
van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43)  
(Beschikking vrijstelling omzetbelasting UUP).  
Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende  
kracht tot en met 1 oktober 1999. 

P.B. 1999, no. 183 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 26ste oktober 1999 tot wijziging van een aantal ministeriële  
beschikkingen met algemene werking ter uitvoering van de  
Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43). 
Wijzigingen in; Beschikking vrijstelling omzetbelasting donorprojecten  
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(P.B.1999, no.100), Beschikking vrijstelling omzetbelasting medische en  
paramedische diensten (P.B.1999, no.101) en Beschikking  
exportvrijstelling omzetbelasting (P.B.1999, no.102). Inwerkingtreding  
met ingang van 30 oktober 1999, met terugwerkende kracht tot en met 1  
oktober 1999. 

P.B. 1999, no. 184 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 26ste oktober 1999 tot wijziging van een aantal ministeriële  
beschikkingen met algemene werking ter uitvoering van de  
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997  
(P.B. 1996, no. 210).  
Wijzigingen in; Beschikking vrijstelling BBO medische 
beroepsbeoefenaren (P.B.1998, no.44), Beschikking vrijstelling BBO 
economische en organisatorische verwevenheid (P.B.1998, no.45), 
Beschikking beperking vrije zones (P.B.1998, no.46) en Beschikking 
vrijstelling belasting bedrijfsomzetten donorprojecten (P.B. 1999, 
no.104). Inwerkingtreding met ingang van 30 oktober 1999, met terug-
werkende kracht tot en met 1 oktober 1999, met uitzondering van enige 
met name genoemde beschikkingen. 

P.B. 1999, no. 185 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 30ste september 1999 tot wijziging van het Landsbesluit  
inrichting basisonderwijs (P.B. 1985, no. 160).  
De artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit basisonderwijs vervallen.  
Inwerkingtreding met ingang van 1 oktober 1999. 

P.B. 1999, no. 186 XVII LANDSBESLUIT van de 30ste september 1999, no. 2, houdende een 
beslissing als bedoeld in artikel 103, tweede lid, van de  
Eilandenregeling Nederlandse Antillen dat het besluit van het  
bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire d.d. 2 juli 1999,  
archiefnr. PZ-1337, niet voor schorsing of vernietiging in  
aanmerking komt. 

P.B. 1999, no. 187 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 26ste oktober 1999 ter uitvoering van artikel 31 van de  
Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen  
(P.B. 1995, no. 196) (Beschikking vergoedingen telecommunicatiein 
richtingen).  
Inwerkingtreding met ingang van 26 oktober 1999. 

P.B. 1999, no. 188 IX LANDSBESLUIT van de 14de september 1999, no. 38 ter uitvoering 
van artikel 20a, eerste lid, van het Curaçaosch Luchtvaartbesluit  
1935 (P.B. 1935, no. 96). 
Inwerkingtreding met ingang van 29 oktober 1999 met terugwerkende 
kracht tot 1 oktober 1997. 

P.B. 1999, no. 189 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGE-
LEN, van de 1ste november 1999 tot wijziging van het 
Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 8ste 
januari 1987 tot regeling van de schadeloosstelling van en 
andere financiële voorzieningen voor het lid van de Raad van 
State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, 
tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden (P.B. 1987, no. 1) 

P.B. 1999, no. 190 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 29ste september 1999 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid,  
onderdeel j, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334)  
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(Landsbesluit in- en uitvoerverbod CFK'S en Halonen).  
Inwerkingtreding met ingang van 6 november 1999. 

P.B. 1999, no. 191 XVIII LANDSVERORDENING van de 12de augustus 1999 tot vaststelling 
van de begroting van Nederlandse Antillen voor het dienstjaar  
1999. 

P.B. 1999, no. 192 IV   BESLUIT van de 27ste oktober 1999 tot afkondiging van de rijkswet 
van 1 juli 1999 (Stb. 299), houdende regels inzake de administratieve 
bijstand tussen de landen van het Koninkrijk op het gebied van de  
douane en inzake de heffing en de invordering van accijnzen, omzet 
belasting, algemene bestedingsbelasting en belasting op  
bedrijfsomzetten (Rijkswet administratieve bijstand douane).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000, (P.B.1999, no.223). 

P.B. 1999, no. 193 XVIII LANDSVERORDENING van de 5de november 1999 houdende  
machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen tot het  
afgeven van een garantie ten behoeve van Air Traffic Control  
Automation System N.V. 

P.B. 1999, no. 194 XVIII LANDSVERORDENING van de 5de november 1999 houdende  
machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen tot het  
afgeven van een garantie ten gunste van Export  
Development Corporation in verband met een te verstrekken  
geldlening ten bedrage van US$10.000.000,-- aan  
Air Traffic Control Automation System N.V. 

P.B. 1999, no. 195 XIV Besluit van de 27ste oktober 1999 tot afkondiging van de wet van 24  
september 1998 (Stb. 11) tot wijziging van de Rijkswet  
geweldgebruik krijgsmacht in de uitoefening van de bewakings- en  
beveiligingstaak. 

P.B. 1999, no. 196 XVIII Besluit van de 27ste oktober 1999 tot afkondiging van de rijkswet  
(Stb. 281), van 27 mei 1999 tot instelling van een exclusieve  
economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve  
economische zone).   

P.B. 1999, no. 197 V LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN  
van de 28ste oktober 1999 tot wijziging van het Toelatingsbesluit  
(P.B. 1985, no. 57).  
Regeling met betrekking tot de Embarcation-Disembarcation Card,  
inwerkingtreding met ingang van 13 november 1999. 

P.B. 1999, no. 198 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 27ste oktober 1999 ter uitvoering van artikel 12 van de  
Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989  
(P.B. 1989, no. 70).    
Uitgifte zilveren munten, inwerkingtreding met ingang van 13 november  
1999. 

P.B. 1999, no. 199 X LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN 
van de 27ste oktober 1999 ter uitvoering van artikel 12 van de  
Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989  
(P.B. 1989, no. 70).  
Uitgifte zilveren munten, inwerking treding met ingang van 13 november 
1999. 

P.B. 1999, no. 200 X LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN  
van de 27ste oktober 1999 ter uitvoering van artikel 12 van de  
Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989  
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(P.B. 1989, no. 70).  
Uitgifte zilveren munten, inwerking treding met ingang van 13 november 
1999. 

P.B. 1999, no. 201 XV BESLUIT van de 27ste oktober 1999 tot afkondiging van de rijkswet 
van 2 juni 1999 (Stb. 343) tot wijziging van de Wet militair  
tuchtrecht, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militaire  
strafrechtspraak naar aanleiding van het gehouden evaluatie- 
onderzoek.   
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000, (P.B. 1999, no.224). 

P.B. 1999, no. 202 XVII LANDSBESLUIT van de 1ste november 1999, no. 22, houdende een  
beslissing als bedoeld in artikel 103, tweede lid, van de  
Eilandenregeling Nederlandse Antillen dat de motie van de  
eilandsraad van het eilandgebied Bonaire d.d. 29 juni 1999,  
niet voor schorsing of vernietiging in aanmerking komt. 

P.B. 1999, no. 203 IX 
XVIII 

Ministeriële beschikking van de 5de november 1999 tot wijziging 
van  

de Ministeriële beschikking van 21 maart 1974 (P.B. 1974, no. 38).  
Wijziging van Ministeriële beschikking ter uitvoering van artikel 6 van 
het Curaçaosch Luchtvaartbesluit 1935 (P.B.1974, no.38), 
inwerkingtreding met ingang van 5 november 1999. 

P.B. 1999, no. 204 V LANDSBESLUIT van de 10de november 1999, no. 2, houdende de  
opneming in het Publicatieblad van het Besluit van de minister voor  
Grote Steden- en Integratiebeleid van 6 september 1999, no.  
BPR99/U82188, houdende aanpassing van de in artikelen 6, eerste 

en  
tweede lid, en 12, eerste lid, van het Besluit Paspoortgelden  
genoemde bedragen in Antilliaanse en Arubaanse valuta voor het  
kalenderjaar 2000.  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 205 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 4de november 1999 tot wijziging van de Ministeriële  
beschikking met algemene werking van de 21ste juni 1999 ter  
uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening  
omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43) (P.B. 1999, no. 98).  
Inwerkingtreding met ingang van 6 november 1999. 

P.B. 1999, no. 206 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 1ste november 1999 tot intrekking van het Landsbesluit,  
houdende algemene maatregelen, van de 10de juni 1994  
(P.B. 1994,no. 56) ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de  
Landsverordening Deviezenverkeer (P.B. 1981, no. 67), houdende  
bevriezing van de tegoeden van Libië  
(Landsbesluit bevriezing tegoeden Libië). 
Inwerkingtreding met ingang van 20 november 1999 met terugwerkende  
kracht tot en met 6 april 1999. 

P.B. 1999, no. 207 IV LANDSVERORDENING van de 27ste oktober 1999 houdende  
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).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000 met dien verstande dat  
artikel III slechts van toepassing is op boekjaren die op of na 1 januari 
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2000 aanvangen. 

P.B. 1999, no. 208 IX   
X 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 14de oktober 1999 ter uitvoering van de artikelen 13 tot en  
met 16, 19, 31 en 33 van de Landsverordening op de  
telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1995, no. 196)  
(Landbesluit telecommunicatie scheepvaart). 

P.B. 1999, no. 209 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 14de oktober 1999 ter uitvoering van de artikelen 13 tot en  
met 16, 19, 31 en 33 van de Landsverordening op de  
telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1995, no. 196) met betrekking  
tot radioamateurs. (Landsbesluit radioamateurs).  
In dit Landsbesluit wordt tevens het Landsbesluit van 4 mei 1972  
(P.B.1972, no.93) ter uitvoering van artikel 4 van de Telegraaf- en  
Telefoonverordening 1909 (P.B.1955, no.45) ingetrokken. 

P.B. 1999, no. 210 IX MINISTERIELE BESCHIKKING van de 23ste november 1999 tot  
wijziging van de Ministeriële Beschikking van de 21ste maart 1974  
tot vaststelling van nieuwe regelen ter uitvoering van artikel 6 van  
het Curaçaosch Luchtvaartbesluit 1935 (P.B. 1974, no. 38).  
Inwerkingtreding met ingang van 23 november 1999. 

P.B. 1999, no. 211 XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste november 1999, no. 7, houdende  
wijziging van het Landsbesluit instelling ministeries  
(P.B. 1998, no. 193). 

P.B. 1999, no. 212 XVIII LANDSBESLUIT van de 22ste november 1999, no. 8, houdende  
aanwijzing van Ministers tot hoofden van ministeries, alsmede de  
bekendmaking van de waarneming van hun bevoegdheden ad  
interim (Landsbesluit aanwijzing ministers). 

P.B. 1999, no. 213 XVIII 
XIX 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 14de december 1999, ter uitvoering van artikel V, tweede lid,  
van de Landsverordening van de 23ste september 1999 tot wijziging  
en tijdelijke afwijking van de Landsverordening verhoging leef 
tijdsgrens 1996 (P.B. 1995, no. 230), de  
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312), 
de  
Landsverordening Materieël Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159)  
en de Werkliedenverordening 1944 (P.B. 1978, no. 376)  
(P.B. 1999, no. 148).   
Inwerkingtreding met ingang van 17 december 1999. 

P.B. 1999, no. 214 XVII LANDSBESLUIT van de 9de december 1999, no.1, tot vernietiging  
van de besluiten van het bestuurscollege van het eilandgebied  
Bonaire van 26 augustus 1999, no's. 3, 4 en 5  
(archief PZ 1699/99, 1701/99 en 1703/99), waarbij de besluiten tot  
aanstelling van de heer Jose Winklaar, de heer Peter Silberie en de  
heer Robert Beukenboom als ambtenaar in vaste dienst van het  
eilandgebied Bonaire (besluiten van 25 juni 1999, no's. 5,7 en 6),  
werden ingetrokken. 

P.B. 1999, no. 215 XVIII 
XIX 

LANDSVERORDENING van de 22ste december 1999 tot tijdelijke  
afwijking van de artikelen 21 en 22 van de Regeling Vakantie en  
Vrijstelling van Dienst Ambtenaren (P.B. 1969, no. 44).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 
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P.B. 1999, no. 216 XVIII 
XIX 

LANDSVERORDENING van de 22ste december 1999 tot tijdelijke  
afwijking van de artikelen 16 en 17 van de Regeling Vakantie en  
Vrijstelling van Dienst Werknemers (P.B. 1971, no. 85).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 217 XVIII LANDSVERORDENING van de 22ste december 1999 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 pensioen van hun weduwen en wezen (P.B.  
1969, no. 104).   
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 218 XVIII 
XIX 

LANDSVERORDENING van de 22ste december 1999 houdende  
regels inzake de buitenwerkingstelling 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 buitenwerkingstelling indexering).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000 en verval van deze 
regeling met ingang van 1 januari 2002. 

P.B. 1999, no. 219 XVIII 
XIX 

LANDSVERORDENING van de 22ste december 1999 tot  
buitenwerkingstelling van de toekenning van loontreden aan  
overheidsdienaren voor een periode van twee jaar  
(Landsverordening buitenwerkingstelling loontreden). 
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000 en verval van deze 
regeling met ingang van 1 januari 2002. 

P.B. 1999, no. 220 XVII LANDSVERORDENING van de 22ste december 1999 tot tijdelijke  
afwijking van artikel 3 van de Landsverordening van de 8ste januari 
1973 regelende de aanspraak op vakantie, vakantie-uitkering en  
tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige behandeling en/of  
verpleging van Gedeputeerden en hun gezinsleden  
(P.B. 1973, no. 12).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 221 XVIII LANDSVERORDENING van de 22ste december 1999 tot tijdelijke  
afwijking van artikel 6C van de Landsverordening van de 31ste juli  
1956 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  
Gevolmachtigde Minister, alsmede het pensioen van diens weduwen  
en wezen (P.B. 1970, no. 86).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 222 XIX Landsverordening van de 22ste december 1999 houdende wijziging  
van de wachtgeldregeling overheidsdienaren (P.B. 1986, no. 83).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 223 IV BESLUIT van de 17de december 1999 tot afkondiging van het  
besluit van 25 november 1999 (Stb. 495), houdende vaststelling van  
het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet administratieve  
bijstand douane.  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 
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P.B. 1999, no. 224 XV BESLUIT van de 17de december 1999 tot afkondiging van het  
besluit van 26 november 1999 (Stb 496), houdende vaststelling van  
het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet tot wijziging van  
de Wet militair tuchtrecht, het Wetboek van Militair Strafrecht en  
de Wet militaire strafrechtspraak naar aanleiding van het gehouden 
evaluatie-onderzoek (Stb. 1999, 343).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 225 XV BESLUIT van de 17de december 1999 tot afkondiging van het  
rijksbesluit van 25 november 1999 (Stb. 497), houdende regels met  
betrekking tot de uitvoeringsbepalingen ingevolge het Wetboek van  
Militair Strafrecht, de Wet militair tuchtrecht en de Wet militaire  
strafrechtspraak (Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf-  
en tuchtrecht). 
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 226 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste december 1999 ter uitvoering van artikel 29, tweede lid, 
van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943  
(P.B. 1956, no. 9).  
Het model van het aangiftebiljet inkomstenbelasting A en inkom 
stenbelasting B wordt opnieuw vastgesteld, inwerkingtreding met ingang 
van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 227 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste december 1999 ter uitvoering van artikel 1b van de  
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 228 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste december 1999 ter uitvoering van artikel 8, zesde en  
zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering  
(P.B. 1966, no. 15).  
Het premiepercentage wordt opnieuw vastgesteld, inwerkingtreding met 
ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 229 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste december 1999 ter uitvoering van artikel 8, vijfde lid,  
van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 

14).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 230 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste december 1999 ter uitvoering van artikel 8, tweede lid,  
van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 

14).  
Het premiepercentage wordt opnieuw vastgesteld, inwerkingtreding met 
ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 231 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste december 1999 ter uitvoering van de artikelen 7, 

tweede  
lid, en 7a, negende lid, van de Landsverordening Algemene  
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83).  
Aanpassing pensioenbedrag en toeslag, inwerkingtreding met ingang 
van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 232 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste december 1999 tot vaststelling van het  
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premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de  
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering  
(P.B. 1960, no. 83).  
Het premiepercentage wordt opnieuw vastgesteld, inwerkingtreding met 
ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 233 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste december 1999 ter uitvoering van artikel 26, zesde lid,  
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering  
(P.B. 1960, no. 83).  
De premie-inkomensgrens wordt opnieuw vastgesteld, inwerkingtreding 
met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 234 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste december 1999 ter uitvoering van artikel 11, zevende  
lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194).  
Aanpassing pensioenbedrag, inwerkingtreding met ingang van 1 januari 
2000. 

P.B. 1999, no. 235 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste december 1999 ter uitvoering van artikel 29, zesde lid,  
van de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194).  
De premie-inkomensgrens wordt opnieuw vastgesteld, inwerkingtreding 
met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 236 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste december 1999 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, inwerkingtreding met ingang van 1 
januari 2000. 

P.B. 1999, no. 237 V 
XII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste december 1999 tot wijziging van het Landsbesluit,  
houdende algemene maatregelen van de 21ste december 1965 ter  
uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening Algemene  
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en artikel 29 lid 7 van de  
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
 (P.B. 1965, no. 194) (P.B. 1965, no. 197).   
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 238 IV   
XII 

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING, 
van de 29ste december 1999 tot wijziging van de Gezamenlijke  
beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 (P.B. 1978, no. 296).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 239 XIX Landsverordening van de 29ste december 1999, houdende tijdelijke  
afwijking van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht  
(P.B. 1964, no. 159) en de Werkliedenverordening 1944 (P.B. 1978,  
no. 376).  
Wijziging met betrekking tot ontslagprocedure. Inwerkingtreding met 
ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 240 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 22ste december 1999 ter uitvoering van artikel 94 van de  
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B 1964, no. 159)  
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en artikel 47 van de Werkliedenverordening 1944  
(P.B. 1978, no. 376) (Landsbesluit Stichting Mobiliteitscentrum).  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 241 X LANDSVERORDENING van de 29ste december 1999 inzake de  
Besloten Vennootschap (Landsverordening Besloten Vennootschap). 
Instellen van de Besloten Vennootschap. Inwerkingtreding met ingang  
van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 242 IV   
V   
VI   
XI   
XII 

LANDSVERORDENING van de 29ste december 1999 tot wijziging  
van de wetgeving in verband met de regeling van de besloten  
vennootschap. 
Wijziging van; de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf (P.B.  
1990, no.77), het Faillissementsbesluit 1931, (P.B.1931, no.58), de  
Landsverordening op de Kamers van Koophandel en Nijverheid  
(P.B.1944, no.201), de handelsregisterverordening (P.B.1944, no.203),  
de Landsverordening van 28 april 1949, regelende de verplichting tot  
publicatie der boekhoudkundige gegevens van bedrijven van openbaar  
nut (P.B.1949, no.52), het Wetboek van Koophandel van de Nederlandse 
Antillen, de Landsverordening Deviezenverkeer (P.B.1981, no.67), de  
Landsverordening zeggenschap in ter beurze genooteerde vennoot 
schappen (P.B.1991, no.5), de Vakantieregeling 1949 (P.B.1949, no.17), 
de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B.1966, no.14), de  
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B.1966, no.86), de  
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B.1968, no.42), de Landsverorde 
ning Elektriciteitconcessies (P.B.1963, no.64), de Landsverordening  
Materieel Ambtenarenrecht (P.B.1964, no.159), de Landsverordening op 
de Winstbelasting 1940, de Landsverordening Toezicht Bank- en  
Kredietwezen 1994 (P.B. 1994, no.4), het Wetboek van Strafrecht van de  
Nederlandse Antillen, de Landsverordening belastingfaciliteiten  
industriële ondernemingen (P.B.1985, no.146), de Landsverordening  
Vrije Zones 1975 (P.B.1975, no.211), de Zegelverordening 1908  
(P.B.1908, no.52), de Overdrachtsbelastingverordening 1908 (P.B.1908, 
no.49), de Algemene verordening I.D. en D 1908 (P.B.1949, no.62), de  
Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine  
(P.B.1932, no.107), de Regeling bijzonder invoerrecht op benzine  
Bovenwindse Eilanden (P.B.1985, no.151), de Vuurwapenverordening  
(P.B. 1967, no.169) en de Opiumverordening (P.B. 1960, no.65). 
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 243 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 29ste december 1999 ter uitvoering van artikel 67, eerste lid,  
van de Landsverordening Besloten Vennootschap  
(P.B. 1999, no. 241).  
Het vast recht als bedoeld in artikel 67 eerste lid van de Lands-
verordening Besloten Vennootschap (P.B.1999, no.241) wordt gesteld op 
driehonderd en vijf gulden.  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 244 IV LANDSVERORDENING van de 29ste december 1999 tot wijziging  
van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940  
(P.B. 1965, no. 58).  
Nieuw fiscaal raamwerk voor de Landsverordening op de Winstbelasting 
1940, waarbij het onderscheid tussen offshore en onshore wordt  
opgeheven en een aantal nieuwe faciliteiten wordt geïntroduceerd.  
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 
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P.B. 1999, no. 245 IV LANDSVERORDENING van de 29ste december 1999 tot wijziging  
van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943  
(P.B. 1956, no. 9). 
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000 

P.B. 1999, no. 246 IV LANDSVERORDENING van de 29ste december 1999 houdende de  
introductie van een dividendbelasting  
(Landsverordening op de dividendbelasting 2000). 
Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2000. 

P.B. 1999, no. 247 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 26ste november 1999, tot intrekking van het Besluit van de  
27ste November 1948 (P.B.1948, no.151) tot aanwijzing van  
personen, belast met het opsporen van overtredingen, als bedoeld in  
het Curaçaosch Luchtvaartbesluit 1935 (P.B.1935, no.96). 
Inwerkingtreding m.i.v. 27 november 1999. 

P.B. 1999, no. 248 IX  LANDSBESLUIT van de 26ste november 1999, no.32, ter uitvoering 
van artikel 23a, eerste lid, van het Curaçaosch Luchtvaartbesluit  
1935 (P.B. 1935, no. 96). 
Inwerkingtreding m.i.v. 27 november 1999. 

P.B. 1999, no. 249 XX BESLUIT van de 17de december 1999 tot afkondiging van de  
rijkswet van 6 oktober 1999 (Stb. 454) tot verandering in de  
Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele  
artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn  
uitgewerkt. 
Voorstel tot het doen vervallen van de additionele artikelen XI, XXI en 
XXCX van de Grondwet. 
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