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PB NUMMER SECTIE KOPJE/ SAMENVATTING 
P.B. 2002, no. 1 

 
XVIII LANDSBESLUIT van 4de januari 2002 houdende het tijdstip van 

inwerkingtreding van de Landsverordening organisatie Lands-
overheid (P.B. 2001, no. 75). 

P.B. 2002, no. 2 V   
XVIII  
XIX 

LANDSBESLUIT van de 24ste december 2001 houdende instelling 
van de Adviescommissie voorgenomen herplaatsing ex artikel 53 
Landsverordening Materiaal Ambtenarenrecht, artikel 47 
Werkliedenverordening 1944 en artikel 81 Reglement rechtspositie 
Korps Politie Nederlandse Antillen; 

P.B. 2002, no. 3 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 4de januari 2002 ter uitvoering van de artikelen 13, 15, 16 en 
17 van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid, regelende 
de organisatie en taakstelling van de Directie Luchtvaart en de 
Directie Scheepvaart en Maritieme Zaken van het Ministerie van 
Verkeer en Vervoer. 

P.B. 2002, no. 4 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 4de januari 2002 ter uitvoering van de artikelen 13, 15, 16 en 
17 van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid, regelende 
de organisatie en taakstelling van de Directie Financiën en de 
Directie Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën. 

P.B. 2002, no. 5 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 4de januari 2002 ter uitvoering van de artikelen 13, 15, 16 en 
17 van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid, regelende 
de organisatie en taakstelling van de Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken en de Directie Buitenlandse Betrekkingen van het 
Ministerie van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen. 

P.B. 2002, no. 6  XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 4de januari 2002 ter uitvoering van de artikelen 13, 15, 16 en 
17 van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid, regelende 
de organisatie en taakstelling van de Directie Bestuurlijke en 
Constitutionele Zaken en de Directie Personeel, Organisatie & ICT 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

P.B. 2002, no. 7 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 4de januari 2002 ter uitvoering van de artikelen 13, 15, 16 en 
17 van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid, regelende 
de organisatie en taakstelling van de Directie Economische Zaken en 
de Directie Arbeidszaken van het Ministerie van Economische en 
Arbeidszaken. 

P.B. 2002, no. 8 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 4de januari 2002 ter uitvoering van de artikelen 13, 15, 16 en 
17 van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid, regelende 
de organisatie en taakstelling van de Directie Justitiële Zaken van 
het Ministerie van Justitie. 

P.B. 2002, no. 9 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 4de januari 2002 ter uitvoering van de artikelen 13, 15, 16 en 
17 van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid, regelende 
de organisatie en taakstelling van de Directie Onderwijs, Sport en 
Cultuur en de Directie Jeugd- en Jongerenontwikkeling van het 
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Ministerie van Onderwijs en Cultuur. 

P.B. 2002, no. 10 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 4de januari 2002 ter uitvoering van artikel 9 van het 
Reglement van Orde voor de Raad van Advies (P.B. 1949, no. 11, 
zoals gewijzigd bij landsbesluit van 8 juli 1963, P.B. 1963, no. 112) 
juncto de artikelen 16 en 17 van de Landsverordening Organisatie 
Landsoverheid (P.B. 2001, no. 75), regelende de organisatie en 
taakstelling van het Secretariaat van de Raad van Advies. 

P.B. 2002, no. 11  XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 4de januari 2002 ter uitvoering van de artikelen 16 en 17 van 
de Landsverordening Organisatie Landsoverheid (P.B. 2001, N°. 
75), regelende de organisatie en taakstelling van het Secretariaat van 
de Raad van Ministers. 

P.B. 2002, no. 12 XVIII  
XIX 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 4de januari 2002 ter uitvoering van de artikelen 16 en 17 van 
de Landsverordening Organisatie Landsoverheid (P.B. 2001, N°. 
75), regelende de organisatie en taakstelling van het Bureau 
Secretariaatvoering SER/ROA/GOA. SER = Sociaal Economische 
Raad, ROA = Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt, GOA = 
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. 

P.B. 2002, no. 13  XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 4de januari 2002 ter uitvoering van de artikelen 13, 15, 16 en 
17 van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid, regelende 
de organisatie en taakstelling van de Directie Volksgezondheid en de 
Directie Sociale Ontwikkeling van het Ministerie van 
Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling. 

P.B. 2002, no. 14  V LANDSBESLUIT van de 4de januari 2002 houdende het tijdstip van  
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 26ste juli 2000  
tot wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting  
(P.B. 2000, no. 65). 

P.B. 2002, no. 15 XI LANDSBESLUIT van de 4de januari 2002 houdende het tijdstip van  
inwerkingtreding van de Landsverordening arbeid vreemdelingen  
(P.B. 2001, no. 82). 

P.B. 2002, no. 16 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de januari 2002 ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, onder  
b, van de Postspaarbankverordening 1958 (P.B. 1958, no. 62)  
(Landsbesluit aanwijzing Post Nederlandse Antillen N.V.). 

P.B. 2002, no. 17 V LANDSVERORDENING van de 19de december 2001 tot wijziging  
van de Landsverordening Identiteitskaarten (P.B. 1965, no. 17). 

P.B. 2002, no. 18 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 26ste november 2001 tot wijziging van het Landsbesluit  
voorschriften L.O.- examens (P.B. 1986, no. 132). 

P.B. 2002, no. 19 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de januari 2002 houdende intrekking van het Landsbesluit  
van de 24ste November 1972 (P.B. 1972, no. 238) ter uitvoering van  
artikel 11, lid 2 der Televisie-landsverordening (P.B. 1971, no. 33). 

P.B. 2002, no. 20 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 3de januari 2002 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van  
de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312) 
(Landsbesluit met wachtgeld gelijkgestelde periodieke uitkeringen). 
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P.B. 2002, no. 21 IV   
XIX 

LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 3de januari 2002 ter uitvoering van artikel 14, vierde lid, van  
de Pensioensverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312)  
(Landsbesluit geneeskundig onderzoek overheidsdienaren). 

P.B. 2002, no. 22 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 3de januari 2002 ter uitvoering van artikel 55, vierde lid, van  
de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312) 
(Landsbesluit regels betaling pensioenen overheidsdienaren). 

P.B. 2002, no. 23 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 3de januari 2002 ter uitvoering van artikel 76, eerste en  
tweede lid, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren  
(P.B. 1997, no.  312) (Landsbesluit afkoop pensioen  
overheidsdienaren). 

P.B. 2002, no. 24  XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 3de januari 2002 ter uitvoering van artikel 85, derde lid, van  
de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no.  

312)  
(Landsbesluit inkoop pensioentijd overheidsdienaren). 

P.B. 2002, no. 25 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 3de januari 2002 ter uitvoering van artikel 6, eerste lid,  
onderdeel b, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren  
(P.B. 1997, no.  312) (Landsbesluit aanwijzing niet- 
overheidsdienaar). 

P.B. 2002, no. 26 XVII  
XVIII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 16de januari 2002 tot wijziging van het Landsbesluit  
houdende algemene maatregelen van de 16de april 1973 tot  
vaststelling van modellen en formulieren ter uitvoering van het  
Kiesreglement Staten en Eilandsraden (P.B. 1973, no. 65). 

P.B. 2002, no. 27 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 10de januari 2002 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van  
de Landsverordening Deviezenverkeer (P.B. 1981, no. 67), houdende 
bevriezing van de tegoeden van de Taliban van Afghanistan c.s. en  
Usama bin Laden c.s. (Landsbesluit bevriezing tegoeden Taliban 

van  
Afghanistan c.s. en Usama bin Laden c.s.). 

P.B. 2002, no. 28 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 27ste december 2001 ter uitvoering van artikel 5, eerste lid,  
onderdeel r, van de Landsverordening algemene verzekering  
bijzondere ziektekosten (P.B. 1996, no. 211) (Landsbesluit  
uitbreiding AVBZ-zorg aan visueel en auditief gehandicapten). 

P.B. 2002, no. 29 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 27ste december 2001 tot wijziging van het Landsbesluit zorg  
(P.B. 1996, no. 215).  
“Uit de nota van Toelichting: Sinds de inwerkingtreding van de  
Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.B.  
1996, no. 211) op 1 januari 1997 bleek dat het noodzakelijk was hierin  
verscheidene wijzigingen aan te brengen, hetgeen heeft geleid tot  
invoering van de Aanpassingslandsverordening AVBZ (P.B. 1997, no.  
316) op 1 januari 1998. Deze wijzigingen geven op hun beurt aanleiding 
tot enkele wijzigingen in het Landsbesluit zorg (P.B. 1996, no. 215) 

P.B. 2002, no. 30  XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 27ste december 2001 ter uitvoering van artikel 21, eerste,  
tweede, derde en vijfde lid, van de Landsverordening algemene  
verzekering bijzondere ziektekosten (P.B. 1996, no. 211)  
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(Landsbesluit AVBZ-premie 1999). 

P.B. 2002, no. 31 XVIII LANDSBESLUIT van de 4de januari 2002, no. 1, tot vaststelling van  
een wijziging van het Reglement van Orde voor de Raad van Advies, 
zoals ontworpen door de Raad van Advies in zijn vergadering van 

20  
december 2001. 

P.B. 2002, no. 32 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 27ste december 2001 ter uitvoering van artikel 4, tweede lid,  
van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere  
ziektekosten (P.B. 1996, no. 211) (Landsbesluit beperking kring  
verzekerden AVBZ). 

P.B. 2002, no. 33 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 19de december 2001 tot wijziging van het Landsbesluit  
aanwijzing financiële diensten melding ongebruikelijke transacties  
(P.B. 2000, no. 120). 

P.B. 2002, no. 34 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 19de december 2001 tot wijziging van het Landsbesluit  
aanwijzing financiële diensten identificatie bij financiële  
dienstverlening (P.B. 2000, no. 121). 

P.B. 2002, no. 35 IV  
XIX  

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING, 
van de 30ste januari 2002 ter uitvoering van de artikelen 6A, tweede  
lid en 6B, derde lid van de Landsverordening op de Loonbelasting  
1976 (Beschikking pensioenen). 

P.B. 2002, no. 36 IX   
X 

BESLUIT van de 1ste februari 2002 tot afkondiging van het Besluit  
van 7 januari 2002 (Stb. 29), tot wijziging van het Schepenbesluit  
1965 en het Vissersvaartuigenbesluit in verband met de  
totstandkoming van de Zeevaartbemanningswet. 

P.B. 2002, no. 37 IX BESLUIT van de 1ste februari 2002 tot afkondiging van het Besluit  
van 22 januari 2002 (Stb. 44), houdende regels omtrent de  
bemanning  van zeeschepen, varende onder de vlag van het  
Koninkrijk met een Nederlands-Antilliaans of Arubaanse zeebrief  
(Bemanningsbesluit Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse  
zeeschepen). 

P.B. 2002, no. 38 IX   
X 

BESLUIT van de 1ste februari 2002 tot afkondiging van het Besluit  
van 22 januari 2002 (Stb. 45), houdende vaststelling van het tijdstip  
van inwerkingtreding van het Besluit van 7 januari 2002 tot  
wijziging van het Schepenbesluit 1965 en het  
Vissersvaartuigenbesluit in verband met de totstandkoming van de  
Zeevaartbemanningswet (Stb. 29), ten aanzien van de bij  
landsverordening van de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk    
van Aruba, aangewezen landsvaartuigen en schepen, bedoeld in  
artikel 2, tweede lid, van de Schepenwet 

P.B. 2002, no. 39 IX Ministeriële beschikking met algemene werking van de 26ste januari 
2002 houdende vaststelling van bemanningsmodellen in acht te  
nemen bij het bemannen van een zeeschip. 

P.B. 2002, no. 40 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 30ste januari 2002, houdende regels ter uitvoering van  
artikel 33, eerste lid, van het Bemanningsbesluit  
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zeeschepen (Stb. 2002, 44)  
(Landsbesluit erkenning buitenlandse vaarbevoegdheden). 

P.B. 2002, no. 41 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 30ste januari 2002 ter uitvoering van artikel 98, van het  
Bemanningsbesluit Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse  
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zeeschepen (Stb. 2002, 44) (Landsbesluit aanvragen  
bemanningsdocumenten zeeschepen). 

P.B. 2002, no. 42  X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 22ste februari 2002 houdende regels inzake de verstrekking  
van subsidies voor technische ontwikkelingsprojecten op de  
Nederlandse Antillen  
(Subsidieregeling technische ontwikkelingsprojecten-Nederlandse  
Antillen). 

P.B. 2002, no. 43 III 
X   
XVIII 

MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemene werking van de  
22ste februari 2002 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). 

P.B. 2002, no. 44 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
22ste februari 2002 houdende regels inzake de verstrekking van  
subsidies aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ter  
bevordering van de toepassing van nieuwe technologieën op de  
Nederlandse Antillen (Subsidieregeling kennisoverdracht  
ondernemers MKB-NA). 

P.B. 2002, no. 45  XVIII LANDSBESLUIT van de 28ste februari 2002, no. 1, houdende 
wijziging van het landsbesluit van 4 januari 2002, houdende het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening 
organisatie Landsoverheid (P.B. 2001, no. 75) (P.B. 2002, no. 1) 

P.B. 2002, no. 46 XI   
XVI 

BESLUIT van de 10de januari 2002 tot afkondiging van de rijkswet  
van 21 december 2000 (Stb. 39), tot goedkeuring van het op 17 juni  
1999 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende het verbod  
en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen  
van kinderarbeid (Verdrag nr. 182 aangenomen door de  
Internationale Arbeidsconferentie in haar zevenentachtigste zitting). 

P.B. 2002, no. 47 X BESLUIT van de 25ste januari 2002 tot afkondiging van het besluit  
van 26 september 2001 (STB. 470) tot wijziging van het  
Octrooireglement en het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995  
(omrekening naar euro). 

P.B. 2002, no. 48 X     
 

BESLUIT van de 25ste januari 2002 tot afkondiging van de rijkswet  
van 27 september 2001 (Stb. 482) houdende aanpassing van  
rijkswetten in verband met de vervanging van de gulden door de  
euro (Rijkswet aanpassing rijkswetten euro). 

P.B. 2002, no. 49 VI   
IX   
XVI 

BESLUIT van de 25ste januari 2002 tot afkondiging van de rijkswet 
van 18 oktober 2001 (Stb. 508), houdende goedkeuring van het op 2  
maart 2000 te Oranjestad, Aruba, totstandgekomen Verdrag inzake  
samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de  
regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang  
tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba  
voor drugsbestrijding vanuit de lucht (Trb. 2000, 34). 

P.B. 2002, no. 50 X   
XVI 

BESLUIT van de 25ste januari 2002 tot afkondiging van de rijkswet 
van 18 oktober 2001 (Stb. 535), houdende goedkeuring van de op 4  
augustus 1995 te New York totstandgekomen Overeenkomst over de 
toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde  
Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die  
betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de  
grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende  
visbestanden. 

P.B. 2002, no. 51  V BESLUIT van de 30ste januari 2002 tot afkondiging van het besluit  
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van 22 november 2001 (Stb. 565), houdende uitvoering van artikel V 
van de Rijkswet van 8 maart 2001, Stb. 132, tot wijziging van de Pas 
poortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van  
enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten. 

P.B. 2002, no. 52 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 29ste januari 2002 ter uitvoering van artikel 6, vijfde lid, van  
de Algemene landsverordening Landsbelastingen  
(P.B. 2001, no. 89). 

P.B. 2002, no. 53 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 1ste maart 2002 ter uitvoering van artikel 30, derde lid, van  
de Algemene landsverordening Landsbelastingen (P.B. 2001, no. 89)  
(Beschikking uitstel uitspraak). 

P.B. 2002, no. 54  IV LANDSBESLUIT van de 6de maart 2002, no. 1, bepalende de  
opneming in het Publicatieblad van de geldende tekst van de  
Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (P.B. 1965, no. 58). 

P.B. 2002, no. 55 XVI BESLUIT van de 4de maart 2002 tot afkondiging van de rijkswet  
van 17 mei 2001 (Stb. 253), houdende goedkeuring van het op 24 juli 
1994 te Cartagena de Indias, Colombia totstandgekomen verdrag tot 
oprichting van de Associatie van Caraïbische Staten, met Bijlagen,  
en het op 10 december 1998 te Bridgetown, Barbados  
totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Associatie van Caraïbische Staten tot vaststelling van de  
voorwaarden van deelneming door de Nederlandse Antillen als  
geassocieerd lid (Trb. 1998, 7 en 1999, 28). 

P.B. 2002, no. 56  XX BESLUIT van de 6de maart 2002 tot afkondiging van het besluit 
van  

25 januari 2002 (Stb. 41) tot vaststelling van de titels en het  
predikaat van Máxima Zorreguieta en van de titels, de namen en het 
predikaat van de kinderen die geboren mochten worden uit het  
huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander  
Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden,  
Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Hare  
Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses 

van  
Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg. 

P.B. 2002, no. 57 XX BESLUIT van de 6de maart 2002 tot afkondiging van het besluit 
van  

25 januari 2002 (Stb. 42) houdende verlening van wapen en  
onderscheidingsvlag aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses  
Máxima. 

P.B. 2002, no. 58 XVI BESLUIT van de 6de maart 2002 tot afkondiging van de rijkswet  
van 20 december 2001 (Stb. 674), houdende goedkeuring van het op  
9 december 1999 te New York totstandgekomen Internationaal  
Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme (Trb.  
2000, 12). 

P.B. 2002, no. 59 X BESLUIT van de 11de maart 2002 tot afkondiging van het besluit  
van 28 november 2001 (Stb. 629) tot wijziging van enkele besluiten  
in verband met de vervanging van de gulden door de euro. 

P.B. 2002, no. 60 V BESLUIT van de 4de maart 2002 tot afkondiging van het besluit 
van  

29 november 2001 (Stb. 589) tot wijziging van het Besluit  
naturalisatiegelden 1997. 

P.B. 2002, no. 61 IV BESLUIT van de 11de maart 2002 tot afkondiging van de rijkswet  
van 14 december 2001 (Stb. 647), tot wijziging van de  
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Belastingregeling voor het Koninkrijk 1964 (belastingheffing  
deelnemingsdividenden). 

P.B. 2002, no. 62 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 18de maart 2002 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). 
 

P.B. 2002, no. 63 IV LANDSBESLUIT van de 15de maart 2001, no. 12, bepalende de  
opneming in het Publicatieblad van de geldende tekst van de  
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 1956, no. 9). 

P.B. 2002, no. 64  IV LANDSVERORDENING van de 26ste maart 2002 houdende  
bepalingen inzake een nieuwe douanenomenclatuur (Eenvormige  
landsverordening geharmoniseerd systeem). 
 
 

P.B. 2002, no. 65 IX LANDSBESLUIT van de 21ste maart 2002, no. 16, regelende de  
inwerkingtreding van de hoofdstukken I, II, III, IV, en IX van de  
Luchtvaartverordening (P.B. 2001, no. 151). 

P.B. 2002, no. 66  X MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking  van de  
4de april 2002 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het  
Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994  
(P.B. 1994, no. 67). 

P.B. 2002, no. 67 XVII LANDSBESLUIT van de 7de november 2001, no. 10, houdende over 
dracht van het eigendomsrecht van de Nederlandse Antillen op een  
perceel grond aan het eilandgebied Curaçao. 

P.B. 2002, no. 68 IV MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
4de april 2002, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de  
Rijkswet administratieve bijstand douane (P.B. 1999, no. 192)  
(Uitvoeringsbeschikking artikel 13 Rijkswet administratieve 

bijstand  
douane). 

P.B. 2002, no. 69 IX LANDSVERORDENING van de 26ste februari 2002 houdende  
maatregelen tot opruiming van schepen en wrakken in zee en op het  
zeestrand (Landsverordening opruiming van schepen en wrakken). 

P.B. 2002, no. 70 IV LANDSVERORDENING van de 9de april 2002 tot wijziging van de 
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997  
(P.B. 1996, no. 210). 

P.B. 2002, no. 71 XVI BESLUIT van de 12de april 2002 tot afkondiging van de rijkswet  
van 20 december 2001 (Stb. 672), houdende goedkeuring van het op  
15 december 1997 te New York totstandgekomen Verdrag inzake de 
bestrijding van terroristische bomaanslagen (Trb. 1998, 84). 

P.B. 2002, no. 72 XI 
XVI 

BESLUIT van de 12de april 2002 tot afkondiging van het Besluit 
van  

20 december 2001 (Stb. 10), tot vaststelling van het tijdstip van  
inwerkingtreding van de Rijkswet tot goedkeuring van het op 17  
juni 1999 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende het  
verbod en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste  
vormen van kinderarbeid (Verdrag nr. 182 aangenomen door de  
Internationale Arbeidsorganisatie in haar zevenentachtigste zitting). 

P.B. 2002, no. 73  XVI BESLUIT van de 12de april 2002 tot afkondiging van de rijkswet  
van 12 december 2001 (Stb.5), houdende goedkeuring van het op 9  
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december 1994 te New York totstandgekomen Verdrag inzake de  
veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel (Trb. 1996,  
62). 

P.B. 2002, no. 74 XV LANDSVERORDENING van de 25ste 2002 tot aanmelding van  
geldtransporten in het kader van maatregelen tegen het witwassen  
van geld (Landsverordening aanmeldingsplicht van  
grensoverschrijdende geldtransporten) 

P.B. 2002, no. 75 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 18de april 2002 tot intrekking van een tweetal landsbesluiten, 
houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de  
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering  
(P.B. 1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194). 

P.B. 2002, no. 76  V LANDSVERORDENING van de 20ste mei 2002 houdende  
bepalingen inzake de identificatieplicht (Landsverordening  
Identificatieplicht).  

1. Iedere persoon vanaf 12 jaar is verplicht te allen tijde een op hem  
betrekking hebbend identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 2, bij zich 
te hebben. 2. Iedere persoon, bedoeld in het eerste lid, is verplicht bij  
openbare vermakelijkheden, in instellingen voor onderwijs, in horeca- 
gelegenheden en binnen een afstand van 500 meter gerekend vanaf de  
grens van de locatie waar de vermakelijkheid plaats vindt, dan wel  
waarop de opstal van de instelling of de gelegenheid zich bevindt,  
desgevraagd terstond een identiteitsdocument, bedoeld in het eerste lid,  
ter inzage te verstrekken aan de opsporingsambtenaren, bedoeld in de  
artikelen 184 en 185 van het Wetboek van Strafvordering, voor zover dat 
redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van hen in het kader van de  
handhaving van de openbare orde of de opsporing van strafbare feiten  
toegekende wettelijke bevoegdheden. 3. Iedere persoon, bedoeld in het  
eerste lid, is verplicht desgevraagd terstond een identiteitsdocument,  
bedoeld in het eerste lid, ter inzage te verstrekken aan de  
opsporingsambtenaren, bedoeld in de artikelen 184 en 185 van het  
Wetboek van Strafvordering, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor  
de toepassing en handhaving van: a. de Landsverordening Toelating en  
Uitzetting (P.B. 1966, no. 17); b. de Leerplichtlandsverordening (P.B.  
1991, no. 35). 4. De opsporingsambtenaar, bedoeld in het tweede en  
derde lid, is bevoegd van het ter inzage verstrekte document, bedoeld in  
het tweede en derde lid, afschrift te nemen of dit daartoe tijdelijk mee te  
nemen. Is sprake van een tijdelijk meenemen dan verstrekt de  
opsporingsambtenaar een met redenen omkleed bewijs van inname. 2.

  
Onder identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1, wordt verstaan: a.  
Een geldige identiteitskaart, als bedoeld in de Landsverordening  
Identiteitskaarten (P.B. 1965, no. 17); of  b. een geldig 

2.       reisdocument , als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, van de Paspoortwet (Stb. 1991, 498); of c. 
een geldig rijbewijs, als bedoeld in de wegenverkeerswetgeving 
van één der eilandgebieden; of d. de documenten, waarover een 
vreemdeling ingevolge de Landsverordening Toelating en 
Uitzetting (P.B. 1966, no. 17) moet beschikken ter vaststelling 
van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie; of 
e. het door de Minister van Justitie vastgestelde 
identiteitsdocument, dat betrekking heeft op de minderjarige, 
die ingevolge de Landsverordening Identiteitskaarten (P.B. 
1965, no. 17) niet verplicht is om in het bezit te zijn van een 
identiteitskaart. 
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P.B. 2002, no. 77 V LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 20ste mei 2002, tot intrekking van het Landsbesluit  
Identiteitskaarten (P.B. 1965, no. 133) en tot vaststelling van een  
nieuw landsbesluit ter uitvoering van de artikelen 2 en 8 van de  
Landsverordening Identiteitskaarten  
(Landsbesluit Identiteitskaarten 2002) 

P.B. 2002, no. 78 V LANDSBESLUIT van de 20ste mei 2002, no. 40, houdende het -
tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening tot wijziging 
van de Landsverordening Identiteitskaarten (P.B. 2002, no. 17) 

P.B. 2002, no. 79 V LANDSBESLUIT van de 20ste mei 2002, no. 41, houdende het tijstip  
van inwerkingtreding van het Landsbesluit identiteitskaarten 2002  
(P.B. 2002, no. 77). 

P.B. 2002, no. 80 V   
VI 
XV 

LANDSBESLUIT van de 28ste mei 2002, no. 3, regelende de  
inwerkingtreding van de artikelen I, onderdeel AQ, artikel 438a, II,  
III en V, onderdeel T, van de Landsverordening van de 28ste maart  
2000 houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de  
Nederlandse Antillen, de Vuurwapenverordening 1930, de  
Wapenverordening 1931, de Opiumlandsverordening 1960 en de  
Verordening van 20 april 1932, houdende enige regelingen van  
burgerrechtelijke aard bij botsing, aan- of overrijding met  
motorrijtuigen en houdende regeling van de ontzegging van de  
bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (P.B. 1957, nr. 75), inzake 

de  
bij ernstige misdrijven op te leggen maximum- en minimumstraffen  
(P.B. 2000, no. 28). 

P.B. 2002, no. 81 IV   
XII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 23ste mei  2002 ter uitvoering van artikel 3, lid 4, en 21d van  
de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B. 1975, no. 254)  
juncto artikel 8, lid 9, van de Landsverordening  
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14), artikel 8, lid 1, van de  
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15), artikel 22,  
lid 3, van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere  
ziektekosten (P.B. 1996, no. 211), artikel 29, lid 3, van de  
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering  
(P.B. 1960, no. 83) en artikel 32, lid 3, de Landsverordening  
Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194); 

P.B. 2002, no. 82 IV   
XI   
XII 

LANDSBESLUIT van de 23ste mei 2002, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening tot wijziging van de  
Landsverordening op de loonbelasting 1976 (P.B. 1976, no. 254)  
(P.B. 2001, no. 128), de Landsverordening 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, 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. 129), en  
de Landsverordening tot wijziging  van de Landsverordening  
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B.f 1960, no. 83) en de  
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B.  
1965, no. 194) (P.B. 2001, no. 130); 

P.B. 2002, no. 83 IV LANDSBESLUIT van de 14de mei 2002, no. 12, tot wijziging van 
het  

Landsbesluit van de 6de maart 2002, no. 1, bepalende de opneming  
in het Publicatieblad van de geldende tekst van de 

Landsverordening  
op de Winstverordening 1940 (P.B. 1965, no. 58) (P.B. 2002, no. 54). 
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P.B. 2002, no. 84  XVIII LANDSVERORDENING van de 5de maart 2002 tot vaststelling van 
de begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 2002. 

P.B. 2002, no. 85  XVI BESLUIT van de 20ste juni 2002 tot afkondiging van de rijkswet  
van 19 december 2001 (Stb. 677), houdende goedkeuring van het op  
26 februari 2001 te Nice totstandgekomen Verdrag van Nice  
houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie,  
de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en  
sommige bijbehorende akten, met Protocollen (Trb. 2001, 47). 

P.B. 2002, no. 86 XVIII BESLUIT van de 20ste juni 2002 tot afkondiging van het besluit van 
26 maart 2002, nr. 02.001547, houdende verlening van eervol ontslag 
aan mevrouw R.M. de Paula, waarnemend Gouverneur van de  
Nederlandse Antillen. 

P.B. 2002, no. 87 XVIII BESLUIT van de 20ste juni 2002 tot afkondiging van het besluit van 
26 maart 2002, nr. 02.001545, houdende benoeming van mevrouw  
A.P. van der Pluijm-Vrede tot waarnemend Gouverneur van de  
Nederlandse Antillen. 

P.B. 2002, no. 88  XVIII BESLUIT van de 20ste juni 2002 tot afkondiging van het besluit van 
26 maart 2002, nr. 02.001546, houdende verlening van eervol ontslag 
aan de heer mr. J.M. Saleh, Gouverneur van de Nederlandse  
Antillen. 

P.B. 2002, no. 89 XVIII BESLUIT van de 20ste juni 2002 tot afkondiging van het besluit van 
26 maart 2002, nr. 02.001544, houdende benoeming van de heer mr.  
F.M. de los Santos Goedgedrag tot Gouverneur van de Nederlandse  
Antillen. 

P.B. 2002, no. 90  XVIII PROCLAMATIE. van de 16de juli 2002 
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 van het Reglement 
voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen brengt Zijne 
Excellentie mr. F.M. de los Santos Goedgedrag bij Koninklijk 
Besluit van de 26 maart 2002, nr. 02.001544, benoemd tot 
Gouverneur van de Nederlandse Antillen ter kennis van de 
ingezetenen dat hij op maandag 1 juli 2002, in een plechtige zitting 
der Staten van de Nederlandse Antillen  zijn ambt heeft aanvaard. 

P.B. 2002, no. 91 IX BESLUIT van de 15de juli 2002 tot afkondiging van het Besluit van 7 
januari 2002 (Stb. 37) tot wijziging van het Schepenbesluit 1965 in  
verband met de implementatie van richtlijn nr. 1999/35/EG van de  
Raad van de Europese Unie van 29 april 1999 betreffende een stelsel 
van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde  
diensten met ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen  
(PbEG L 138)  

P.B. 2002, no. 92 XVI BESLUIT van de 15de juli 2002 tot afkondiging van de rijkswet van  
21 maart 2002 (Stb. 181), houdende goedkeuring van het op 11  
december 1997 te Kyoto totstandgekomen Protocol van Kyoto bij  
het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake  
klimaatverandering (Trb. 1998, 170 en 1999, 110) 

P.B. 2002, no. 93 XX BESLUIT van de 15de juli 2002 tot afkondiging van het Besluit van 9 
april 2002 (Stb. 200), ter bekendmaking van de tekst van de herziene 
Grondwet 

P.B. 2002, no. 94 V BESLUIT van de 21ste juni 2002 tot afkondiging van het besluit van  
15 april 2002 (Stb. 194) tot wijziging van het Besluit  
naturalisatiegelden 1997. 

P.B. 2002, no. 95 V BESLUIT van de 11de juli 2002 tot afkondiging van het besluit van  
15 april 2002 (Stb. 197) houdende regels ter uitvoering van artikel 8, 
eerste lid, aanhef en onder d, van de Rijkswet op het  
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Nederlanderschap (Besluit naturalisatietoets). 

P.B. 2002, no. 96  XIII  
XVIII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 12de april 2002, ter uitvoering van de artikelen 16 en 17 van 
de Landsverordening Organisatie Landsoverheid, regelende de 
organisatie en taakstelling van Onderwijsinspectie. 

P.B. 2002, no. 97 VI   
XV 

Landsverordening van de 8ste augustus 2002 tot wijziging van het  
Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. 

P.B. 2002, no. 98 V BESLUIT van de 29ste juli 2002 tot afkondiging van de rijkswet van 
18 april 2002(Stb. 222) tot aanpassing van enige onderdelen van de  
Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21  
december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het  
Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening 

en  
het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618). 

P.B. 2002, no. 99 X BESLUIT van de 29ste juli 2002 tot afkondiging van de rijkswet van 
18 april 2002 houdende bepalingen omtrent de tarieven voor 
consulaire dienstverlening (Rijkswet op de consulaire tarieven). 

P.B. 2002, no. 100 V   
X 

BESLUIT van de 26ste  juli 2002, tot afkondiging van het Besluit van  
15 april 2002 (Stb. 231), tot uitvoering van de artikelen 21 en 23 van  
de Rijkswet op het Nederlanderschap (Besluit verkrijging en verlies  
Nederlanderschap) 

P.B. 2002, no. 101 IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 15de augustus 2002 ter uitvoering van artikel 6, vijfde lid,  
van de Algemene landsverordening Landsbelastingen  
(P.B. 2001, no. 89) 

P.B. 2002, no. 102 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 21ste augustus 2002 tot wijziging van het  
Comptabiliteitslandsbesluit (P.B. 1957, no. 58). 

P.B. 2002, no. 103 XVIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste augustus 2002, ter uitvoering van artikel 17, vierde lid,  
van het Comptabiliteitslandsbesluit (P.B. 1957, no. 58) (Beschikking  
fiatteringsprocedures 2002).  
Uit de toelichting: Gezien de financiële situatie van de overheid, de  
hedendaagse complexiteit van de openbare financiën en mede met het  
oog op een adequaat, modern en geïntrigeerd financieel beleid en 

beheer  
is het noodzakelijk in de begrotingsuitputting de nadruk te verleggen  
teneinde een meer effectieve monitoring te kunnen bewerkstelligen.  
Hiermee wordt bedoeld dat de beschikbare capaciteit optimaler zal  
worden ingezet en wel ten behoeve van die zaken die een significant dan  

l t t l ff t k h bb L d fi ië
P.B. 2002, no. 104 XVIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 

van de 21ste augustus 2002, ter uitvoering van artikel 17, derde lid,  
van het Comptabiliteitslandsbesluit (P.B. 1957, no. 58) (Beschikking  
bijzondere uitgaven 2002). 

P.B. 2002, no. 105 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de 
22ste augustus 2002 tot wijziging van het Landsbesluit afbouw van 
een aantal economische heffingen (P.B. 2001, no. 120) 

P.B. 2002, no. 106 XII LANDSBESLUIT van de 11de juli 2002, no. 14, houdende het 
tijdstip van inwerkingtreding van het Landsbesluit beperking 
kring van gerechtigden (P.B. 2002, no. 32) 

P.B. 2002, no. 107 XVIII LANDSVERORDENING van de 13de juli 2002 houdende wijziging  
van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid  
(P.B. 2001, no. 75) 
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P.B. 2002, no. 108 IX LANDSVERORDENING van de 11de maart 2002 houdende regels  
ten aanzien van loodsen en het loodsen  
(Loodsenlandsverordening 2001) 

P.B. 2002, no. 109 IV   
X 

LANDSVERORDENING van de 8ste november 2002 houdende  
nieuwe regels inzake invoerrechten (Landsverordening tarief van  
invoerrechten) 

P.B. 2002, no. 110 XVIII LANDSBESLUIT, van de 11de september 2002, no. 20, houdende  
aanwijzing ministers. 

P.B. 2002, no. 111 XVI BESLUIT van de 16de september 2002 tot afkondiging van de  
rijkswet van 20 juni 2002 (Stb. 314) tot uitvoering van het Statuut  
van het Internationaal Strafhof met betrekking tot de samenwerking 
met en bijstand aan het Internationaal Strafhof en de  
tenuitvoerlegging van zijn vonnissen  
(Uitvoeringswet Internationaal Strafhof) 

P.B. 2002, no. 112 XVI BESLUIT van de 16de september 2002 tot afkondiging van het  
Besluit van 20 juni 2002, (Stb. 315) houdende vaststelling van het  
tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Internationaal  
Strafhof. 

P.B. 2002, no. 113 V BESLUIT van de 16de September 2002 tot afkondiging van het  
Besluit van 17 juni 2002 (Stb. 325) tot uitvoering van artikel 13 van  
de Rijkswet op het Nederlanderschap, zoals gewijzigd bij Rijkswet  
van 21 december 2000 (Stb. 2000, 618) (Besluit optie- en  
naturalisatiegelden 2002) 

P.B. 2002, no 114 XIII 
XVIII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 11de september 2002, houdende instelling van de Raad van  
Onderwijs en Arbeidsmarkt  
(Instellingsbesluit Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt) 

P.B. 2002, no. 115 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 11de september 2002 ter uitvoering van artikel 32, tweede lid, 
tweede volzin, van de Landsverordening voortgezet onderwijs  
(P.B. 1979, no. 29)  
Het is wenselijk op grond van artikel 32 tweede lid, tweede  
volzin, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no.  
29) de scholen voor middelbaar technisch onderwijs aan te wijzen als  
scholen, waarvan het bevoegd gezag de regeling van het eindexamen  
vaststelt onder goedkeuring van de Minister van Onderwijs en Cultuur. 

P.B. 2002, no. 116 IV   
XIX 

LANDSBESLUIT van de 20ste september 2002 no. 37, houdende  
aanwijzing van de Stichting Belastingaccountantsbureau als lichaam 
waarvan het personeel wordt aangemerkt als overheidsdienaar in de 
zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren. 

P.B. 2002, no. 117 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 11de september 2002, houdende wijziging van het  
landsbesluit, regelende de instelling van de Sociaal- Economische  
Raad (P.B. 1970, no. 136) 

P.B. 2002, no. 118 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 2de oktober 2002 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 

juncto  
artikel 3, eerste lid, onder a, f, en j, van de Warenlandsverordening  
(P.B. 1997, no. 334)  
(Tijdelijke beschikking etikettering van levensmiddelen) 

P.B. 2002, no. 119 XV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 4de oktober 2002 tot wijziging van de Beschikking indicatoren 
ongebruikelijke transacties  
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P.B. 2002, no. 120 XV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 4de oktober 2002 tot wijziging van de Beschikking indicatoren 
ongebruikelijke transacties inzake creditcards en money transfers 

P.B. 2002, no. 121 XV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 4de oktober 2002 tot wijziging van de Beschikking indicatoren 
ongebruikelijke transacties inzake hazardspeltransacties. 

P.B. 2002, no. 122 X BESLUIT van de 8ste oktober 2002 tot afkondiging van de Rijkswet  
van 13 juni 2002 (Stb. 366) tot wijziging van de bepalingen ten  
aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de  
Rijksoctrooiwet 1995 

P.B. 2002, no. 123 VII   
XIX 

LANDSBESLUIT van de 11de Oktober 2002, no 11, houdende  
aanwijzing van het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. als  
lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als  
overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening  
overheidsdienaren 

P.B. 2002, no. 124 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 10de Oktober 2002, ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onder j, van de Warenlandsverordening  
(P.B. 1997, no. 334) (Beschikking productie en uitvoer producten op  
basis van melk 2002-1) 

P.B. 2002, no. 125 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 10de oktober 2002, ter uitvoering  van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onder j, van de Warenlandsverordening  
(P.B. 1997, no. 334) (Beschikking productie en uitvoer producten op  
basis van melk 2002-2) 

P.B. 2002, no. 126 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 29ste oktober 2002, ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onder a, f en j, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) tot wijziging van de  
Tijdelijke ministeriële beschikking etikettering van levensmiddelen  
(P.B. 2002, no. 118) 

P.B. 2002, no. 127 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 29ste  oktober 2002 strekkende tot intrekking van het  
Landsbesluit fiatteringsprocedures (P.B. 1997, no. 178) 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Gezien de financiële situatie van de overheid, de hedendaagse  
complexiteit van de openbare financiën en mede met het oog op een  
adequaat, modern en geïntegreerd financieel beleid en beheer is het  
noodzakelijk in de begrotingsuitputting de nadruk te verleggen teneinde  
een meer effectieve monitoring te kunnen bewerkstelligen. Hiermee  
wordt bedoeld dat de beschikbare capaciteit optimaler zal worden  
ingezet en wel ten behoeve van die zaken die een significant dan wel  
structureel effect kunnen hebben op Landsfinanciën. 

P.B. 2002, no. 128 IX LANDSBESLUIT van de 6de november 2002, no. 3, regelende de  
inwerkingtreding van hoofdstuk XI van de  
Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001, no. 151) 

P.B. 2002, no. 129 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 11de oktober 2002, houdende goedkeuring van de indicatoren, 
opgenomen in de bij Ministeriële Beschikking met algemene werking 
van de 4de oktober 2002 (P.B. 2002, no. 119) tot wijziging van de  
Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties gewijzigde  
‘Bijlage A” 

P.B. 2002, no. 130 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
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van de 14de november 2002 houdende goedkeuring van de  
indicatoren, opgenomen in de bij Ministeriële Beschikking met  
algemene werking van de 4de oktober 2002 (P.B. 2002, no.120) tot  
wijziging van de Beschikking indicatoren ongebruikelijke 

transacties  
inzake creditcards en money transfers gewijzigde bijlagen A en B 

P.B. 2002, no.131 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 14de november 2002, houdende goedkeuring van de  
indicatoren, opgenomen in de bij Ministeriële Beschikking met  
algemene werking van de 4de oktober (P.B. 2002, no. 121) tot  
wijziging van de Beschikking indicatoren ongebruikelijke 

transacties  
inzake hazard-speltransacties gewijzigde bijlage  

P.B. 2002, no.132  VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 26ste november 2002, houdende de tijdelijke instelling van  
een landelijke raad en eilandelijke raden voor de volksgezondheid  
(Tijdelijk landsbesluit raden voor de volksgezondheid) 
“Uit de overweging: met het oog op de optimalisering van de  
gezondheidszorg is het wenselijk medische beroepsbeoefenaren,  
instellingen van gezondheidszorg, zorgverzekeraars en patiënten, te  
betrekken bij de voorbereiding van het volksgezondheidsbeleid door het  
tijdelijk, in afwachting van regulering bij landsverordening,  bij  
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, instellen op zowel 
 lands- als eilandelijk niveau van een raad voor de volksgezondheid. 

P.B. 2002, no. 133 IV LANDSBESLUIT van de 6de december 2002, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de Eenvormige landsverordening  
geharmoniseerd systeem (P.B. 2002, no. 64) 

P.B. 2002, no. 134 IV LANDSBESLUIT van de 6de december 2002, no. 2, regelende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening tarief van invoerrechten 
(P.B. 2002, no. 109) 

P.B. 2002, no. 135 XVIII LANDSVERORDENING van de 11de december 2002 houdende een  
regeling met betrekking tot de samenstelling, de taken, de  
bevoegdheden en de werkwijze van de Algemene Rekenkamer van  
de Nederlandse Antillen (Landsverordening Algemene Rekenkamer  
Nederlandse Antillen 2002) 

P.B. 2002, no.136  X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
13de december 2002 strekkende tot het instellen van de plicht om  
zekerheid te stellen voor het vervullen van het toegekende  
rijstquotum (Beschikking zekerheidsstelling rijst) 

P.B. 2002, no. 137 X LANDSVERORDENING van de 18de december 2002 regelende het  
toezicht op beleggingsinstellingen en administrateurs 

P.B. 2002, no. 151 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 
van de 23ste december 2002 ter uitvoering van artikel 14, tweede en  
derde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940  
(P.B. 2002, no 54) (Ministeriële beschikking standaardvoorwaarden  
fiscale eenheid) 
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