
WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2003 
 
 
 
PB NUMMER SECTIE KOPJE/ SAMENVATTING 
P.B. 2003, no. 1  XVIII Ministeriële beschikking van de 9de januari 2003, 

houdende de Taakverdeling tussen de Minister van 
Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen en de 
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking 

P.B. 2003, no. 2 XVIII Ministeriële beschikking van de 9de januari 2003, 
houdende de taakverdeling tussen de Minister en de 
Staatssecretaris van Constitutionele en Binnenlandse 
Zaken 

P.B. 2003, no. 3 XVIII Landbesluit, van de 9de januari 2003, no.1, houdende 
wijziging van het Landsbesluit aanwijzing minister 2002 
(P.B. 2002, no. 110) 

P.B. 2003, no. 4 V Besluit van de 6de januari 2003 tot afkondiging van het 
Besluit van 3 december 2002, nr. 02. 004522 houdende 
wijziging van het Besluit paspoortgelden (Aanpassing 
tarieven reisdocumenten 2003) (Stb. 2002, 594) 

P.B. 2003, no. 5 XVIII Ministeriële beschikking van de 6de januari 2003, 
houdende de taakverdeling tussen de Minister van 
Economische en Arbeidszaken en de Staatssecretaris 
van Arbeidszaken. 

P.B. 2003, no. 6 XVIII 
XIX 

Landsbesluit van de 2de januari 2003, houdende 
aanwijzing van de Stichting Rampenbestrijding en 
Brandweerzorg Nederlandse Antillen (Stirana) als 
lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als 
overheidsdienaar in de zin van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren. 

P.B. 2003, no. 7 X Ministeriële Beschikking met algemene werking van de 
11de december 2002, tot wijziging van het Landsbesluit 
bevriezing tegoeden Taliban van Afghanistan c.s. en 
Usama bin Ladin c.s. (P.B. 2002, no.27) 

P.B. 2003, no. 8 VI   
VII   
XII 

Landsverordening van de 18de december 2003, 
houdende regels inzake de inspectie voor de 
volksgezondheid (Landsverordening Inspectie voor de 
Volksgezondheid) 

P.B. 2003, no. 9 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 
21ste januari 2003 ter uitvoering van artikel 1b van de 
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no.15) 
Aanpassing bedragen op basis van de stijging van het 
prijsindexcijfer. 

P.B. 2003, no. 10 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 
21ste januari 2003 ter uitvoering van artikel 8, zesde en 
zevende lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering (P.B. 1966, no.15) 
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Vaststelling premiepercentages. 
P.B. 2003, no. 11 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  

21ste januari 2003 ter uitvoering van artikel 8, vijfde lid, 
van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B.  
1966, no. 14) 
Aanpassing bedragen op basis van de stijging van het  
Prijsindexcijfer.

P.B. 2003, no. 12 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
21ste januari 2003 ter uitvoering van artikel 8, tweede  
lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering  
(P.B. 1966, no. 14) 
Vaststelling premiepercentages. 

P.B. 2003, no. 13 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
21ste januari 2003 ter uitvoering van de artikelen 7,  
tweede lid, en 7a, negende lid, van de Landsverordening 
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) 
Aanpassing pensioenbedrag en toeslag op basis van de  
stijging van het prijsindexcijfer. 

P.B. 2003, no. 14 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
21ste januari 2003 tot vaststelling van het  
premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van  
de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 
(P.B. 1960, no. 83) 

P.B. 2003, no.15 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
21ste januari 2003 ter uitvoering van artikel 26, zesde  
lid, van de Landsverordening Algemene  
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) 
Aanpassing premie-inkomensgrens op basis van de stijging van  
het prijs-indexcijfer. 

P.B. 2003, no. 16 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
21ste januari 2003 ter uitvoering van artikel 11, zevende  
lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 
Aanpassing pensioenbedragen op basis van de stijging van  
het prijsindex-cijfer. 

P.B. 2003, no. 17 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
21ste januari 2003 ter uitvoering van artikel 29, zesde  
lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 
Aanpassing premie-inkomensgrens op basis van de stijging 
van het prijsindex-cijfer. 

P.B. 2003, no. 18 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
21ste januari 2003 tot vaststelling van het  
premiepercentage, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van  
de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 

P.B. 2003, no. 19 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
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21ste januari 2003 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)  
Aanpassing bedragen op basis van de stijging van het  
Prijsindexcijfer. 

P.B. 2002, no. 20 IV Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
29ste januari 2003 ter uitvoering van artikel 25, eerste  
lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting 1943  
(P.B. 2002, no.63) en artikel 8, derde lid, van de  
Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B. 1975, 
no.254) 
Aanpassing tabellen voor inkomsten en loonbelasting voor  
2003. 

P.B. 2003, no. 21 IV Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
22ste januari 2003 ter uitvoering van een aantal  
artikelen van de Landsverordening tarief van  
uitvoerrechten (P.B. 2002, no.109)  
(Uitvoeringsbeschikking LVTI) 

P.B. 2003, no. 22 IV 
X   
XVIII 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
10de februari 2003 ter uitvoering van artikel 2 van de  
Statistieklandsverordening (P.B. 1976, no. 145) juncto  
de artikelen 16 en 17 van de Landsverordening  
Organisatie Landsoverheid (P.B. 2001, no 75),  
regelende de organisatie en taakstelling van het  
Centraal Bureau voor de Statistiek 

P.B. 2003, no.23 IV Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
22ste februari 2003 ter uitvoering van artikel 6, vijfde  
lid, van de Algemene landsverordening  
Landsbelastingen (P.B.2001, no.89) 

P.B. 2003, no. 24   

P.B. 2003, no. 25 XI Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
25ste februari 2003 ter uitvoering van artikel 9, elfde lid, 
van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972,  
no.110) 
Datum van ingang van de tweede fase van gelijktrekking  
van het minimumloon in elk eilandgebied wordt vastgesteld 
op 1 maart 2003. 

P.B. 2003, no. 26 V Landsbesluit van de 25ste februari 2003, no.1, ter  
uitvoering van artikel 2, lid 5, alsmede artikel 3, eerste  
lid, onderdeel 1º, sub b, van het Toelatingsbesluit (P.B.  
1985, no.57) 
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P.B. 2003, no. 27 V Landsbesluit van de 25ste februari 2003 no.2, ter  

uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1º, sub b,  
alsmede het tweede lid van het Toelatingsbesluit (P.B.  
1985, no.57) 

P.B. 2003, no. 28 V Ministeriële beschikking van de 24ste februari 2003 ter  
uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het  
Toelatingsbesluit (P.B. 1985, no.57) 

P.B. 2003, no. 29 IV   
XII 

Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
24ste februari 2003 tot wijziging van de Gezamenlijke  
beschikking AOV/AWW en Loonbelasting 1976 (P.B.  
1978, no.296) 

P.B. 2003, no. 30 XIX Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
17de februari 2003 ter uitvoering van artikel 1, eerste  
lid, onderdeel e, van de Regeling tegemoetkoming  
ziektekosten overheidsgepensioneerden 

P.B. 2003, no. 31 XVIII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
18de februari 2003 houdende wijziging van het  
Landsbesluit Organisatie en Taakstelling van het  
Ministerie van Binnenlandse Zaken (P.B. 2002, no.6) 

P.B. 2003, no. 32 V Landsbesluit van de 27ste maart 2003 no. 8, houdende  
de bekendmaking in het Publicatieblad van het  
Delegatiebesluit verstrekking nationale paspoorten van  
de Gouverneur van de Nederlandse Antillen van 21  
februari 2003, no. 03/0178 

P.B. 2003, no. 33 V Landsbesluit van de 27ste maart 2003 no. 9, houdende  
de bekendmaking in het Publicatieblad van het Besluit  
van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen van 21 
februari 2003, no. 03/0177 tot vervallen verklaring van  
het Besluit van de Gouverneur van  de Nederlandse  
Antillen van 24 december 1991, no. 2998 

P.B. 2003, no. 34 XVIII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
5de februari 2003, ter uitvoering van de artikelen 16 en  
17 van de Landsverordening Organisatie  
Landsoverheid, regelende de organisatie en taakstelling 
van de Coördinator Rampenbestrijding 

P.B. 2003, no 35 XIII 
XVIII 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
5de februari 2003, ter uitvoering van de artikelen 16 en  
17 van de Landsverordening Organisatie  
Landsoverheid, regelende de organisatie en taakstelling 
van het Nationaal Archief 

P.B. 2003, no. 36 V Ministeriële beschikking van de 7de maart 2003  
houdende opdracht aan de op Curaçao gevestigde,  
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging  
Vrijwilligers Korps Curaçao tot het verlenen van steun  
aan het onderdeel Douane van de Inspectie der  
Invoerrechten en Accijnzen, bij de uitvoering van diens  
taak 
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P.B. 2003, no. 37 V Ministeriële beschikking van de 7de maart 2003  

houdende opdracht aan de op Curaçao gevestigde,  
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging  
Vrijwilligers Korps Curaçao tot het verlenen van steun  
aan het Plaatselijk Hoofd van Politie van het  
eilandgebied Curaçao bij de uitvoering van diens taak 

P.B. 2003, no 38 V Ministeriële beschikking van de 7de maart 2003  
houdende opdracht aan de op Curaçao gevestigde,  
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging  
Vrijwilligers Korps Curaçao tot verlenen van steun aan 
het Hato Team van het Korps Politie Nederlandse  
Antillen en het onderdeel Douane van de Inspectie der  
Invoerrechten en Accijnzen, bij de uitvoering van diens  
taak 

P.B. 2003, no. 39 XV Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
27ste maart 2003 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid,  
van de Landsverordening aanmeldingsplicht van  
grensoverschrijdende geldtransporten (P.B. 2002, no.  
74) 

P.B. 2003, no. 40 X Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
12de februari 2003 ter uitvoering van artikel 12 van de  
Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen (P.B.  
1989, no. 70) 

P.B. 2003, no. 41 X Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
12de februari 2003 ter uitvoering van artikel 12 van de  
Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen (P.B.  
1989, no. 70) 

P.B. 2003, no. 42 X Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
12de februari 2003 ter uitvoering van artikel 12 van de  
Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen  
(P.B. 1989, no. 70) 

P.B. 2003, no. 43 X Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
12de februari 2003 ter uitvoering van artikel 12 van de  
Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen (P.B.  
1989, no.70) 

P.B. 2003, no. 44 X Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
12de februari 2003 ter uitvoering van artikel 12 van de  
Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen (P.B.  
1989, no. 70) 

P.B. 2003, no. 45 XVIII Ministeriële beschikking van de 9de april 2003  
houdende de taakstelling van de Staatssecretaris van  
Verkeer en Vervoer 

P.B. 2003, no. 46 X Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
10de april 2003 ter uitvoering van artikel 6, eerste lid,  
van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no.  
42) 
Beschikking Uitvoercertificaat van LGO-rijst. 
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P.B. 2003, no. 47 IV Ministeriële beschikking met algemene werking van de  

25ste maart 2003 ter uitvoering van artikel 9C, vijfde  
lid, onderdeel b, van de Landsverordening op de  
inkomstenbelasting 1943 (P.B. 2002, no. 63) en van  
artikel 6C, derde lid, van de Landsverordening op de  
Loonbelasting 1976 (P.B. 1975, no. 254) (Ministeriële  
beschikking werkkleding) 

P.B. 2003, no. 48 XVIII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
25ste april 2003 tot wijziging van het  
Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften  
Land (P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 2003, no. 49 V LANDSBESLUIT van de 14de april 2003 no. 16, houdende de 
bekendmaking in het Publicatieblad van het Besluit van de 
Gouverneur van de Nederlandse Antillen van 20 maart 2003, 
no. 03/0234 tot wijziging van Bijlage 2 bij het Mandaatbesluit  
verstrekking laissez-passer’s en noodverlenging 
reisdocumenten van 28 september 2001 (P.B. 2001, no. 118) 

P.B. 2003, no. 50 X Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
14de april 2003, ter uitvoering van de artikelen 1 en 2  
van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken  
1994 (P.B. 1994, no. 67) 

P.B. 2003, no. 51 IX Landsbesluit van de 8ste april 2003, no. 9, ter uitvoering 
van artikel 62, eerste en tweede lid, en artikel 65 van de  
Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001, no. 151) 

P.B. 2003, no. 52 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 14de april 2003, tot wijziging van het 
Landsbesluit afbouw van een aantal economische 
heffingen (P.B. 2001, no. 120) strekkende tot afschaffing 
van de economische heffing op vetvrij papier en het 
introduceren van een meldplicht bij het staken van de 
productie van een beschermd product 

P.B. 2003, no. 53 VII Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
8ste mei 2003 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. 2003, no. 55 VII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
28ste april 2003, ter uitvoering van artikel 23, tweede  
lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) 

P.B. 2003, no. 56 IX Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de  
24ste april 2003, ter uitvoering van de artikelen 2,  
tweede lid, onderdeel a, 5, eerste en tweede lid, 7,  
tweede tot en met vijfde lid, 10, eerste en tweede lid, 37,  
tweede lid, onderdeel a, 50, vierde lid, 66, eerste lid,  
onderdelen a en b, en 68 van de  
Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001, no. 151)  
(Landsbesluit toezicht luchtvaart) P.B. 2003, no. 57  
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
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24ste april 2003 ter uitvoering van artikel 22, eerste lid,  
van de Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001, no. 151) 
(Landsbesluit luchtverkeer) 

P.B. 2003, no. 58 V Besluit van de 9de mei 2003 tot afkondiging van het  
Besluit van 27 februari 2003, nr. 03. 000911 ter  
bekendmaking van de tekst van de Rijkswet op het  
Nederlanderschap. 
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P.B. 2003, no. 59 IX 

XVIII 
Landsverordening van de 13 mei 2003 houdende  
regeling van de taken van de dienst belast met de  
meteorologie, klimatologie en andere geofysische  
verschijnselen (Landsverordening Meteorologische  
Dienst) 

P.B. 2003, no. 60 IV Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
9de met 2003 ter uitvoering van artikel 11, derde lid,  
van de Landsverordening tarief van invoerrechten (P.B. 
2002, no. 109), houdende vaststelling van de vergoeding  
waartegen het formulier ter verklaring van de  
douanewaarde van goederen bij de aangifte ten invoer,  
wordt verstrekt (Landsbesluit vergoeding D.V. 1  
formulier)  

P.B. 2003, no. 61 IV Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
16de mei 2003 tot vaststelling van het model van de  
aangifte, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de  
Regeling bijzonder invoerrecht op benzine Bovenwindse 
Eilanden (P.B. 1985, no. 151) 

P.B. 2003, no. 62 IV Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
16de mei 2003 tot vaststelling van het model van de  
aangifte, bedoeld in artikel 4a van de Landsverordening 
van de 1ste november 1932 tot heffing van een bijzonder  
invoerrecht op benzine (P.B. 1932, no. 107) 

P.B. 2003, no. 63 IV Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
16de mei 2003 tot vaststelling van het model van het  
formulier voor het doen van de maandaangifte  
bieraccijns ingevolge artikel 9, eerste lid, van de  
Landsverordening accijns op bier 1970 (P.B. 1971, no.  
36) 

P.B. 2003, no. 64 IX Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
14de mei 2003 ter uitvoering van artikel 27 van het  
Landsbesluit toezicht luchtvaart (P.B. 2003, no. 56)  
(Vrijstellingsbeschikking) 

P.B. 2003, no. 65 XV Landsverordening van de 21ste mei 2003 tot wijziging  
van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse  
Antillen 

P.B. 2003, no. 66 IX Landsverordening van de 27ste mei 2003 strekkende tot 
herstel van een drietal artikelen van de  
Landsverordening van de 11de mart 2002 houdende  
regels ten aanzien van loodsen en het loodsen (P.B.  
2002, no. 108) 

P.B. 2003, no. 67 IV Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
3de april 2003 ter uitvoering van artikel 39 van de  
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B.  
2002, no. 63) (Ministeriële beschikking uitstel van  
betaling aanmerkelijk belang). 

P.B. 2003, no. 68 VII Landsverordening van de 13de mei 2003 houdende  
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regels met betrekking tot de organisatie van de  
bloedvoorziening (Landsverordening organisatie  
bloedvoorziening) 
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P.B. 2003, no. 69 XI 

XII 
Landsverordening van de 13de mei 2003 tot wijziging  
van de Verordening van den 21sten October 1921, tot  
regeling van het toezicht op krankzinnigen (P.B. 1922,  
no. 14) 

P.B. 2003, no. 70 V Besluit van de 5de juni 2003 tot afkondiging van het  
Besluit van 20 maart 2003 tot uitvoering van artikel 13,  
tweede lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap  
(Besluit bericht omtrent toelating). 

P.B. 2003, no. 71 XIX Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
19de mei 2003 ter uitvoering van artikel 78, vijfde lid, 
en artikel 80, vijfde lid, van de 
Pensioenlandsverordening  overheidsdienaren 
(Landsbesluit overdracht en overname voorziening 
pensioenverplichtingen overheidsdienaren) 

P.B. 2003, no. 72 IX Landsbesluit van de 20ste juni 2003, no. 35, regelende  
de inwerkingtreding van het Landsbesluit luchtverkeer  
(P.B. 2003, no. 57) 

P.B. 2003, no. 73 IX Landsbesluit van de 20ste juni 2003, no. 34, regelende  
de inwerkingtreding van  het Landsbesluit toezicht  
luchtvaart (P.B. 2003, no. 56) 

P.B. 2003, no. 74 IX Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
9de juli 2003 tot wijziging van de Beschikking ex- 
patriates 1998 (P.B. 1998, no. 228). 

P.B. 2003, no. 75 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
10de april 2003 tot wijziging van het Landbesluit,  
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. 75). 
Uit de Nota van Toelichting: 
Op grond van het feit dat de overdracht van de  
invorderingsbevoegdheid van de Landsontvanger naar de  
Sociale Verzekeringsbank inzake de invordering van de  
premies AOV/AWW niet op alle eilanden van de  
Nederlandse Antillen even gemakkelijk is gegaan, bestaan  
er verschillen met betrekking tot de inwerkingtreding van  
deze invorderingsbevoegdheid op de verschillende  
eilanden. 

P.B. 2003, no. 76 X Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
9de mei 2003 tot wijziging van het Landsbesluit  
bevriezing tegoeden Taliban van Afghanistan c.s. en  
Usama bin Ladin c.s (P.B. 2002, no. 27). 

P.B. 2003, no. 77 V Besluit van de 5de juni 2003 tot afkondiging van het  
Besluit van 15 maart 2003 houdende vaststelling van het 
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tijdstip van inwerkingtreding 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, en  
van de Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet  
van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op  
het Nederlanderschap, alsmede van enige daarmee  
samenhangende maatregelen van rijksbestuur. 

P.B. 2003, no. 78 X Besluit van de 17de juni 2003 tot afkondiging van de  
rijkswet van 19 december 2002 (Stb. 2003, 35),  
houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in  
verband met de behandeling van octrooiaanvragen die  
zijn ingediend op grond van de Rijksoctrooiwet. 

P.B. 2003, no. 79 X Besluit van de 17de juni 2003 tot afkondiging van het  
besluit van 6 februari 2003 (Stb. 66), houdende  
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van  
de rijkswet van 19 december 2002 tot wijziging van de  
Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de behandeling  
van octrooiaanvragen die zijn ingediend op grond van  
de Rijksoctrooiwet. 

P.B. 2003, no. 80 IV Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
8ste juli 2003 ter uitvoering van artikel 6, vijfde lid, van 
de Algemene landsverordening Landsbelastingen (P.B.  
2001, no. 89) 
Vaststelling model aangiftebiljet voor de winstbelasting  
voor het boekjaar 2002. 

P.B. 2003, no. 81 V Besluit van de 26ste juni 2003 tot afkondiging van het  
Besluit van 3 april 2003 (Stb. 144) tot wijziging van het  
Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002. 

P.B. 2003, no. 82 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
5de juni 2003 ter uitvoering van artikel 21, zevende lid,  
van de Landsverordening algemene verzekering   
bijzondere ziektekosten (P.B.  1996, no. 211)  
(Landsbesluit AVBZ-premie-inkomensgrens 2003) 
Aanpassing van het inkomensbedrag waarboven geen  
premie verschuldigd is aan de ontwikkeling van het  
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 

P.B. 2003, no. 83 X Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  
30ste juni 2003 ter uitvoering van artikel 32 van de  
Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en  
administrateurs (Landsbesluit kosten toezicht  
beleggingsinstellingen en administrateurs) 
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P.B.2003, no. 84 V Besluit van de 17de juli 2003 tot afkondiging van de  

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en  
Integratie van 13 maart 2003, nr. 5213867/03/6 ter  
uitvoering van het Besluit verkrijging en verlies  
Nederlanderschap,  het Besluit optie- en  
naturalisatiegelden 2002 en het Besluit bewijs omtrent  
toelating. 

P.B. 2003, no. 85 VII Landsbesluit van de 23ste juli 2003, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening organisatie  
bloedvoorziening (P.B. 2003, no. 68) 

P.B. 2003, no. 86 V Landsbesluit van de 30ste juni 2003, no. 13, regelende  
de inwerkingtreding van de Landsverordening op de  
weerkorpsen 1997 (P.B. 1997, no. 335) 

P.B. 2003, no. 87 XVIII Landsbesluit van de 16de augustus 2003, no. 13,  
houdende aanwijzing van Ministers tot hoofden van  
Ministeries, alsmede de bekendmaking van de  
waarneming van hun bevoegdheden ad interim  
(Landsbesluit aanwijzing ministers 2003) 

P.B. 2003, no. 88 XI Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
20ste augustus 2003 tot intrekking 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).  
In verband met de verslechtende arbeidsomstandigheden( 
met name verminderde bescherming tegen willekeurig 
ontslag) van de werknemers werkzaam in de door het 
Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao aangewezen 
bedrijfstakken en bedrijfsgroepen, zulks als gevolg van het 
afschaffen van de preventieve ontslagtoets, is het wenselijk 
de ministeriele 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) op verzoek van dat bestuurscollege in te trekken. 
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P.B. 2003, no. 89 XVIII Ministeriële  beschikking van de 15de augustus 2003  

houdende de taakstelling van de Staatssecretaris van  
Onderwijs en Cultuur. 

P.B. 2003, no. 90 XIV Besluit van de 19de augustus 2003 tot afkondiging van  
het Rijkswet van 24 februari 2003, houdende regels met 
betrekking tot het geweldgebruik bij de bewaking van  
militaire objecten (Rijkswet geweldgebruik bewakers  
militaire objecten) 

P.B. 2003, no. 91 XVIII Landsbesluit van de 8ste September 2003, no. 19,  
houdende aanwijzing van Ministers tot hoofden van  
Ministeries, alsmede de bekendmaking van de 
waarneming van hun bevoegdheden ad interim 
(Landsbesluit aanwijzing ministers 2003)` 

P.B. 2003, no. 92 XIII Landsbesluit van de 23ste juli 2003, no. 3, regelende de  
inwerkingtreding van de  
Monumentenlandsverordening 1989  (P.B. 1989, no. 55) 

P.B. 2003, no. 93 X Besluit van de 25ste augustus 2003 tot afkondiging van  
het Besluit van 4 april 2003 (Stb. 158), houdende  
wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet  
1995 in verband met de herziening van de regeling van  
de octrooigemachtigden 

P.B. 2003, no. 94 X Besluit van de 25ste augustus 2003 tot afkondiging van  
het Besluit van 4 april 2003, (Stb. 195) houdende  
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van  
de rijkswet van 13 juni 2002 tot wijziging van de  
bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de  
Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 en van het  
besluit van 4 april 2003 (Stb. 158) tot wijziging van het  
Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met 
de herziening van de regeling van de  
octrooigemachtigden 

P.B. 2003, no. 95 XVIII Ministeriële beschikking van de 18de September 2003  
houdende de taakstelling van de Staatssecretaris van  
Financiën 

P.B. 2003, no. 96 VII Ministeriële Beschikking met algemene werking van de  
28ste augustus 2003, 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 2003-1) 

P.B. 2003, no. 97 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 28ste augustus 2003, ter uitvoering 
van artikel 4, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid, 
onder j, van de Wa-renlandsverordening (P.B. 1997, no. 
334) (Beschikking productie en uitvoer producten op 
basis van melk 2003-2) 

P.B. 2003, no. 98 XV Besluit van de 28de September 2003 tot afkondiging van 
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de rijkswet van 8 mei 2003 (Stb. 204),  houdende  
regeling van cassatie in Antilliaanse en Arubaanse  
uitleveringszaken (Cassatieregeling voor de  
Nederlandse Antillen en Aruba) 

P.B. 2003, no. 99 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de  8ste oktober 2003 tot 
vaststelling van de hoogte van de remuneratie en het 
presentiegeld van de voorzitter, de leden  en de 
plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer 
Nederlandse Antillen 

P.B. 2003, no. 100 VII Ministeriele beschikking met algemene werking van de  
5de September 2003 ter uitvoering van artikel 4, eerste  
lid, juncto artikel 3, eerste lid, onder a, f, j, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Tijdelijke 
beschikking etikettering van levensmiddelen) 

P.B. 2003, no. 102 VII Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
5de September 2003 ter uitvoering van artikel 4, eerste  
lid, juncto artikel 3, eerste lid, onder a, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Tijdelijke 
beschikking kleurstoffen in levensmiddelen) 

P.B. 2003, no. 103 VII Ministeriële beschikking met algemene werking van de  
5de September 2003 ter uitvoering van artikel 4, eerste  
lid, juncto artikel 3, eerste lid, onder a, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Tijdelijke 
beschikking additieven in levensmiddelen) 

P.B 2003, no. 104 IX Ministeriële beschikking met algemene werking van de 
13 oktober 2003 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 
van de Luchtvaartlandsverordening 
Het is noodzakelijk ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 
van de Luchtvaartlandsverordening regels vast te stellen met 
betrekking tot het nationaliteits- en het inschrijvingskenmerk 

P.B. 2003, no. 105 IX Ministeriële beschikking met algemene werking van de 
13de oktober 2003 ter uitvoering van de artikelen 5, 
tweede lid, en 8, eerste lid, van het Landsbesluit toezicht 
luchtvaart 

P.B. 2003, no. 106 XVIII Landsverordening van de 16de augustus 2003 tot 
vaststelling van de begroting van de Nederlandse 
Antillen voor het dienstjaar 2003 

P.B. 2003, no. 107 XIX Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 
12de september 2003 tot wijziging van het Landsbesluit 
criteria en voorwaarden aanwijzing rechtspersonen 
Het is wenselijk om de criteria en voorwaarden die gelden 
voor aanwijzing van een rechtspersoon als lichaam waarvan 
het personeel overheidsdienaren is in de zin van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, nader vast te 
stellen teneinde belemmeringen voor de privatisering van de 
overheidstaken weg te nemen 
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UIT DE NOTA VAN TOELICHTING 
De pensioenregeling die is neergelegd in de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, geldt in 
beginsel alleen voor personeel dat in dienst van de overheid 
is. Ingevolge die landsverordening kunnen echter 
werknemers in dienst van bepaalde privaatrechtelijke 
rechtspersonen ook onder de werking van die regeling 
worden gebracht. Dat geschiedt doordat de rechtspersoon 
wordt aangewezen als lichaam waarvan het personeel 
overheidsdienaar is in de zin van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren. Die 
aanwijzingsmogelijkheid is geregeld in artikel 5 van de 
landsverordening. Ter zake van die aanwijzing gelden 
criteria en voorwaarden die zijn vastgesteld bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen 

P.B. 2003, no. 108 XII 
XIX 

Landsbesluit van de 13de oktober 2003, houdende 
aanwijzing van de Stichting Algemene Psychiatrisch 
Ziekenhuis Dr. Capriles  als lichaam waarvan het 
personeel wordt aangemerkt als overheidsdienaar in de 
zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren 

P.B. 2003, no. 109 X Ministeriële beschikking met algemene werking van de 
31ste oktober 2003, ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, 
juncto artikel 4, eerste lid, onder c, van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) 
(Tijdelijke beschikking in- en uitvoerverbod zieke 
garnalen) 

P.B. 2003, no. 110 VII Ministeriële beschikking met algemene werking van de 
10de december 2003 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) 
Het is in belang van de volksgezondheid gewenst met spoed 
regels te geven ten aanzien van de etikettering van eet- en 
drinkwaren en wel in het bijzonder ten aanzien van hun 
uiterste consumptiedatum en datum van minimale 
houdbaarheid 

P.B. 2003, no. 111 X Ministeriële beschikking met algemene werking van de 
17de december 2003 ter uitvoering van artikel 6, eerste 
lid, juncto artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening 
In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) (Tijdelijke beschikking 
uitvoervergunning LGO suiker) 

P.B. 2003, no. 112 X Ministeriële beschikking met algemene werking van de 
17de december 2003 ter uitvoering van artikel 6, eerste 
lid, juncto artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening 
In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) (Tijdelijke beschikking 
uitvoervergunning LGO rijst) 

P.B. 2003, no. 113 X Landsverordening van de 24ste oktober 2003 houdende 
regeling van het assurantiebemiddelingsbedrijf 
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(Landsverordening  Assurantiebemiddelingsbedrijf) 
Het is wenselijk ter bevordering van een ordelijke 
economische verkeer en ter bescherming van de belangen 
van potentiële verzekeringnemers, de 
assurantiebemiddelaars en hun vertegenwoordigers regels 
vast te stellen met betrekking tot de uitoefening van het 
assurantiebemiddelingsbedrijf 

P.B. 2003, no. 114 X Landsverordening van de 23ste december 2003 regelende 
het toezicht op het trustwezen (Landsverordening 
toezicht trustwezen) 
Het is wenselijk regels vast te stellen omtrent het trustwezen, 
deze bedrijfstak onder toezicht van de Bank van de 
Nederlandse Antillen te stellen en de Landsverordening 
toezicht fiduciair bedrijf in te trekken 

P.B. 2003, no. 115 VI Landsbesluit houdende algemene maatregelen, van de 
30ste december 2003 tot wijziging van het Landsbesluit 
houdende algemene maatregelen, van de 4de juni 1957 ter 
uitvoering van artikel 20, eerste en tweede lid, van de 
Landsloterijverordening  1949 (P.B. 1965, no. 122) (P.B. 
1961, no. 137) 

    
 
 


	XVIII
	XVIII
	P.B. 2003, no. 4

	V
	P.B. 2003, no. 5

	XVIII
	XVIII
	XIX
	X
	VI  
	VII  
	XII
	XII
	XII
	XII
	XII
	XII
	Aanpassing pensioenbedrag en toeslag op basis van de 

	XII
	XII
	XII
	Aanpassing pensioenbedragen op basis van de stijging van 

	XII
	Aanpassing premie-inkomensgrens op basis van de stijging 

	XII
	XII
	no.197) 
	Aanpassing bedragen op basis van de stijging van het 

	IV
	Aanpassing tabellen voor inkomsten en loonbelasting voor 

	IV
	IV
	X  
	XVIII
	IV
	XI
	Datum van ingang van de tweede fase van gelijktrekking 

	V
	P.B. 2003, no. 27

	V
	V
	IV  
	XII
	XIX
	XVIII
	V
	V
	XVIII
	XIII
	V
	V
	V
	XV
	X
	X
	X
	X
	X
	XVIII
	X
	IV
	XVIII
	P.B. 2003, no. 49

	V
	X
	IX
	X
	VII
	VII
	IX
	V
	P.B. 2003, no. 59

	IX
	P.B. 2003, no. 60

	IV
	P.B. 2003, no. 61

	IV
	P.B. 2003, no. 62

	IV
	P.B. 2003, no. 63

	IV
	P.B. 2003, no. 64

	IX
	P.B. 2003, no. 65

	XV
	P.B. 2003, no. 66

	IX
	P.B. 2003, no. 67

	IV
	P.B. 2003, no. 68

	VII
	P.B. 2003, no. 69

	XI
	P.B. 2003, no. 70

	V
	P.B. 2003, no. 71

	XIX
	P.B. 2003, no. 72

	IX
	P.B. 2003, no. 73

	IX
	P.B. 2003, no. 74

	IX
	P.B. 2003, no. 75

	XII
	P.B. 2003, no. 76

	X
	P.B. 2003, no. 77

	V
	P.B. 2003, no. 78

	X
	P.B. 2003, no. 79

	X
	P.B. 2003, no. 80

	IV
	Vaststelling model aangiftebiljet voor de winstbelasting 
	P.B. 2003, no. 81

	V
	P.B. 2003, no. 82

	XII
	P.B. 2003, no. 83

	X
	P.B.2003, no. 84

	V
	P.B. 2003, no. 85

	VII
	P.B. 2003, no. 86

	V
	P.B. 2003, no. 87

	XVIII
	P.B. 2003, no. 88

	XI
	P.B. 2003, no. 89

	XVIII
	P.B. 2003, no. 90

	XIV
	P.B. 2003, no. 91

	XVIII
	P.B. 2003, no. 92

	XIII
	P.B. 2003, no. 93

	X
	P.B. 2003, no. 94

	X
	P.B. 2003, no. 95

	XVIII
	P.B. 2003, no. 96

	VII
	P.B. 2003, no. 97

	VII
	P.B. 2003, no. 98

	XV
	P.B. 2003, no. 99

	XVIII
	P.B. 2003, no. 100

	VII
	P.B. 2003, no. 102

	VII
	P.B. 2003, no. 103

	VII

