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PB NUMMER SECTIE KOPJE/ SAMENVATTING 
P.B. 2001, no. 1 IV   LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 

van de 8ste januari 2001 ter uitvoering van artikel 127a, eerste lid, 
van de Algemene Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) tot 
wijziging van het tarief van invoerrechten ten aanzien van speelfilms 
en promotiefilms voor speelfilms. 

P.B. 2001, no. 2 I LANDSBESLUIT van de 27ste december 2000, no. 69, regelende de 
inwerkingtreding van Titel 2 van de Landsverordening regelende 
het overgangsrecht ter gelegenheid van de invoering van de Boeken 
1, 3, 5, 6, 7, en 8 van het Burgerlijk Wetboek (P.B. 2000, no. 119). 

P.B. 2001, no. 3 V LANDSBESLUIT van de 28ste december 2000, no. 1, ter uitvoering  
van artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening Volkstellingen  
(P.B. 1971, no. 171). 
Er zal een algemene volkstelling, plaatsvinden in de periode 29 januari 
tot en met 4 februari 2001. (Census 2001). 

P.B. 2001, no. 4 V MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 23ste januari 2001 ter  
uitvoering van artikel 2 van het Landsbesluit Algemene  
Volkstellingen (P.B. 1971, no. 172). 
Vaststelling vragenlijsten voor de Census 2001, overeenkomstig de 
modellen die als bijlage bij deze beschikking zijn gevoegd. 

P.B. 2001, no. 5 II   
XVII 

LANDSBESLUIT van de 26ste januari 2001, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de Overdrachtslandsverordening XX  
(P.B. 1984. No. 95) voor wat betreft het eilandgebied Curaçao. 
De Overdrachtslandsverordening XX (P.B. 1984, no. 95) treedt in 
werking voor wat betreft het eilandgebied Curaçao met ingang van 1 
februari 2001. 

P.B. 2001, no. 6  II   
XVII 

Landsbesluit van de 26ste januari 2001, no. 2, houdende overdracht  
van de roerende goederen van de Dienst van het Kadaster en het  
Hypotheekkantoor aan het eilandgebied Curaçao. 

P.B. 2001, no. 7 XVII 
XVIII   

LANDSBESLUIT van de 26ste januari 2001, no. 3, houdende  
overdracht van het eigendomsrecht van de openbare rechtspersoon  
de Nederlandse Antillen op een perceel grond aan het eilandgebied  
Curaçao. 

P.B. 2001, no. 8 XIX LANDSVERORDENING van de 12de januari 2001 tot wijziging  
van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren  
(P.B. 1997, no. 312). 
De financiële situatie van de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden 
alsmede het streven naar een grotere marktconformiteit van de pensioen-
regeling voor het overheidspersoneel hebben geleid tot de wenselijkheid 
de Penioenlandsverordening overheidsdienaren te wijzigen. 

P.B. 2001, no. 9 V LANDSBESLUIT van de 19de januari 2001, no. 20, houdende de  
opneming in het Publicatieblad van het Besluit van de Minister voor  
Grote Steden- en Integratiebeleid van 13 september 2000, no.  
BPR2000/U85188, houdende aanpassing van de in artikelen 6, eerste 
en tweede lid, en 12, eerste lid, van het Besluit Paspoortgelden  
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genoemde bedragen in Antilliaanse en Arubaanse valuta voor het  
kalenderjaar 2001.  
Uit de Nota van Toelichting: 
De in het Besluit paspoortgelden vastgelegde tarieven worden van tijd 
tot tijd aangepast. Dit gebeurt op basis van een indexering. Het index-
cijfer is de prijsmutatie van de totale overheidsconsumptie in een 
kalenderjaar. Ingevolge artikel6, vijfde en zesde lid, en artikel 12, 
zesde lid, van het Besluit paspoortgelden worden de bedragen in 
Nederlandse valuta, genoemd in artikel 6, eerste, en tweede lid, en 
artikel 12, eerste lid, jaarlijks omgerekend in Nederlands-Antilliaanse 
en Arubaanse valuta. De jaarlijkse koersaanpassing beoogt rekening 
te houden met de gevolgen van koersschommelingen op de financiële 
draagkracht van de ingezetenen in de onderscheiden landen van het 
Koninkrijk. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 
2001. 

P.B. 2001, no. 10 I   
XII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 19de januari tot wijziging van het Landsbesluit, houdende  
algemene maatregelen, van de 16de september 1970 ter uitvoering  
van artikel 397, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van de  
Nederlandse Antillen (P.B. 1970, no. 109). 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek, is, gelet op 
de artikelen 302 tot en met 306 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, 
wenselijk het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 
16de september 1970 ter uitvoering van artikel 397, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen te wijzigen. 

P.B. 2001, no. 11 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 19de januari 2001 ter uitvoering van artikel 116 van Boek 1  
van het Burgerlijk Wetboek  
(Landsbesluit huwelijksgoederenregister). 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek is het 
wenselijk een nieuw Landsbesluit huwelijksgoederenregister vast te 
stellen. 

P.B. 2001, no. 12 I   
V 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 19de januari 2001 ter uitvoering van de artikelen 16d, 17c, 18, 
derde lid, 18c, 19j, eerste lid, 20d, 21, derde lid, 23b, eerste, tweede  
en vierde lid, 24b, tweede lid, en 44, vierde lid van Boek 1 van het  
Burgerlijk Wetboek (Landsbesluit burgerlijke stand). 
Uit de Nota van Toelichting: 
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek beoogt (in tegenstelling tot het tot dan  
geldende wetboek) geen volledige regeling te geven van de burgerlijke  
stand.  De wetgever heeft in het nieuwe Boek 1 BW de beginselen en de  
belangrijkste bepalingen opgenomen en de nadere uitwerking overgela 
ten aan een landsbesluit, houdende maatregelen. 
In het onderhavige landsbesluit is deze nadere regeling neergelegd. Zij 
sluit aan bij het Nederlandse Besluit burgerlijke stand 1994. 

P.B. 2001, no. 13 I   
V 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 19de januari 2001 ter uitvoering van artikel 19j, tweede lid,  
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van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsbesluit voorlopige  
akten van de burgerlijke stand). 
Uit de Nota van Toelichting: 
Dit landsbesluit betreft noodsituaties, waarin niet op normale wijze 
akten van de burgerlijke stand kunnen worden opgemaakt. 

P.B. 2001, no. 14 I   
XII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 19de januari 2001 ter uitvoering van artikel 244 van Boek 1  
van het Burgerlijk Wetboek (Landsbesluit gezagsregister). 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek 
is het wenselijk het landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, met regels inzake de aantekening van 
rechtsfeiten met betrekking tot over minderjarigen 
uitgeoefend gezag, opnieuw vast te stellen. 

P.B. 2001, no. 15 V MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 31ste januari 2001 ter uitvoering van artikel 10, 22, tweede  
lid, 23, zesde lid, 38 en 39, derde lid, van het Landsbesluit  
burgerlijke stand (P.B. 2001, no. 12) 
(Uitvoeringsbeschikking burgerlijke stand). 
Akten van de burgerlijke stand met uitzondering van de akten van 
erkenning, van huwelijksaangifte en van toestemming tot het huwelijk, 
dienen gedurende een termijn van tenminste honderd jaren houdbaar en 
goedleesbaar te zijn. Bescheiden, die op grond van het Landsbesluit 
burgerlijke stand voor vernietiging in aanmerking komen dienen op 
zodanige wijze dat de daarin vervatte gegevens niet meer kunnen worden 
gereconstrueerd. 

P.B. 2001, no. 16 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
22ste februari 2001 ter uitvoering van artikel 4 van de  
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42), strekkende tot  
afbouw van een aantal economische heffingen. 
 
Uit de TOELICHTING: 
Het huidige stelsel van marktprotectie kent verschillende vormen van 
protectie, waaronder economische heffingen. 
De economische heffingen ter bescherming van de lokale productie zijn 
te vinden in een drietal landsbesluiten, te weten het Besluit heffingen op 
een aantal goederen 1991 (P.B. 1992, no. 43), het Landsbesluit heffing 
zepen en wasmiddelen 1994 Curaçao (P.B. 1994, no. 65) en het 
Landsbesluit zepen en wasmiddelen 1994 Bonaire (P.B. 1994, no. 66). 
Dit drietal Landsbesluiten wordt ingetrokken en door de onderhavige 
ministeriële beschikking met algemene werking met bijbehorende 
bijlagen vervangen. 

P.B. 2001, no. 17 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 19de januari 2001 ter uitvoering van artikel 391 van Boek 1  
van het Burgerlijk Wetboek (Landsbesluit curateleregister). 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek wordt een 
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgesteld met nadere 
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regels inzake een curateleregister. 

P.B. 2001, no. 18 IV   
X 

LANDSVERORDENING van de 12de februari 2001 houdende  
regels inzake de instelling van economische zones in de Nederlandse  
Antillen (Landsverordening economische zones 2000) en mede  
strekkende ter vervanging van de Landsverordening Vrije Zones  
1975 (P.B. 1975, no. 211). 
Ter verbreding van de economische basis van de Nederlandse Antillen  
en ter stimulering van de economische ontwikkeling van de Nederlandse  
Antillen worden er economische zones ingesteld, waarvoor bepaalde  
faciliteiten gelden. 
Onderhavige Landsverordening regelt onder meer: 
- de instelling van en toelating tot een economische zone; 
- beheer en exploitatie van economische zones; 
- de levering van goederen en diensten aan het binnenland; 
- bijzondere voorschriften inzake de toelating tot een economische 
zone; 
- bepalingen betreffende de heffing van invoerrechten, uitvoerrechten,  
accijnzen, omzetbelasting, bijzondere heffingen en winstbelasting; 
-    strafbepalingen, toezicht en opsporing. 
Verder ook wijzigingen in landsverordeningen: 
-     Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43); 
- Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (P.B. 1996, no. 
210); 
- Grondbelastingverordening 1908 (P.B. 1908, no. 27); 
- Gebruiksbelastingverordening 1908 (P.B. 1908. no. 45). 

P.B. 2001, no. 19 II   
XVII 

LANDSBESLUIT van de 1ste maart 2001, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de Overdrachtslandsverordening XX  
(P.B. 1984, no. 95) voor wat betreft het eilandgebied Bonaire. 

P.B. 2001, no. 20 II   
XVII 

Landsbesluit van de 1ste maart 2001, no. 2, houdende overdracht  
van de roerende goederen van de Dienst van het Kadaster en het  
Hypotheekkantoor aan het eilandgebied Bonaire. 

P.B. 2001, no. 21 VI   
XIX 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de februari 2001 ter uitvoering van artikel 41 van de  
Landsloterijverordening (P.B. 1949, no. 116). 
Bepaling van de vergoedingen per maand aan de voorzitter, overige 
leden en secretaris van de Raad van Toezicht en Advies als presentie-
geld. 
Intrekking van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 
de 12de februari 1990 (P.B. 1990, no. 10) ter uitvoering van artikel 41 
van de Landsloterijverordening (P.B. 1949, no. 116). 
Bepalend dat onderhavige Landsbesluit inwerking treedt per 1 april 
2001, met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 1998. 

P.B. 2001, no. 22 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 27ste februari 2001 tot wijziging van het Landsbesluit,  
houdende algemene maatregelen, van de 4e april 1961, ter 

uitvoering  
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van de artikelen 1 lid 2, 5, 10 lid 1, 19 lid 3 en 21 lid 1 van de  
Verordening van de 21ste oktober 1921 (P.B. 1922, no. 14) tot  
regeling van het toezicht op krankzinnigen (P.B. 1961, no. 48). 
In het kader van de herinrichting van de Landsoverheid wordt de Dr.  
David Ricardo Capriles Kliniek verzelfstandigd en onder het bestuur van 
een stichting naar burgerlijk recht "Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis  
Dr. David Ricardo Capriles" voortgezet. 
Deze overgang naar een nieuwe juridische entiteit maakt het noodza 
kelijk in het verlengde van de Verordening van de 21sten Oktober 1921,  
tot regeling van het toezicht op krankzinnigen (P.B. 1922, no. 14)  
uitvoeringsregelgeving te wijzigen. 

P.B. 2001, no. 23 XIX Landsverordening van de 23ste februari 2001 houdende wijziging  
van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964,  
no. 159) en de Landsverordening van de 8ste december 1964  
houdende regelen betreffende de rechtstoestand van de  
landsdienaren ten kabinette van de Gevolmachtigde Minister van de 
Nederlandse Antillen in Nederland (P.B. 1964, no. 160), inzake de  
mogelijkheid van vergoeding voor verricht overwerk in de regel in  
vrije tijd. 

P.B. 2001, no. 24 I   
II   
III   
IV   
V   
VI   
VII   
IX   
X   
XI   
XII   
XIII   
XIV 
XV   
XVI  
XVII 
XVIII  
XIX   

LANDSVERORDENING van de 15de maart 2001 houdende  
aanpassing van het bestaande Burgerlijk Wetboek van de  
Nederlandse Antillen en een aantal andere landsverordeningen in  
verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. 

P.B. 2001, no. 25 I   
II   
IX 

LANDSVERORDENING van de 15de maart 2001 betreffende de  
openbare registers, bedoeld in artikel 16 van Boek 3 van het  
Burgerlijk Wetboek (Landsverordening openbare registers). 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek wordt de tekst 
van de Landsverordening betreffende de openbare registers, bedoeld in 
artikel 16 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek vastgesteld. 

P.B. 2001, no. 26 I LANDSVERORDENING van de 15de maart 2001 houdende het  
overgangsrecht ter zake van de wijzigingen die in de bestaande  
wetgeving in verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijk  
Wetboek worden aangebracht. 
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P.B. 2001, no. 27 I LANDSVERORDENING van de 15de maart 2001 houdende  
berekening van termijnen in verband met de zaterdag, de zondag en 
algemeen erkende feestdagen  
(Algemene termijnenlandsverordening). 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek wordt een 
algemene regeling vastgesteld inzake de berekening van termijnen die 
eindigen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. 

P.B. 2001, no. 28 V MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 15de maart 2001  
houdende ontheffing voor het bepaalde in artikel 3, eerste lid,  
onderdeel, sub 4 van het Toelatingsbesluit (laatstelijk  
bekendgemaakt bij P.B. 1985, no. 57) alsmede algemene  
aanwijzingen inzake de toekenning van vergunningen tot tijdelijk  
verblijf. 
Ten aanzien van Arubaanse - en Europese Nederlanders en onder meer 
hun huwelijkspartner is het vereiste van een werkvergunning niet langer 
van toepassing. 
De Gezaghebber van het betrokken Eilandgebied is bevoegd om (al dan 
niet onder bepaalde voorwaarden) eveneens voor de ongehuwde 
partners deze regeling toe te passen en kan verder ook voor de werk-
nemers (en diens partners) die een vreemde nationaliteit bezitten deze 
regeling doen gelden, mits de bevoegde autoriteit van dat Eilandgebied 
van oordeel is dat de tewerkstellingsvergunning niet vereist is. 

P.B. 2001, no. 29 V BESLUIT van de 8ste maart 2001 tot afkondiging van het besluit  
van 21 december 2000 (Stb. 2) tot uitvoering van artikel VII van de  
Rijkswet van 21 december 2000, Stb. 618, houdende wijziging van 

de  
Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de  
verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap. 
Het tweede lid van artikel V van de Rijkswet van 21 december 2000, 
houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap treedt in 
werking op 1 februari 2001. 

P.B. 2001, no. 30 XVI BESLUIT van de 8ste maart 2001 tot afkondiging van de Rijkswet  
van 21 december 2000 (Stb. 619) tot goedkeuring van het op 6  
november 1997 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag  
inzake nationaliteit, en voornemen tot opzegging van de op 13  
september 1973 te Bern totstandgekomen Overeenkomst inzake  
beperking van het aantal gevallen van staatloosheid. 

P.B. 2001, no. 31 XIV BESLUIT van de 8ste maart 2001 tot afkondiging van het besluit  
van 22 juli 2000 (Stb. 337), houdende regels inzake het gebruik van  
geweld door defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings-  
en beveiligingstaak (Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de  
uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak). 
Uit de Nota van Toelichting: 
Deze rijkswet is zodanig gewijzigd dat deze niet alleen op militaire  
bewakers van toepassing is, maar tevens op met bewaking en beveiliging 
belaste burgerambtenaren in dienst van het Ministerie van Defensie. 
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In het besluit is de regeling ten aanzien van het gebruik van handboeien 
opgenomen. 

P.B. 2001, no. 32 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
8ste maart 2001 tot intrekking van de Ministeriële Beschikking met  
algemene werking van de 30ste augustus 2000 tot wijziging van de  
Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen (P.B. 1985, no.  
43). 
Nu niet binnen zes maanden na de afkondiging van de Ministeriële 
Beschikking met algemene werking van de 30ste augustus 2000 tot 
wijziging van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen 
(P.B. 1985, no. 43) een ontwerp-landsverordening van gelijke strekking 
ter goedkeuring aan de Staten is aangeboden, wordt de Ministeriële 
Beschikking met algemene werking van de 30ste augustus 2000 tot 
wijziging van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen 
weliswaar ingetrokken, echter onder instandhouding van de rechten, 
verplichtingen en andere rechtsgevolgen die uit genoemde Ministeriële 
Beschikking voortvloeien. 

P.B. 2001, no. 33 X MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
5de maart 2001 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het  
Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994  
(P.B. 1994, no. 67). 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt in 2001 een enquête onder 
de bedrijven en instellingen, de Nationale Rekeningen Enquête 2001. 
Alle bedrijven, organisaties en stichtingen, die in een door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek samen te stellen steekproeven vallen, zijn 
verplicht de vragenlijst, Jaarverslag 2000 en de vragenlijst Schatting 
2001 (die in de bijlage behorende bij deze beschikking zijn opgenomen), 
in te vullen. 

P.B. 2001, no. 34 IX BESLUIT van de 12de maart 2001 tot afkondiging van het besluit 5  
december 2000, (Stb. 6) houdende wijziging van het Schepenbesluit  
1965 (toevoeging van bepalingen inzake de registratie van opvaren 
den van passagiersschepen). 
 
Uit de Nota van Toelichting: 
Bij deze algemene maatregel van rijksbestuur zijn enkele bepalingen 
inzake de registratie van opvarenden van passagiersschepen toegevoegd 
aan het Schepenbesluit 1965. De toevoeging strekt tot uitvoering van 
richtlijn nr. 98/41/EG van de Raad van de Europese Unie van 18 juni 
1998 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die 
vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen (PbEG 
L 188). 
Tevens wordt daarmee uitvoering gegeven aan (een onderdeel van  
resolutie MSC.47 (66) van 4 juni 1996 van de Maritieme Veiligheids 
commissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) (Trb.  
1998,155), waarbij onder andere hoofdstuk III van het op 1 november  
1974 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag voor de  
beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, met Bijlagen (Trb. 1976,  



 
 
WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2001 
 
 

 

JURDOC - 14 december 2010 

157, het SOLAS-verdrag) opnieuw werd vastgesteld. 

P.B. 2001, no. 35 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste maart 2001 ter uitvoering van artikel 4 van de  
Warenlandsverordening. 
In het belang van de volksgezondheid wordt de invoer uit gebieden waar  
BSE is geconstateerd dan wel niet uitgesloten kan worden geacht en het  
verhandelen van vlees en vleeswaren alsmede van andere producten  
waarin delen van mogelijk met BSE besmette dieren zijn verwerkt  
verboden, alsmede wordt overgegaan tot vernietiging van hier te lande  
reeds aanwezig vlees, vleeswaren alsmede andere producten waarin  
delen van mogelijk met BSE besmette dieren zijn verwerkt. 

P.B. 2001, no. 36 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste maart 2001 ter uitvoering van artikel 5A van de Slacht- 
en keuringsverordening 1933. 
 
Uit de overweging: 
In het belang van de volksgezondheid is het wenselijk ter wering van  
besmetting de invoer uit gebieden waar BSE is geconstateerd dan wel  
niet uitgesloten kan worden geacht en het verhandelen van vlees en  
vleeswaren alsmede van andere producten waarin delen van mogelijk  
met BSE besmette dieren zijn verwerkt, te verbieden alsmede over te  
gaan tot vernietiging van hier te lande reeds aanwezig vlees, vleeswaren  
alsmede andere producten waarin delen van mogelijk met BSE besmette  
dieren zijn verwerkt. 

P.B. 2001, no. 37 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste maart 2001 ter uitvoering van artikel 4 van de  
Warenlandsverordening. 
De invoer en het verhandelen van vlees en vleeswaren alsmede van 
andere producten waarin delen van mogelijk met MKZ besmette dieren 
zijn verwerkt, wordt verboden, alsmede wordt overgegaan tot vernieti-
ging van hier te lande reeds aanwezig vlees en vleesproducten of andere 
producten waarin delen van mogelijk met MKZ besmette dieren verwerkt 
zijn. 

P.B. 2001, no. 38 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste maart 2001 ter uitvoering van artikel 5A van de Slacht- 
en keuringsverordening 1933. 
Ter wering van besmetting met MKZ, wordt de invoer en het verhan-

delen  
van vee, vlees en vleeswaren alsmede van andere producten waarin  
delen van mogelijk met MKZ besmette dieren zijn verwerkt, verboden,  
alsmede wordt overgegaan tot vernietiging van hier te lande reeds  
aanwezig vee, vlees, vleeswaren alsmede andere producten waarin delen 
van mogelijk met MKZ besmette dieren zijn verwerkt. 

P.B. 2001, no. 39 X MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 22ste maart 2001 ter  
uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Regeling Muntstelsel  
Nederlandse Antillen 1989 (P.B. 1989, no. 70). 
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Regelend het in omloop brengen van munten gedateerd 2001. 

P.B. 2001, no. 40 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 23ste maart 2001 ter uitvoering van artikel 2b van de  
Comptabiliteitslandsverordening (P.B. 1953, no. 1)  
(Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land). 
 
Uit de Nota van Toelichting: 
Binnen de algemene lijnen van de wetgeving, die door de Staten en de 
Regering gezamenlijk worden getrokken, moet deze laatste slagvaardig 
kunnen optreden. Dit geldt voor alle terreinen van het landsbestuur; het 
geldt in het bijzonder voor de uitvoering van de begroting. Het 
uitgangspunt is gelijk het behoort te zijn: dat de begroting wordt 
uitgevoerd zoals zij door de Staten is goedgekeurd. Men mag intussen de 
ogen niet gesloten houden voor het feit dat er tussen dit uitgangspunt en 
de noodzaak om slagvaardig te kunnen handelen een spanningsveld 
bestaat. 
Die spanning wordt minder naar de mate waarin de bestuurders zich in  
alle fasen van de begrotingscyclus gedisciplineerd gedragen: toezeg 
gingen die tot uitgaven leiden behoren niet te worden gedaan zonder dat  
de dekking voor die uitgaven wordt aangegeven, overschrijdingen 

dienen  
zoveel mogelijk voorkomen te worden en, indien zij zich toch voordoen,  
dient voor dekking te worden gezorgd, incidentele meevallers mogen niet 
worden aangewend voor structurele verhogingen van de uitgaven. Het is 
van belang om deze budgettaire "spelregels" in een geordend kader  
bijeen te brengen. Zulk een kader kan het eerder bedoelde uitgangspunt  
veilig stellen. Daartoe wordt in artikel 2b van d e  
Comptabiliteitslandsverordening (P.B. 1953, no. 1) aan de Regering de  
taak gedelegeerd om in een Landsbesluit, houdende algemene  
maatregelen, regels voor een stringent begrotingsbeleid vast te leggen.  
Het Landsbesluit zal de "budgetdiscipline" versterken, en het zal dit in  
soepele inspeling op gebleken behoefte kunnen doen. 
Het onderhavige Landsbesluit heeft vooral een disciplinerende werking. 
Niet alleen voor "de ministers die het aangaat", maar ook voor de Raad 
van Ministers. 

P.B. 2001, no. 41 VI   
XIII   
XV 

LANDSVERORDENING van de 15de maart 2001 tot wijziging van  
de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming. 

P.B. 2001, no. 42 V BESLUIT van de 30ste maart 2001 tot afkondiging van het besluit  
van 19 maart 2001 (Stb. 148), houdende wijziging van het Besluit 

pas 
poortgelden (verlaging tarieven reisdocumenten). 

P.B. 2001, no. 43 XVII LANDSBESLUIT van de 4de april 2001, no. 12, regelende de  
inwerkingtreding van de Overdrachtslandsverordening XVII  
(P.B. 1975. No. 267) voor wat betreft het eilandgebied Curaçao. 
Dit Landsbesluit werkt terug tot en met 1 maart 2001. 
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P.B. 2001, no. 44 XIX LANDSBESLUIT van de 6de april 2001, no. 1, houdende wijziging  
van het Landsbesluit van de 5de februari 1987, no. 8 houdende  
aanwijzing van het hoofd van de Bedrijfsgeneeskundige Dienst van  
het eilandgebied Curaçao als de geneeskundige bedoeld in enige  
bepalingen van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht,  
de Werkliedenverordening 1944, de Regeling Vakantie en  
Vrijstelling van Dienst Ambtenaren, de Regeling Vakantie en  
Vrijstelling van Dienst Werknemers en de Pensioenverordening  
Burgerlijke Landsdienaren 1938, en opdracht van enige andere  
ingevolge deze wettelijke regelingen te verrichten werkzaamheden  
aan het genoemde hoofd. (P.B. 1987, no. 27). 

P.B. 2001, no. 45 V MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 3de maart 2001, regelende de ambtsinstructie voor de  
ambtenaren van het Korps Politie Nederlandse Antillen, belast met  
de uitvoering van de politietaak, alsmede de instructie betreffende  
het gebruik van geweld en (vuur)wapens voor de ambtenaren van  
het Korps Politie Nederlandse Antillen, belast met de uitvoering van  
de politietaak, en andere functionarissen die betrokken zijn bij de  
uitvoering van de politietaak (Regeling ambts- en geweldinstructie  
KPNA). 

P.B. 2001, no. 46 XV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 4de april 2001, houdende vaststelling van de indicatoren aan  
de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden  
aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de  
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Beschikking 
indicatoren ongebruikelijke transacties). 

P.B. 2001, no. 47  XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 11de april 2001, houdende goedkeuring van de indicatoren,  
zoals vastgesteld bij de Beschikking indicatoren ongebruikelijke  
transacties (Landsbesluit goedkeuring indicatoren ongebruikelijke  
transacties). 

P.B. 2001, no. 48 XV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 11de april 2001, tot wijziging van de Beschikking indicatoren 
ongebruikelijke transacties. 
"Bijlage A" behorend bij en bedoeld in artikel 1 van de Beschikking 
indicatoren ongebruikelijke transacties wordt vervangen door een  
nieuwe "Bijlage A", gevoegd als bijlage bij deze beschikking. 
De bijlage A betreft financiële diensten, niet zijnde het sluiten of 
afwikkelen van een individuele levensverzekeringsovereenkomst. 

P.B. 2001, no. 49 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 11de april 2001, houdende goedkeuring van de indicatoren,  
opgenomen in de bij Ministeriële Beschikking met algemene werking 
van de 11de april 2001, tot wijziging van de Beschikking indicatoren 
ongebruikelijke transacties (P.B. 2001, no. 48) vervangen "Bijlage  
A", behorende bij en bedoeld in artikel 1 van de Beschikking  
indicatoren ongebruikelijke transacties. 
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Ter uitvoering van artikel 10, tweede lid, van de Landsverordening 
melding ongebruikelijke transacties, worden de indicatoren  
opgenomen in de bij Ministeriële Beschikking met algemene werking  
van de 11de april 2001 tot wijziging van de Beschikking indicatoren  
ongebruikelijke transacties (P.B. 2001, no. 48) vervangen "Bijlage A', 
behorende bij en bedoeld in artikel 1 van de Beschikking indicatoren 
ongebruikelijke transacties, goedgekeurd. 

P.B. 2001, no. 50 V BESLUIT van de 6de april 2001 tot afkondiging van de rijkswet van 
21 december 2000 (Stb. 618) tot wijziging van de Rijkswet op het  
Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening 

en  
het verlies van het Nederlanderschap. 

P.B. 2001, no. 51 V BESLUIT van de 11de april 2001 tot afkondiging van de rijkswet  
van 8 maart 2001 (Stb. 132) tot wijziging van de Paspoortwet, onder  
andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter 
voorkoming van misbruik van reisdocumenten. 

P.B. 2001, no. 52 V Besluit van de 11de april 2001 tot afkondiging van het besluit van 19 
maart 2001 (Stb. 147), houdende uitvoering van artikel V van de  
Rijkswet van 8 maart 2001, houdende opnemen in Stb. 132, tot  
wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het  
daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik  
van reisdocumenten. 

P.B. 2001, no. 53 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 29ste maart 2001 ter uitvoering van artikel 12 van de  
Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen  
(P.B. 1989, no. 70). 
Ter gelegenheid van de Olympische Spelen 2000 te Sydney, Australië, 
worden zilveren munten met het karakter van wettig betaalmiddel 
uitgegeven. 

P.B. 2001, no. 54 XVI BESLUIT van de 24ste april 2001 tot afkondiging van de rijkswet  
van 13 december 2000 (Stb. 615) tot goedkeuring van de op 26 juli  
1995 te Brussel totstandgekomen Overeenkomst, opgesteld op grond 
van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,  
aangaande de bescherming van de financiële belangen van de  
Europese Gemeenschappen (Trb. 1995, 289); van het op 27  
september 1996 te Dublin totstandgekomen Protocol, opgesteld op  
grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese  
Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van 

financiële  
belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1996, 330); van  
het op 29 november 1996 te Brussel totstandgekomen Protocol,  
opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de  
Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof  
van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de  
Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële  
belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1997, 40); en van  
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het op 17 december 1997 te Parijs totstandgekomen Verdrag inzake  
de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij  
internationale zakelijke transacties (Trb. 1998, 54) (Goedkeuring  
van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en corruptie). 

P.B. 2001, no. 55 XI MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING, 
van de 14de mei 2001 houdende wijziging van de Ministeriële  
Beschikking met algemene werking van de 11de september 2000 ter  
uitvoering van artikel 2a, eerste en tweede lid, van de  
Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten  
(P.B. 1972, no. 111), (P.B. 2000, no. 90). 
Uit de TOELICHTING: 
De buitenwerkingstelling van de individuele ontslagtoets geschiedt aan 
de hand van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerde 
bedrijfstak-classificatie (versie 2 - mei 1998), op basis van de 
International Standard Industrial Classification of all Economic Activi-
ties (ISIC 1988 - revision 3). De uitgezonderde bedrijfssector computer- 
en aanverwante activiteiten is opgenomen onder letter K en niet zoals 
per abuis wordt vermeld letter L. 

P.B. 2001, no. 56 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 3de mei 2001 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, juncto  
artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van de Warenlandsverordening  
(P.B. 1997, no. 334). 
In het belang van de volksgezondheid is het wenselijk met spoed regels te 
geven ten aanzien van de uitvoer van goederen die in de Europese 
Gemeenschap onderworpen zijn aan de bepalingen van richtlijn 
92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen 
van rauwe melk, warmtebehandelde melk en produkten op basis van 
melk.  

P.B. 2001, no. 57 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 23ste mei 2001 tot intrekking van het Invoerverbod eetbare  
oliën (P.B. 1975, no. 273), het Landsbesluit Invoerverbod toilet- 
papier, papieren handdoeken en papieren servetten in de vorm van  
jumbo-rollen (P.B. 1977, no. 239), het Invoerverbod grondstoffen  
voor de fabrikage van papieren zakken (P.B. 1977, no. 240), het  
Landsbesluit Invoerverbod grondstoffen voor de produktie van  
harmonicagaas en ijzeren draadnagels (P.B. 1977, no 348), het  
Landsbesluit Invoerverbod grondstoffen en halffabrikaten bestemd  
voor de produktie van zepen en wasmiddelen (P.B. 1978, no. 298) en  
het Besluit Invoerverbod granen en economische heffing  
aanverwante produkten december 1982 (P.B. 1983, no. 26). 

P.B. 2001, no. 58 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 20ste april 2001 tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing  
financiële diensten melding ongebruikelijke transacties  
(P.B. 2000, no. 120). 
In verband met de aanwijzing van hazardspel-transacties als financiële 
dienst, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 9, van de Landsveror-



 
 
WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2001 
 
 

 

JURDOC - 14 december 2010 

dening melding ongebruikelijke transacties (P.B. 1996, no. 21) is het 
wenselijk het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten melding 
ongebruikelijke transacties (P.B. 2000, no. 120) te wijzigen. 

P.B. 2001, no. 59 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 20ste april 2001 tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing  
financiële diensten identificatie bij financiële dienstverlening  
(P.B. 2000, no. 121). 
In verband met de aanwijzing van hazardspel-transacties als financiële 
dienst, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 9, van de Landsveror-
dening identificatie bij financiële dienstverlening (P.B. 1996, no. 23) 
wordt het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten identificatie bij 
financiële dienstverlening (P.B. 2000, no. 121) gewijzigd. 

P.B. 2001, no. 60 XV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 27ste april 2001 houdende vaststelling van de indicatoren met  
betrekking tot transacties in verband met het afnemen van 

financiële  
diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van het  
Landsbesluit aanwijzing financiële diensten melding ongebruike- 
lijke transacties (P.B. 2000, no. 120) (Beschikking indicatoren  
ongebruikelijke transacties inzake hazardspel-transacties). 

P.B. 2001, no. 61 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 2de mei 2001 houdende goedkeuring van de indicatoren, zoals 
vastgesteld bij Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties  
inzake hazardspel-transacties (Landsbesluit goedkeuring 

indicatoren  
inzake hazardspel-transacties). 

P.B. 2001, no. 62 IX  XVIII  MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 14de juni 2001 houdende regelen betreffende de status, taken  
en bevoegdheden van het Bureau Telecommunicatie en Post van de  
Nederlandse Antillen (Regeling BT&P). 

P.B. 2001, no. 63 XX BESLUIT van de 1ste juni 2001 tot afkondiging van de rijkswet van  
11 april 2001, (Stb. 202) houdende het verlenen van toestemming 

aan  
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn Christof Frederik  
Aschwin der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van  
Amsberg om een huwelijk aan te gaan met Petra Laurentien  
Brinkhorst. 

P.B. 2001, no. 64 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 22ste juni 2001 tot intrekking van de Invoerregulering van  
een aantal goederen 1991 (P.B. 1992, no. 42). 
 
Uit de Nota van Toelichting: 
Het onderhavige landsbesluit beoogt de bestaande invoerregeling in te 
trekken. Dit geschiedt in het kader van de afbouw van het marktpro-
tectiebeleid, zoals neergelegd in het Regeeraccoord 1999-2002 en de 
door de Raad van Ministers geaccordeerde beslispunten in de Kaderno-
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ta Afbouw Marktprotectie. 

P.B. 2001, no. 65 X Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 19de juni  
2001 ter uitvoering van artikel 7, derde lid, van de  
Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg (P.B.  
2000, no. 168) strekkende tot het stellen van eisen aan elektronische  
handtekeningen, certificatiedienstverleners en door hen af te geven  
certificaten (Landsbesluit elektronische handtekeningen, certificaten 
en certificatiedienstverleners). 

P.B. 2001, no. 66 V   
XV 

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 9de juli 2001 houdende een eigen instruktie voor personeel  
van het Gevangeniswezen Nederlandse Antillen betreffende het  
aanwenden van geweld en het gebruik van geweldsmiddelen  
(Beschikking geweldinstructie Gevangeniswezen). 

P.B. 2001, no. 67 XIX MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
16de juli 2001 tot wijziging van de Regeling vergoeding 

behandelings-  
en verplegingskosten overheidsdienaren (P.B. 1986, no. 165). 
Op basis van de Landsverordening bijzondere bevoegdheden regering 
(P.B. 2000, no. 66) is het wenselijk bij Ministeriële Beschikking met 
algemene werking de werknemers die bij een verzelfstandigde dienst in 
dienst treden op basis van een arbeidsovereenkomst als overheids-
dienaar in de zin van de Regeling vergoeding behandelings- en verple-
gingskosten overheidsdienaren (P.B. 1986, no. 165) aan te merken. 

P.B. 2001, no. 68 IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 12de juli 2001 ter uitvoering van artikel 24A, achtste lid, van  
de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943  
(P.B. 1956, no. 9) (Ministeriële kindertoeslag ongehuwde ouder). 
Er worden nadere regels gesteld voor de toepassing van de kindertoe-
slag voor de ongehuwde ouder die al dan niet samenwoont. 

P.B. 2001, no. 69 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 13de juli 2001 ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de  
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties. 
Uit de toelichting: 
Ingevolge artikel 7, eerste lid van de Landsverordening melding onge-
bruikelijke transacties dienen bij Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen regels te worden gesteld omtrent de verstrekking van 
gegevens uit het register van het Meldpunt en de voorwaarden waaron-
der, aan van overheidswege aangewezen instanties in of buiten het 
Koninkrijk die een vergelijkbare taak hebben als het Meldpunt. 
Het onderhavige landsbesluit, dat betrekking heeft op de gegevensuit-
wisseling met meldpunten zowel in als buiten het Koninkrijk, geeft 
uitvoering aan voormeld artikel. 

P.B. 2001, no. 70 XIX   LANDSVERORDENING van de 16de juli 2001 tot tijdelijke  
wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren  
(P.B. 1997, no. 312). 
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Het is wenselijk tijdelijk van de Pensioenlandsverordening overheids-
dienaren (P.B. 1997, no. 312) af te wijken ten einde het percentage van 
de pensioenbijdrage, genoemd in artikel 58 van de Pensioenlands-
verordening overheidsdienaren, voor het jaar 2000 te verlagen en het 
percentage genoemd in artikel 62 van genoemde Landsverordening, dat 
van het inkomen van de overheidsdienaar verhaald wordt voor de 
maanden oktober, november en december 2000 te verlagen. 

P.B. 2001, no. 71 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING, 
van de 23ste juli 2001, houdende de tijdelijke instelling van de  
Inspectie voor de Volksgezondheid (Tijdelijke beschikking Inspectie  
Volksgezondheid). 
Op basis van artikel 1, eerste en tweede lid, van de Landsverordening 
bijzondere bevoegdheden regering (P.B. 2000, no. 66) wordt in af-
wachting van regeling bij Landsverordening, tijdelijk bij Ministeriële 
Beschikking met algemene werking regels te stellen ten aanzien van de 
Inspectie voor de Volksgezondheid. 

P.B. 2001, no. 72 XVIII LANDSBESLUIT van de 23ste juli 2001, no. 20, tot wijziging van het  
Landsbesluit aanwijzing ministers (P.B. 1999, no. 212). 

P.B. 2001, no. 73 V MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 23ste juli 2001, regelende de ambtsinstructie voor de  
ambtenaren van het Korps Politie Nederlandse Antillen, belast met  
de uitvoering van de politietaak, alsmede de instructie betreffende  
het gebruik van geweld en (vuur)wapens voor de ambtenaren van  
het Korps Politie Nederlandse Antillen, belast met de uitvoering van  
de politietaak, en andere functionarissen die betrokken zijn bij de  
uitvoering van de politietaak (Regeling ambts- en geweldinstructie  
KPNA). 

P.B. 2001, no. 74 XIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 30ste juli 2001, houdende wijziging van de Landsverordening  
Universiteit van de Nederlandse Antillen (P.B. 1985, no. 43). 
Op basis van de Landsverordening bijzondere bevoegdheden regering 
(P.B. 2000, no. 66) wordt bij onderhavige Ministeriële Beschikking met 
algemene werking de Landsverordening Universiteit van de Nederlandse 
Antillen (P.B. 1985, no. 43) gewijzigd teneinde een reorganisatie door te 
voeren om betere voorwaarden te scheppen voor het functioneren van de 
Universiteit van de Nederlandse Antillen. 

P.B. 2001, no. 75  XVIII 
XIX 

LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 houdende  
vaststelling van de organisatie van de Landsoverheid op hoofdlijnen  
en de bijbehorende formatieplaatsen (Landsverordening 

Organisatie  
Landsoverheid). 
Als uitvloeisel van het Regeeraccoord 1999-2002 en het bijbehorende  
Urgentieprogramma is het wenselijk te komen tot een nieuwe, meer  
efficiënte en effectieve opzet van de Landsoverheid. 
Verder is het wenselijk de bij de Landsoverheid behorende formatie-
plaatsen en tijdelijk arbeidsplaatsen per Ministerie vast te leggen. 
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P.B. 2001, no. 76 V   
XIX 

LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 tot intrekking  
van de Landsverordening van de 22ste december 1976, houdende  
regelen betreffende de werk- en diensttijden en de beloning voor  
overwerk van de politieambtenaren (P.B. 1976, no. 276) in verband  
met de inwerkingtreding van het Landsbesluit Rechtspositie Korps  
Politie Nederlandse Antillen 2000 (P.B. 2000, no. 80). 
Deze landsverordening werkt terug tot en met 1 september 2000. 

P.B. 2001, no. 77 XV LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 tot wijziging van 
de Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld. 

P.B. 2001, no. 78 XV LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 houdende  
wijziging van de Landsverordening melding ongebruikelijke  
transacties. 
Teneinde de mogelijkheid van verstrekking van gegevens uit het register 
van het Meldpunt aan buitenlandse van overheidswege aangewezen 
instanties die een vergelijkbare taak hebben als het Meldpunt, te 
verruimen, wordt artikel 7, tweede lid, Landsverordening melding 
ongebruikelijke transacties gewijzigd. 

P.B. 2001, no. 79 XV LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 houdende regels  
betreffende de administratieve rechtspraak (Landsverordening  
administratieve rechtspraak). 
Gelet op artikel 42, derde en vierde lid, van de Samenwerkingsregeling 
Nederlandse Antillen en Aruba (P.B. 1985, no. 88) en artikel 103 
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (P.B. 1955, no. 32), alsmede 
ter bevordering van de rechtsbescherming, is gekomen tot een algemene 
regeling van de administratieve rechtspraak, opgedragen aan de 
rechterlijke macht. 

P.B. 2001, no. 80 IV   
V   
VI   
VII   
VIII   
IX   
X   
XI   
XII   
XIII   
XV 

LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 in verband met  
de invoering, het overgangsrecht en het tijdstip van  
inwerkingtreding van de Landsverordening administratieve  
rechtspraak, alsmede enige voorzieningen op het terrein van de  
administratieve en belastingrechtspraak  
(Invoeringslandsverordening administratieve rechtspraak). 
Er worden regels gesteld met betrekking tot de invoering, het over-
gangsrecht en het tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverorde-
ning administratieve rechtspraak, alsmede worden er enige voorzienin-
gen getroffen op het terrein van de administratieve rechtspraak. 

P.B. 2001, no. 81 X LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 houdende regels  
inzake het toezicht op het fiduciair bedrijf (Landsverordening  
toezicht fiduciair bedrijf). 

P.B. 2001, no. 82 XI LANDSVERORDENING van de 3de augustus houdende regels met  
betrekking tot het doen verrichten van arbeid door vreemdelingen  
(Landsverordening arbeid vreemdelingen). 
In verband met het ontwikkelen van een eigen beleid terzake de 
tewerkstelling van vreemdelingen, inzake de toelating tot verblijf in de 
Nederlandse Antillen, het daarbij toe te passen restrictief toelatingsbe-
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leid, de bestrijding van illegale tewerkstelling en het waarborgen van 
een zo groot mogelijke vrijheid van arbeidskeuze, worden regels gesteld 
met betrekking tot het doen verrichten van arbeid door vreemdelingen. 

P.B. 2001, no. 83 XIX LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 tot tijdelijke  
wijziging van de artikelen 21 en 22 van de Regeling Vakantie en  
Vrijstelling van Dienst Ambtenaren (P.B. 1969, no. 44). 
In verband met de grote financieel-economische problemen wordt voor 
onbepaalde tijd een van de artikelen 21 en 22 van de Regeling Vakantie 
en Vrijstelling van Dienst Ambtenaren (P.B. 1969, no. 44) afwijkende 
voorziening getroffen. 

P.B. 2001, no. 84 XIX Landsverordening van de 3de augustus 2001 tot tijdelijke wijziging  
van de artikelen 16 en 17 van de Regeling Vakantie en Vrijstelling  
van Dienst Werknemers (P.B. 1971, no. 85). 
In verband met de financieel-economische problemen is het wenselijk om 
voor onbepaalde tijd een van de artikelen 16 en 17 van de Regeling 
Vakantie en Vrijstelling van Dienst Werknemers (P.B. 1971, no. 85) 
afwijkende voorziening te treffen. 

P.B. 2001, no. 85 XVII LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 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). 
In verband met de grote financieel-economische problemen wordt voor 
onbepaalde tijd een 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) 
afwijkende voorziening getroffen. 

P.B. 2001, no. 86 XVIII LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 tot tijdelijke  
wijziging 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). 

P.B. 2001, no. 87 XVIII LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 tot tijdelijke  
wijziging 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 weduwe  
en wezen (P.B. 1970, no. 86). 

P.B. 2001, no. 88 XVIII LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 tot goedkeuring  
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van wijzigingen van het Reglement van orde voor de Raad van  
Ministers (P.B. 1955, no. 99). 
Deze Landsverordening werkt terug tot en met 31 maart 2001. 

P.B. 2001, no. 89 IV LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 houdende  
algemene bepalingen van formeel belastingrecht (Algemene  
Landsverordening Landsbelastingen). 

P.B. 2001, no. 90 XVII LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 ter uitvoering  
van artikel 110, derde lid, van de Eilandenregeling Nederlandse  
Antillen strekkende tot wijziging van het nadelig saldo van de  
voorlopig vastgestelde begroting van het eilandgebied Bonaire voor  
het dienstjaar 2001. 

P.B. 2001, no. 91 IX 
XVII 

LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 ter uitvoering  
van artikel 110, derde lid, van de Eilandenregeling Nederlandse  
Antillen strekkende tot wijziging van het nadelig saldo van de  
voorlopig vastgestelde begroting van het eilandgebied Saba voor het  
dienstjaar 2001. 

P.B. 2001, no. 92 XVII LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 ter uitvoering  
van artikel 110 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen met  
betrekking tot de begroting van het eilandgebied Sint Eustatius voor 
het dienstjaar 2001. 

P.B. 2001, no. 93 XVII LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 ter uitvoering  
van artikel 110 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen met  
betrekking tot de begroting van het eilandgebied Sint Maarten voor  
het dienstjaar 2001. 

P.B. 2001, no. 94 IV   LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 houdende  
wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 
(P.B. 1965, no. 58), de Landsverordening op de inkomstenbelasting  
1943 (P.B. 1956, no. 9) en de Landsverordening op de Loonbelasting  
1976 (P.B. 1975, no. 254). 

P.B. 2001, no. 95 XIII LANDSVERORDENING van de 3de augustus 2001 tot wijziging van 
de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen  
(P.B. 1985, no. 43). 
Vooruitlopend op de reorganisatie van de Universiteit van de Neder-
landse Antillen wordt de Landsverordening Universiteit Nederlandse 
Antillen (P.B. 1985, no. 43) gewijzigd. 

P.B. 2001, no. 96 III LANDSBESLUIT van de 28ste juni 2001 ter goedkeuring ingevolge  
artikel 86 van de Onteigeningsverordening (P.B. 1960, no. 61) van de 
beslissing van de Eilandsraad van het eilandgebied St. Eustatius van  
14 maart 2001, no. 2, tot onteigening van het perceel plaatselijk  
bekend als Johnson Compound. 

P.B. 2001, no. 97 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 13de juli 2001 ter uitvoering van het bepaalde in artikel 38,  
eerste lid, tweede volzin, en artikel 38, derde lid, van de  
Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten  
(P.B. 1996, no. 211) (Landsbesluit College van Beroep inzake  



 
 
WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2001 
 
 

 

JURDOC - 14 december 2010 

Bijzondere Ziektekosten). 
Regelende onder meer de benoeming en het ontslag van de leden en de 
plaatsvervangende leden van het College van Beroep inzake Bijzondere 
Ziektekosten. 

P.B. 2001, no. 98 XIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING, 
van de 7de juni 2001 ter uitvoering van artikel 6 van het Landsbesluit 
voorschriften l.o.-examens (P.B. 1986, no. 132). 
Vaststelling van het Landsexamenprogramma voor het diploma lager 
onderwijs Papiamentu. 

P.B. 2001, no. 99 XIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING, 
van de 7de juni 2001 ter uitvoering van artikel 6 van het  
Landsbesluit voorschriften l.o.-examens (P.B. 1986, no. 132). 
Vaststelling van het Landsexamenprogramma voor het diploma lager 
onderwijs Nederlandse taal. 

P.B. 2001, no. 100 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste augustus 2001 ter uitvoering van artikel 13 van de  
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) en artikel  
13 van de Landsverordening Ongevallenverzekering  
(P.B. 1966, no. 14) (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale  
Verzekeringen 2001). 
Met het oog op de beheersing van de kosten die ten laste van het 
Ziektefonds en het Ongevallenfonds komen, wordt een nieuwe regeling 
inzake tarieven voor zorgverleners en -instellingen die medewerking  
verlenen aan de uitvoering van de Landsverordening Ziekteverze-
kering (P.B. 1966, no. 15) en de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) vastgesteld. 

P.B. 2001, no. 101 XVIII LANDSBESLUIT van de 16de augustus 2001, no. 73, tot bepaling  
van de dag van de kandidaatstelling alsmede de dag van de  
stemming voor de periodieke verkiezing van de leden van de Staten. 

P.B. 2001, no. 102 XX BESLUIT van de 24ste augustus 2001 tot afkondiging van de  
rijkswet van 4 juli 2001 (Stb. 333), houdende het verlenen van  
toestemming aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem- 
Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der  
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg om  
een huwelijk aan te gaan met Máxima Zorreguieta. 

P.B. 2001, no. 103 XVI BESLUIT van de 24ste augustus 2001 tot afkondiging van de  
rijkswet van 5 juli 2001 (Stb. 343), houdende goedkeuring van het 

op  
17 juli 1998 totstandgekomen Statuut van Rome inzake het  
Internationaal Strafhof. 
Het op 17 juli 1998 totstandgekomen Statuut van Rome inzake het 
Internationaal Strafhof behoeft ingevolge artikel 91, eerste lid van de 
Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal alvorens het Konink-
rijk daaraan kan worden gebonden en voorzover het Statuut bepalingen 
bevat die afwijken van de Grondwet, in het bijzonder artikel 42 en 71, 
dient goedkeuring overeenkomstig artikel 91, derde lid, van de Grondwet 
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te geschieden. 

P.B. 2001, no. 104
  

XVIII BESLUIT van de 24ste augustus 2001 tot afkondiging van het 
besluit  

van 27 april 2001 (Stb. 236) tot wijziging van het besluit van 23  
augustus 1984 (Stb. 1984, 414) houdende regeling van de materiële  
positie van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen  
(Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen) en van het  
besluit van 18 december 1985 (Stb. 1985, 676) houdende regeling 

van  
de materiële positie van de Gouverneur van Aruba (Positiebesluit  
Gouverneur van Aruba). 
Uit de Nota van Toelichting:  
In de afgelopen jaren is als gevolg van verschillende ontwikkelingen een  
aantal wijzigingen met betrekking tot de wedden van de Gouverneur van  
de Nederlandse Antillen en de gouverneur van Aruba doorgevoerd,  
terwijl de Positiebesluiten niet zijn aangepast. Verder zijn de besluiten  
op onderdelen redactioneel achterhaald. 
Het onderhavige besluit strekt ertoe de Positiebesluiten in technische zin 
aan te passen. 

P.B. 2001, no. 105 XVI BESLUIT van de 24ste augustus 2001 tot afkondiging van de  
rijkswet van 22 juni 2001 (Stb. 315), tot goedkeuring van de op  
26 mei 1997 te Brussel totstandgekomen Overeenkomst, opgesteld 

op  
basis van artikel K.3, lid2, onder c, van het Verdrag betreffende de  
Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren  
van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de  
Europese Unie betrokken zijn (Trb. 1997, 249), van het op 19 juni  
1997 te Brussel totstandgekomen Tweede Protocol, opgesteld op  
grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese  
Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de  
financiële belangen van de Europese Gemeenschappen  
(Trb. 1997, 251), van het op 27 januari 1999 te Straatsburg  
totstandgekomen Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van  
corruptie (Trb. 2000, 130) en van het op 5 mei 1998 te Straatsburg  
totstandgekomen Statuut betreffende de Groep van Staten tegen  
corruptie (Trb. 2000, 131) (Goedkeuring van enkele verdragen  
inzake de bestrijding van fraude en corruptie II). 

P.B. 2001, no. 106 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
27ste september 2001 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). 
Bepaalde gemotoriseerde vervoermiddelen die ingevolge het Tarief van  
invoerrechten, bedoeld in artikel 127 van de Algemene Verordening I.U.  
en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62), gekarakteriseerd worden als  
automobielen voor personenverkeer, zijn niet bestemd noch geschikt  
voor deelname aan het verkeer op de openbare weg. 
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Ter ondersteuning van het toerisme worden zodanige automobielen  
vrijgesteld van de heffing, bedoeld in artikel 2 Besluit invoerheffing  

op  
enige goederen 1984 (P.B. 1984, no. 23), en daartoe wordt genoemd  
besluit met gebruikmaking van artikel 6, eerste lid, van de Landsveror 
dening In- en uitvoer (P.B. 1968, no. 42) tijdelijk gewijzigd, vooruitlo 
pend op een daartoe strekkende wijziging van dat Besluit bij Landsbe 
sluit, houdende algemene maatregelen. Deze Ministeriële Beschikking  
treedt in werking met ingang van 1 september 2001, werkt terug tot en  
met 15 februari 2000 en vervalt met ingang van 16 augustus 2000. 

P.B. 2001, no. 107 IX 
X 

MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
27ste september 2001 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). 
Bepaalde gemotoriseerde vervoermiddelen die ingevolge het Tarief van  
invoerrechten, bedoeld in artikel 127 van de Algemene Verordening I.U.  
en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62), gekarakteriseerd worden als  
automobielen voor personenverkeer, zijn niet bestemd noch geschikt  
voor deelname aan het verkeer op de openbare weg. 
Ter ondersteuning van het toerisme worden zodanige automobielen 
vrijgesteld van de heffing, bedoeld in artikel 2 Besluit invoerheffing  op 
enige goederen 1984 (P.B. 1984, no. 23), en daartoe wordt genoemd 
besluit met gebruikmaking van artikel 6, eerste lid, van de Landsveror-
dening In- en uitvoer (P.B. 1968, no. 42) tijdelijk gewijzigd, vooruitlopend 
op een daartoe strekkende wijziging van dat Besluit bij Landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen. Deze Ministeriële Beschikking treedt in 
werking met ingang van 2 september 2001, werkt terug tot en met 16 
augustus 2000 en vervalt met ingang van 17 februari 2001. 

P.B. 2001, no. 108 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
27ste september 2001 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). 
Bepaalde gemotoriseerde vervoermiddelen die ingevolge het Tarief van  
invoerrechten, bedoeld in artikel 127 van de Algemene Verordening I.U.  
en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62), gekarakteriseerd worden als  
automobielen voor personenverkeer, zijn niet bestemd noch geschikt  
voor deelname aan het verkeer op de openbare weg. 
Ter ondersteuning van het toerisme worden zodanige automobielen  
vrijgesteld van de heffing, bedoeld in artikel 2 Besluit invoerheffing  

op  
enige goederen 1984 (P.B. 1984, no. 23), en daartoe wordt genoemd  
besluit met gebruikmaking van artikel 6, eerste lid, van de Landsveror 
dening In- en uitvoer (P.B. 1968, no. 42) tijdelijk gewijzigd, vooruitlo 
pend op een daartoe strekkende wijziging van dat Besluit bij Landsbe 
sluit, houdende algemene maatregelen. 
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Deze Ministeriële Beschikking treedt in werking met ingang van 3 
september 2001, werkt terug tot en met 17 februari 2001 en vervalt met 
ingang van 18 augustus 2001. 

P.B. 2001, no. 109 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
27ste  september 2001 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). 
Bepaalde gemotoriseerde vervoermiddelen die ingevolge het Tarief van 
invoerrechten, bedoeld in artikel 127 van de Algemene Verordening I.U. 
en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62), gekarakteriseerd worden als 
automobielen voor personenverkeer, zijn niet bestemd noch geschikt 
voor deelname aan het verkeer op de openbare weg. 
Ter ondersteuning van het toerisme worden zodanige automobielen  
vrijgesteld van de heffing, bedoeld in artikel 2 Besluit invoerheffing  

op  
enige goederen 1984 (P.B. 1984, no. 23), en daartoe wordt genoemd  
besluit met gebruikmaking van artikel 6, eerste lid, van de  
Landsverordening In- en uitvoer (P.B. 1968, no. 42) tijdelijk  
gewijzigd, vooruitlopend op een daartoe strekkende wijziging van dat  
Besluit bij Landsbesluit, houdende algemene maatregelen.  
Deze Ministeriële Beschikking treedt in werking met ingang van 4 
september 2001, werkt terug tot en met 18 augustus 2001 en vervalt met 
ingang van 19 februari 2002. 
 
 

P.B. 2001, no. 110 XVII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 26ste september 2001 ter uitvoering van artikel 4b van de  
Comptabiliteitsvoorschriften eilandgebieden (P.B. 1953, no. 174)  
(Landsbesluit  versterking budgetdiscipline eilandgebieden). 
Bij de uitvoering van de begroting en ter voorkoming van de noodzaak 
om daarin wijzigingen tot stand te brengen door het bestuurscollege 
wordt zoveel mogelijk de hand gehouden aan de door de eilandsraad 
vastgestelde begroting. 
In dit Landsbesluit komen onder meer aan de orde overschrijdingen en 
compensaties. 

P.B. 2001, no. 111 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 21ste september 2001 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel  
b, van de Landsverordening bevoegdheid apothekers en  
apothekersassistenten (P.B. 1960, no. 58). 
Ter uitvoering van artikel 1, onderdeel b van de Landsverordening 
bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten (P.B. 1960, no. 58), 
wordt het apothekersdiploma behaald aan de Universiteit Antwerpen 
en de Katholieke Universiteit Leuven erkend. 

P.B. 2001, no. 112 XVIII BESLUIT van de 24ste september 2001 tot afkondiging van het  
besluit van de 5de juni 2001 (Stb. 290), ter bekendmaking van de  
tekst van het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse 
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Antillen. 
De tekst van het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen,  
zoals dit laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 april 2001, Stb. 236  
wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd. 

P.B. 2001, no. 113 XIV LANDSBESLUIT van de 12de oktober 2001, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de Sanctielandsverordening (P.B. 1997, no.  
336). 

P.B. 2001, no. 114 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
12de oktober 2001 ter uitvoering van artikel 4a, eerste lid, van de  
Landsverordening Deviezenverkeer (P.B. 1981, no. 67). 
In het belang van de internationale rechtsorde en de daarop betrekking 
hebbende internationale afspraken zoals vervat in Resolutie 1267 van 15 
oktober 1999, Resolutie 1333 van 19 december 2000, Resolutie 1363 van 
30 juli 2001 en Resolutie 1368 van 12 september 2001 van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, worden de tegoeden van de 
Taliban van Afghanistan c.s. alsook de tegoeden van Usama bin Laden 
c.s.bevroren. 

P.B. 2001, no. 115 XI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 13de september 2001 tot wijziging van het Arbeidsbesluit  
hotels, restaurants en casino's 2000 (P.B. 2000, no. 91). 
Het advies van de Sociaal-Economische Raad, nr. 155/2000-SER, 
geeft aanleiding tot het op enige punten bijstellen van het 
Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino's 2000 (P.B. 2000, nr. 91). 

P.B. 2001, no. 116 V BESLUIT van de 4de oktober 2001 tot afkondiging van het besluit  
van 13 september 2001, nr. 98.001827 (Stb. 418), houdende  
uitvoering van artikel V van de Rijkswet van 8 maart 2001, Stb. 132, 
tot wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het  
daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik  
van reisdocumenten. 

P.B. 2001, no. 117 V BESLUIT van de 4de oktober 2001 tot afkondiging van het besluit  
van 20 september 2001, nr. 01.004123 (Stb. 421) houdende wijziging  
van het Besluit paspoortgelden (invoering nieuwe generatie  
reisdocumenten). 
Uit de Nota van Toelichting: 
Het Besluit paspoortgelden is gewijzigd in verband met de invoering van 
een nieuwe generatie reisdocumenten op 1 oktober 2001. 

P.B. 2001, no. 118 V Besluit 01/1305 ter uitvoering van artikel 7, tweede en derde lid , van 
de Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba  
2001) Paspoortuitvoeringsregeling); 
Uit de TOELICHTING: 
Het nieuwe paspoort dat vanaf 1 oktober 2001 wordt uitgegeven wordt 
centraal in Nederland onder verantwoordelijkheid van het agentschap 
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) 
aangemaakt. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat de gezaghebber 
van een eilandgebied van de Nederlandse Antillen op grond van de aan 
hen gedelegeerde bevoegdheid in het geval van dat met een reis naar het 
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buitenland spoed geboden is, zoals thans wel gebruikelijk is, direct een 
nationaal paspoort afgeeft. 
De afgifte van nooddocumenten is voor de Nederlandse Antillen voorbe 
houden aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Daar het  
Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen is gevestigd op  
het eiland Curaçao, zou het voor degenen die zich bevinden op een van  
de andere eilanden van de Nederlandse Antillen onder omstandigheden  
bezwaarlijk kunnen zijn om aanvragen voor een nooddocument bij de  
Gouverneur in te dienen. In verband hiermee wordt uitsluitend voor  
medische en/of humanitaire redenen de bevoegdheid tot het afgeven van 
laissez-passer's en het aanbrengen van noodverlengingen in 
reisdocumenten gemandateerd aan de Gezaghebbers van de 
eilandgebieden Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. 
Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatbesluit verstrekking 
laissez-passer's en noodverlenging reisdocumenten". 

P.B. 2001, no. 119 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 23ste oktober 2001 tot wijziging van het Landsbesluit,  
houdende algemene maatregel, van de 14de september 1990 (P.B.  
1990, no. 79) ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, onder a, van de  
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42). 
Gelet op resolutie 986 (1995) van de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties en op de artikelen 4, eerste lid, onder a en 6 van de Landsver-
ordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) wordt het Landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, van de 14de september 1990 (P.B. 
1990, no. 79) gewijzigd. 

P.B. 2001, no. 120 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 1ste oktober 2001 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
onderdeel c, van de Landsverordening In- en Uitvoer  
(P.B. 1968, no. 42), strekkende tot afbouw van een aantal  
economische heffingen (Landsbesluit afbouw van een aantal  
economische heffingen). 
In het belang van de economische aangelegenheden van de eilandge-
bieden Bonaire en Curaçao is het wenselijk in het kader van de afbouw 
van de marktprotectie regels te geven ten aanzien van de afbouw van een 
aantal bestaande economische heffingen. 

P.B. 2001, no. 121 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 17de oktober 2001 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334). 
In het belang van de volksgezondheid is het wenselijk met spoed regels te 
geven ten aanzien van de uitvoer van goederen die in de Europese 
Gemeenschap onderworpen zijn aan de bepalingen van richtlijn 
92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen 
van rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van 
melk. 

P.B. 2001, no. 122 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
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van de 2de november 2001 tot wijziging van het 
Experimenteerbesluit  

comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 111). 
Overwegende dat het gewenst is de begroting naar ministerie in plaats 
van per zorggebied hoofdfunctie, in te richten en dat een indeling naar 
ministerie ook in verband met de invoering van de Landsverordening 
Organisatie Landsoverheid (P.B. 2001, no. 75), waarin financieel 
zelfbeheer per ministerie is geregeld, wenselijk is, is het noodzakelijk het 
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land (P.B. 1992, no. 
111) te wijzigen teneinde de mogelijkheid te scheppen de begroting en 
rekening van de Landsoverheid in te delen naar ministerie. 

P.B. 2001, no. 123 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 13de november 2001 ter uitvoering van artikel 6, derde lid,  
onderdeel f, onder 3°, van de Landsverordening op de Loonbelasting 
1976 (P.B. 1975, no. 254) (Beschikking vaste vergoedingen). 
Er worden nadere regels gesteld op grond waarvan vaste vergoedingen 
niet tot het loon worden gerekend. 

P.B. 2001, no. 124 XIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 23ste november 2001 ter uitvoering van artikel 8B van de  
Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming  
(P.B. 1998, no. 49). 
Aan het Curaçao Sea Aquarium wordt vrijstelling verleend van het 
verbod als bedoeld in artikel 11, tweede lid, en artikel 14 van het SPAW-
protocol, voor het houden van acht dolfijnen van de soort Tursiops 
truncatus (Tuimelaar), onder zekere voorwaarden. 

P.B. 2001, no. 125 XVII  
XVIII 

LANDSVERORDENING van de 26ste november 2001 tot wijziging  
van het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement (P.B. 1989, no. 78). 

P.B. 2001, no. 126 XII LANDSVERORDENING van de 28ste november 2001 tot wijziging  
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering  
(P.B. 1960, no. 83). 
Het is wenselijk de bestaanszekerheid van de rechthebbenden op 
ouderdomspensioen te versterken door verhoging van de kerstuitkering 
en in verband daarmee wordt de Landsverordening Algemene  
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83), zoals gewijzigd, in  
P.B. 2001, no. 80, nader gewijzigd. 

P.B. 2001, no. 127 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 30ste november 2001 bevattende een nadere regeling  
betreffende de proceskostenveroordeling in bestuursrechtelijke  
procedures (Besluit proceskosten bestuursrecht). 
Uit de Nota van Toelichting: 
Ingevolge de artikelen 50 en 58 Landsverordening Administratieve 
Rechtspraak is het Gerecht (bij uitsluiting) bevoegd een partij te veroor-
delen in de kosten die een andere partij in verband met de behandeling 
van het beroep en in bepaalde gevallen een bezwaarschrift (door het 
bestuursorgaan) redelijkerwijs heeft moeten maken. 
Bij de opzet van het Landsbesluit is gebruik gemaakt van een soortge-
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lijke regeling ter uitvoering van de Nederlandse Algemene Wet Be-
stuursrecht, waar al enige jaren mee wordt gewerkt en die als bevredi-
gend wordt ervaren. 

P.B. 2001, no. 128 IV LANDSVERORDENING van de 4de december 2001 tot wijziging  
van de Landsverordening op de loonbelasting 1976 
(P.B. 1975, no. 254). 

P.B. 2001, no. 129 XI   
XII 

LANDSVERORDENING van de 4de december 2001 tot wijziging  
van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 

14),  
de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15), de  
Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000, no. 67), de Vakantieregeling 1949  
(P.B. 1968, no. 112) en de Landsverordening algemene verzekering  
bijzondere ziektekosten (P.B. 1996, no. 211). 

P.B. 2001, no. 130 XII LANDSVERORDENING van de 4de december 2001 tot wijziging  
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 
(P.B. 1960, no. 83) en van de Landsverordening Algemene  
Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194). 

P.B. 2001, no. 131 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 4de december 2001, tot wijziging van het Landsbesluit,  
houdende algemene maatregelen, van de 27ste februari 2001 (P.B.  
2001, no. 22) tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene  
maatregelen, van de 4de april 1961 ter uitvoering van de artikelen 1  
lid 2, 5, 10 lid 1, 19 lid 3 en 21 lid 1 van de Verordening van de 21ste  
oktober 1921 (P.B. 1922, no. 14) tot regeling van het toezicht op  
krankzinnigen (P.B. 1961, no. 48). 

P.B. 2001, no. 132 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de december 2001 ter uitvoering van artikel 1b van de  
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15). 
Ter uitvoering van artikel 1b van de Landsverordening Ziekteverzeke-
ring (P.B. 1966, no. 15) worden de bedragen, genoemd in artikel 1 
onder "werknemer", aangepast op basis van de stijging welke het 
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2000 
aangeeft ten opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand augustus 
2001. 

P.B. 2001, no. 133 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de december 2001 ter uitvoering van artikel 8, zesde en  
zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering  
(P.B. 1966, no. 15). 
Ter uitvoering van artikel 8, zesde en zevende lid, van de 
 Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15)  
wordt het premiepercentage voor de werknemer, de werkgever, de  
rechts persoon de Nederlandse Antillen en de gezinsleden van de  
werknemer en gewezen werknemervoor het jaar 2002 vastgesteld. 

P.B. 2001, no. 134
  

XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de december 2001 ter uitvoering van artikel 8, vijfde lid, van  
de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14). 
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Ter uitvoering van artikel 8, vijfde lid, van de Landsverordening  
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) worden de bedragen,  
genoemd in de artikelen 5, elfde lid, en 8, vierde lid, aangepast op basis  
van de stijging welke het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor  
de maand augustus 2000 aangeeft ten opzichte van het prijsindexcijfer  
voor de maand augustus 2001. 

P.B. 2001, no. 135 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de december 2001 ter uitvoering van artikel 8, tweede lid,  
van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 

14). 
Ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14), wordt het premiepercenta-
ge voor het jaar 2002 vastgesteld. 

P.B. 2001, no. 136 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de december 2001 ter uitvoering van de artikelen 7, tweede  
lid, en 7a, negende lid, van de Landsverordening Algemene  
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83). 
Ter uitvoering van de artikelen 7, tweede lid, en 7a, negende lid, van de  
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83)  
wordt het pensioenbedrag en de toeslag voor het jaar 2002 aangepast op 
basis van de stijging welke het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie  
voor de maand augustus 2000 aangeeft ten opzichte van het  
prijsconsumptiecijfer voor de maand augustus 2001. 

P.B. 2001, no. 137 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de december 2001 tot vaststelling van het premiepercentage,  
bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Landsverordening Algemene  
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83). 
Ter uitvoering van artikel 27, eerste lid, van de Landsverordening 
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83), wordt het 
premiepercentage voor het jaar 2002 vastgesteld. 

P.B. 2001, no. 138 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de december 2001 ter uitvoering van artikel 26, zesde lid, van 
de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering  
(P.B. 1960, no. 83). 
Ter uitvoering van artikel 26, zesde lid, van de Landsverordening  
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) wordt de premie-
inkomensgrens voor het jaar 2002 vastgesteld. 

P.B. 2001, no. 139 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de december 2001 ter uitvoering van artikel 11, zevende lid,  
van de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194). 
Ter uitvoering van artikel 11, zevende lid, van de Landsverordening 
Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 
worden de pensioenbedragen voor de weduwen-, weduwnaars- en 
wezenpensioenen voor het jaar 2002 aangepast aan de ontwikkeling 
van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 
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P.B. 2001, no. 140 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de december 2001 ter uitvoering van artikel 29, zesde lid, van 
de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194). 
Ter uitvoering van artikel 29, zesde lid, van de Landsverordening  
Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) wordt de 
premie-inkomensgrens vastgesteld. 

P.B. 2001, no. 141 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de december 2001 tot vaststelling van het premiepercentage,  
bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Landsverordening Algemene  
Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194). 
Ter uitvoering van artikel 30, eerste lid, van de Landsverordening 
Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) wordt 
het premiepercentage voor het jaar 2002 vastgesteld. 

P.B. 2001, no. 142 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN  
van de 7de december 2001 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). 
De bedragen, genoemd in artikel 2 van het Landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, van de 21ste december 1965 ter uitvoering van 
artikel 26, lid 7 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverze-
kering (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) worden aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van 
de gezinsconsumptie aangepast. 

P.B. 2001, no. 143 IV   
XII 

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 13de  december 2001 tot wijziging van de Gezamenlijke  
beschikking AOV/AWW en Loonbelasting 1976 (P.B. 1978, no. 296). 

P.B. 2001, no. 144 IV LANDSVERORDENING van de 20ste december 2001 tot wijziging  
van de Landsverordening van de 29ste december 1999 tot wijziging  
van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940  
(P.B. 1965, no. 58) (P.B. 1999, no. 244), de Landsverordening op de  
inkomstenbelasting 1943 (P.B. 1956, no. 9), de Garantieverordening  
Winstbelasting 1979 (P.b. 1976, no. 282), de Garantieverordening  
Winstbelasting 1993 (P.b. 1995, no. 83), de Landsverordening op de  
dividendbelasting 2000 (P.B. 1999, no. 246) en de Landsverordening  
van de 29ste december 1999 tot wijziging van de Landsverordening  
op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 1956, no. 9) (P.B. 1999, no. 

245). 

P.B. 2001, no. 145 IV Landsverordening van de 20ste december 2001 tot wijziging van de  
Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (P.B. 1965, no. 58), de  
Landsverordening van de 29ste december 1999 tot wijziging van de  
Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (P.B. 1965, no. 58)  
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(P.B. 1999, no. 244), de Landsverordening op de inkomstenbelasting  
1943 (P.B. 1956, no. 9), de Landsverordening op de invordering van  
directe belastingen 1943 (P.B. 1942, no. 248), de  
Garantieverordening Winstbelasting 1979 (P.B. 1976, no. 282), de  
Garantieverordening Winstbelasting 1993 (P.B. 1995, no. 83), de  
Landsverordening op de dividendbelasting 2000 (P.B. 1999, no. 246)  
en de Algemene Landsverordening Landsbelastingen (P.B. 2001, no. 
89). 

P.B. 2001, no. 146 IV Landsbesluit van de 20ste december 2001, no. 1 regelende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 29ste december  
1999 tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting  
1940 (P.B. 1965, no. 58) (P.B. 1999, no. 244) alsmede de  
Landsverordening van de 20ste december 2001 tot wijziging van de  
Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (P.B. 1965, no. 58), de  
Landsverordening van de 29ste december 1999 tot wijziging van de  
Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (P.B. 1965, no. 58)  
(P.B. 1999, no. 244), de Landsverordening op de inkomstenbelasting  
1943 (P.B. 1956, no. 9), de Landsverordening op de invordering van  
directe belastingen 1943 (P.B. 1942, no. 248), de  
Garantieverordening Winstbelasting 1979 (P.B. 1976, no. 282), de  
Garantieverordening Winstbelasting 1993 (P.B. 1995, no. 83), de  
Landsverordening op de dividendbelasting 2000 (P.B. 1999, no. 246)  
en de Algemene Landsverordening Landsbelastingen  
(P.B. 2001, no. 89) (P.B. 2001, no. 145). 

P.B. 2001, no. 147 X LANDSBESLUIT van de 19de december 2001, no. 65, regelende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening toezicht fiduciair bedrijf 
(P.B. 2001, no. 81). 
De Landsverordening toezicht fiduciair bedrijf (P.B. 2001, no. 81) treedt 
in werking met ingang van 1 februari 2002. 

P.B. 2001, no. 148 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste december 2001 ter uitvoering van artikel 39, eerste lid,  
onderdeel a, van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen  
(P.B. 2001, no. 89) (Ministeriële Beschikking administratieve  
boeten). 
Het bestaande boetebeleid voor directe belastingen en voor  
omzetbelasting wordt kracht van wet verleend nu de Algemene  
Landsverordening Landsbelastingen (P.B. 2000, no. 89) hiervoor een  
wettelijke basis biedt. 
Ter bevordering van eenheid in het boetebeleid voor de verschillende 
belastingen waarop voornoemde Landsverordening van toepassing is, 
worden overeenkomstige regels inzake het opleggen van boeten 
vastgesteld. 

P.B. 2001, no. 149 IV   
XVIII 

LANDSVERORDENING van de 20ste december 2001 tot aanwijzing 
van het belastingcontroleorgaan van de Nederlandse Antillen. 
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P.B. 2001, no. 150 IV   
XIX 

Landsverordening van de 20ste december 2001 houdende regeling  
van de overgang van het personeel van de landsoverheidsdienst  
Belastingaccountantsbureau naar de Stichting  
Belastingaccountantsbureau. 
Met betrekking tot de overgang van het personeel van de Landsover-
heidsdienst Belastingaccountant naar de Stichting Belastingaccountants-
bureau worden enige regelingen getroffen. 

P.B. 2001, no. 151 VI   
IX 

LANDSVERORDENING van de 20ste december 2001 houdende  
nieuwe regels omtrent de luchtvaart (Luchtvaartlandsverordening). 
Nieuwe regels omtrent de luchtvaart, mede ter aanpassing aan hetgeen 
daaromtrent bij of krachtens internationaal Verdrag -met name het op 7 
december 1944 te Chicago gesloten Verdrag inzake de Internationale 
Burgerluchtvaart en bijbehorende bijlagen. Tevens worden enige 
wijzigingen aangebracht in de Opiumlandsverordening 1960. 

P.B. 2001, no. 152 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 27ste december 2001 tot wijziging van de  
Duurtetoeslagregeling gepensionneerden 1943 (P.B. 1943, no. 77). 
 
Uit de Nota van Toelichting: 
Middels de in P.B. 2001, no. 8 afgekondigde Landsverordening tot 
wijziging van de Pensioen-landsverordening overheidsdienaren (P.B. 
1997, no. 312) is de inbouw van de AOV-franchise in de pensioenbij-
drage van de deelgenoten in het Algemeen Pensioenfonds van de 
Nederlandse Antillen (APNA) die op de dag waarop genoemde Lands-
verordening in werking trad (1 januari 1998) reeds ambtenaar waren in 
de zin van de Pensioenverordening Burgerlijke Landsdienaren 1938, 
geregeld. Deze wijzigingslandsverordening zal op 1 januari 2002 in 
werking treden. In de memorie van toelichting bij het ontwerp  van 
genoemde wijzigingslandsverordening is aangekondigd dat de inbouw 
van de AOV-franchise in de pensioenuitkering van deze zogenoemde 
'oude' deelgenoten zou plaatsvinden door inbouw van de AOV-franchise 
in de duurtetoeslag. Daartoe is wijziging van de Duurtetoeslagregeling 
gepensioneerden 1943 (P.B. 1943, no. 77) noodzakelijk. 

P.B. 2001, no. 153 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 27ste december 2001 ter uitvoering van artikel 21, zevende lid, 
van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere  
ziektekosten (P.B. 1996, no. 211) (Landsbesluit AVBZ- 
premieinkomensgrens 2002).  
Ter uitvoering van artikel 21, zevende lid, van de Landsverordening  
algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.B. 1996, no. 211) wordt 
het inkomensbedrag waarboven geen premie verschuldigd is, aan de  
ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 

aangepast. 

P.B. 2001, no. 154 X MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
28ste december 2001, houdende regels ter afbouw van economische  
heffing op de invoer van automobielen. 
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Uit de TOELICHTING: 
De onderhavige ministeriële beschikking met algemene werking beoogt 
met gebruikmaking van artikel 4 en artikel 6, eerste lid van de Lands-
verordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) zoals gewijzigd, de 
bestaande economische heffing op automobielen voor personenvervoer, 
bestemd voor eigen gebruik van de koper en motorrijwielen, scooters 
daaronder begrepen, af te bouwen. 
Dit geschiedt in het kader van de afbouw van het marktprotectiebeleid,  
zoals neergelegd in het Regeeraccoord 1999-2002 en de door de Raad  
van Ministers geaccordeerde beslispunten in de Kadernota Afbouw  
Marktprotectie van 12 juli 2000. 

P.B. 2001, no. 155 X   
XVIII 

MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemene werking van de  
28ste december 2001, strekkende tot het stellen van regels ten aanzien 
van het aangaan van overeenkomsten tussen de Openbare  
rechtspersoon de Nederlandse Antillen en derden in het kader van  
het Programma Economische Samenwerking Projecten Nederlandse 
Antillen (PESP-NA). 
 
Uit de overweging: 
Het is wenselijk Nederlands-Antilliaanse bedrijven te ondersteunen bij 
het onderzoeken van de mogelijkheden van exportbevorderende activitei-
ten. 
Het is wenselijk regels te stellen ten aanzien van het aangaan en 
uitvoeren van overeenkomsten gesloten in het kader van het Programma 
Economische Samenwerking Projecten-Nederlandse Antillen. 
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 
gelden ter beschikking gesteld voor de financiering van het Programma 
Economische samenwerking Projecten-Nederlandse Antillen. 
Het is wenselijk in het belang van het Land af te wijken van de regels 
inzake het openbaar aanbesteden ingevolge artikel 27 van de Comp-
tabiliteitslandsverordening. 
Uit de Bijlagen: 
Het PESP-NA beoogt de export door het Nederlands Antilliaanse 
bedrijfsleven naar andere dan hoog geïndustrialiseerde Westerse landen 
te bevorderen met activiteiten die gericht zijn op bilaterale economische 
samenwerking met deze landen. Voorstellen voor activiteiten worden aan 
deze doelstelling getoetst. 

P.B. 2001, no. 156 XVIII LANDSVERORDENING van de 21ste december 2001 houdende  
wijziging van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid. 
Als gevolg van de decentralisatie- en verzelfstandigingsproblematiek is 
het noodzakelijk de datum van inwerkingtreding van de 
Landsverordening Organisatie Landsoverheid (P.B. 2001, no. 75) 
enigszins te nuanceren. 

P.B. 2001, no. 157 IV   
XIX 

LANDSBESLUIT van 28ste december 2001, no. 14, houdende het  
tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening, houdende  
regeling van de overgang van het personeel van de  
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landsoverheidsdienst Belastingaccountantsbureau naar de Stichting  
Belastingaccountantsbureau (P.B. 2001, no. 150). 

P.B. 2001, no. 158 XVII  
XVIII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 21ste december 2001, ter uitvoering van artikel 51 van het  
Nederlands-Antilliaans Kiesreglement (P.B. 1989, no. 78). 
In het kader van de Statenverkiezing in 2002 kunnen in het eilandgebied 
Curaçao in plaats van stembiljetten stemmachines worden gebezigd. 

P.B. 2001, no. 159 XVII LANDSBESLUIT van de 21ste december, no. 528, bepalende de  
opneming in het Publicatieblad van de geldende tekst van het  
Nederlands-Antilliaans Kiesreglement (P.B. 1989, no. 78). 
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