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PB NUMMER SECTIE KOPJE/ SAMENVATTING 
P.B. 2004, no. 1 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 

WERKING van de 31ste december 2003 ter uitvoering van 
artikel 4, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid, onder g en j, 
van de Warenlandsverordening (Tijdelijke beschikking in-
voerverbod vlees en vleeswaren 2003) 

P.B. 2004, no. 2 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 31ste  december 2003 ter uitvoering van 
artikel 5A van de Slacht- en keuringsverordening 1933 (Be-
schikking invoerverbod dieren en delen van dieren 2003) 

P.B. 2004, no. 3 V BESLUIT van de 30ste september 2003 tot afkondiging van 
de rijkswet van 3 juli 2003 (Stb. 284) tot wijziging van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de tot-
standkoming van de Wet conflictenrecht adoptie 

P.B. 2004, no. 4 XVIII BESLUIT van de 30ste september 2003 tot afkondiging van 
het Besluit van 17 juni 2003 (Stb. 267) tot bekendmaking 
van de tekst van de Rijkswet van de 20 december 1989, hou-
dende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouver-
neurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba (Stb. 1990, 
15) 

P.B. 2004, no. 5 XVIII BESLUIT van de 30 september 2003 tot afkondiging van de 
rijkswet van 8 mei 2003 (Stb. 221) tot wijziging van de 
rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pen-
sioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederland-
se Antillen en van Aruba (Stb. 1990, no. 15)  

P.B. 2004, no. 6 I   
X   

LANDSVERORDENING van de 29ste december 2003 hou-
dende vaststelling van de tekst van Boek 2 van het Burger-
lijk Wetboek 

P.B. 2004, no. 7 V LANDSBESLUIT van de 7de januari 2004 no. 14, houdende 
de bekendmaking in het Publicatieblad van het Besluit van 
de Gouverneur van de Nederlandse Antillen van 2 december 
2003, no. 03/1255 tot wijziging van Bijlage 2 bij het Man-
daatbesluit verstrekking laissez-passer’s en noodverlenging 
reisdocumenten van 28 september 2001 (P.B. 2001, no. 118) 

P.B. 2004, no. 8 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 13ste december 2003 tot wijziging van het 
Programma Economische Samenwerking Projecten Neder-
landse Antillen (Programma Economische Samenwerking 
Projecten-Nederlandse Antillen) (P.B. 2002, nr. 43) 

P.B. 2004, no. 9 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 23ste december 2003 tot wijziging van 
Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB-NA 
(P.B. 2002, no. 44) 

P.B. 2004, no. 10 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 23ste december 2003 tot wijziging van de 
Subsidieregeling technologische ontwikkelingsprojecten- 
Nederlandse Antillen (P.B. 2002, no. 42) 

P.B. 2004, no. 11 IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 8ste januari 2004 ter uitvoering van arti-
kel 6, vijfde lid, van de Algemene landsverordening Lands-
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belastingen (P.B. 2001, no. 89) 
Het is wenselijk het model van het definitief aangiftebiljet voor 
winstbelasting voor het boekjaar 2002 in het Engels vast te stel-
len. 

P.B. 2004, no. 12 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de december 2003 ter uitvoe-
ring van artikel 35, tweede lid, van de  Landsverordening 
toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs (Landsbe-
sluit administratieve boete beleggingsinstellingen en admini-
strateurs) 

P.B. 2004, no. 13 XV LANDSVERORDENING van de 12de januari 2004 tot wijzi-
ging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse 
Antillen (Strafbaarstelling van belaging) 

P.B. 2004, no. 14 V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 2de februari 2004 
ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Toelatings-
besluit (P.B. 1985, no. 57) 
Het is wenselijk op grond van artikel 3, tweede lid, van het Toe-
latingsbesluit (P.B. 1985, no. 57 ) ontheffing te verlenen van het 
vereiste zoals verwoord in artikel 3, eerste lid, onder 1°, onder-
deel b, voor vreemdelingen  die woonachtig zijn op Aruba en 
aldaar over een geldige verblijfsvergunning beschikken. 

P.B. 2004, no. 15 I MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 16de februari 2004 ter uitvoering van  
Artikel 37, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wet-
boek  

P.B. 2004, no. 16 I 
II   
IV 
V   
VI   
X   
XI   
XII   
XIII   
XV 

LANDSVERORDENING van de 16de februari 2004 tot  
wijziging van de wetgeving in verband met de invoering van  
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek  
(Invoeringslandsverordening Boek 2 BW) 

P.B. 2004, no. 17 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 3de februari 2004 houdende  
wijziging van het Merkenlandsbesluit (P.B. 2000, no. 147) 

P.B. 2004, no. 18 X LANDSBESLUIT van de 3de februari 2004, no. 13, regelende 
de inwerkingtreding van de artikelen van de  
Merkenlandsverordening 1995 (P.B. 1996, no.  188) die  
betrekking hebben op Internationale Registratie van  
Merken 
Het is wenselijk een aantal bepalingen van de Merkenlandsver-
ordening 1995 (P.B. 1996, no. 188) in werking te doen treden 
in verband met toetreding van de Nederlandse Antillen tot het 
Protocol van Madrid (Trb. 1990, 44). 

P.B. 2004, no. 19 I LANDSBESLUIT van de 19de  februari 2004, no.  5, regelen-
de de inwerkingtreding van de Landsverordening van de 
29ste december 2003 houdende vaststelling van de tekst van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (P.B. 2004, no. 6). 
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P.B. 2004, no. 20 XII LANDSBESLUIT van de 17de februari 2004, regelende de  

inwerkingtreding van de 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. 2004, no. 21 XII LANDSBESLUIT van de 17de februari 2004, regelende de  
inwerkingtreding van het Landsbesluit, houdende algemene  
maatregelen, van de 27ste februari 2001 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 den 21sten  

October 1921, tot regeling van het toezicht op krankzinnigen 
(P.B. 1922, no. 14) 

P.B. 2004, no. 22 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 22ste januari 2004 ter uitvoering  
van artikel 1b van de Landsverordening Ziekteverzekering  
(P.B. 1966, no. 15) 
Ter uitvoering van artikel 1b van de Landsverordening Ziekte-
verzekering (P.B. 1966, no. 15) is het wenselijk de bedragen, 
genoemd in de artikel 1 onder “werknemer”, aan te passen op 
basis van de stijging welke het prijsindexcijfer van het gezins-
consumptie voor de maand augustus 2002 aangeeft ten opzichte 
van het prijsindexcijfer voor de maand augustus 2003. 

P.B. 2004, no. 23 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE  ALGMENE  
MAATREGELEN, van de 22ste januari 2004 ter uitvoering  
van artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening  
Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) 

P.B. 2004, no. 24 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGMENE  
MAATREGELEN, van de 22ste januari 2004 ter uitvoering  
van artikel 8, vijfde lid, van de Landsverordening  
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) 
Ter uitvoering van artikel 8, vijfde lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) is het wenselijk  de 
bedragen, genoemd in de artikelen 5, elfde lid, en 8, vierde lid, 
aan te passen op basis van de stijging welke het prijsindexcijfer 
van het gezinsconsumptie voor de maand augustus 2002 aan-
geeft ten opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand au-
gustus 2003. 

P.B. 2004, no. 25 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGMENE  
MAATRGELEN, van de 22ste januari 2004 ter uitvoering  
van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening  
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) 
Vastelling premiepercentage voor het jaar 2004 ter uitvoering 
van artikel 8, tweede lid, van het Landsverordening Ongeval-
lenverzekering (P.B. 1966, no. 14). 

P.B. 2004, no. 26 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 22ste januari 2004 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 
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(P.B. 1960, no.83) is het gewenst het pensioenbedrag en de toe-
slag voor het jaar 2004 aan te passen op basis van de stijging 
welke het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de 
maand augustus 2002 aangeeft ten opzichte van het prijsindex-
cijfer voor de maand augustus 2003. 

P.B. 2004, no. 27 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 22ste januari 2004 tot vaststelling  
van het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid,  
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 
(P.B. 1960, no. 83) 
Vastelling premiepercentage voor het jaar 2004 ter uitvoering 
van artikel 27, eerste lid, van de Landsverordening Algemene 
Oudersdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83). 

P.B. 2004, no. 28 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 22ste januari 2004 ter uitvoering  
van artikel 26, zesde lid, van de Landsverordening  
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) 
Aanpassing premie-inkomensgrens voor het jaar 2004 op basis 
van de stijging welke prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 
voor de maand augustus 2002 aangeeft ten opzichte van het 
prijsindexcijfer voor de maand augustus 2003 ter uitvoering van 
artikel 26, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Ou-
derdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83). 

P.B. 2004, no. 29 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 22ste januari 2004 ter uitvoering  
van artikel 11, zevende lid, van de Landsverordening  
Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no.  
194) 
Het is gewenst ter uitvoering van artikel 11, zevende lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194) de pensioenbedragen voor de weduwen-, 
weduwnaars- en wezenpensioenen voor het jaar 2004 aan te 
passen op basis van de stijging welke het prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie voor de maand augustus 2002 aangeeft ten 
opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand augustus 2003. 

P.B. 2004, no. 30 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 22ste januari 2004 ter uitvoering  
van artikel 29, zesde lid, van de Landsverordening  
Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no.  
194) 
Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 29, zesde lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194) de premie-inkomensgrens voor het jaar 
2004 aan te passen op basis van de stijging welke het prijsin-
dexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 
2002 aangeeft ten opzichte van het prijsindexcijfer voor de 
maand augustus 2003. 

P.B. 2004, no. 31 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN van de 22ste januari 2004 tot vaststelling  
van het premiepercentage, bedoeld in artikel 30, eerste lid,  
van de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
wezenverzekering (P.B. 1965, no.194) 
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Vastelling premiepercentage voor het jaar 2004 ter uitvoering 
van artikel 30, eerste lid, van de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194). 

P.B. 2004, no. 32 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN van de 22ste januari 2004 tot wijziging  
van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen  van  
de 21ste december 1965 (P.B. 1965, no. 197) 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, 194) (P.B. 1965, no. 197) 
Het is wenselijk de bedragen vast te stellen, genoemd in de arti-
kel 2 van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 
de 21ste december 1965 (P.B. 1965, no.197) ter uitvoering van 
artikel 26 lid 7 van de Landsverordening Algemene Ouder-
domsverzekering (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) op basis van de stij-
ging welke het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de 
maand augustus 2002 aangeeft ten opzichte van het prijsindex-
cijfer voor de maand augustus 2003. 

P.B. 2004, no. 33 IV   
XII 

MINISTERIELE BESCHIKKING, MET ALGEMENE  
WERKING, van de 19de februari 2004 tot wijziging van de  
Gezamenlijk beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 
(P.B. 1978, no. 296) 
Ter voldoening aan artikel 8, tweede lid, van de Gezamenlijke 
beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 (P.B. 1978, no. 
296) is het noodzakelijk  de tabel in het eerste lid van genoemd 
artikel in overeenstemming te brengen met de tabel in de artikel 
2 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). 

P.B. 2004, no. 34 XIII LANDSVERORDENING van de 27ste februari 2004  
houdende wijziging van de Landsverordening Universiteit  
van de Nederlandse Antillen (P.B. 1985, no. 43) 
Het is wenselijk de Landsverordening Universiteit van de Ne-
derlandse Antillen (P.B. 1985, no. 43) te wijzigen teneinde een 
reorganisatie door te voeren om betere voorwaarden te schep-
pen voor het functioneren van de Universiteit van de Neder-
landse Antillen. 

P.B. 2004, no. 35 XV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 19de februari 2004 houdende wijziging  
van de Ministeriele 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. 39)  
 Het is wenselijk het model van het aangiftebiljet voor de aan-
melding van grensoverschrijdende geldtransporten uit te brei-
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den met een Franstalig aangiftebiljet. 
P.B. 2004, no. 36 V Besluit van de 3de maart 2004 tot afkondiging van het Besluit  

van 5 november 2003, houdende vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding van de Rijkswet van 3 juli 2003 tot wij-
ziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband 
met de totstandkoming van de Wet conflictenrecht adoptie 

P.B. 2004, no. 37 IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 9de maart 2004 ter uitvoering van artikel 
6, vijfde lid,van de Algemene landsverordening  
Landsbelastingen (P.B. 2001, no. 89) 
Het is wenselijk het model van het aangiftebiljet A voor de in-
komstenbelasting voor het kalenderjaar 2003 vast te stellen. 

P.B. 2004, no. 38 V   
X 

BESLUIT van de 17de maart 2004 tot afkondiging van het  
Besluit van 19 november 2003, houdende bepalingen  
omtrent de tarieven voor consulaire dienstverrichting en tot  
inwerkingtreding van de Rijkswet op de consulaire tarieven  
(Rijksbesluit op de consulaire tarieven) 

P.B. 2004, no. 39 XX BESLUIT van de 17de maart 2004 tot afkondiging van het  
Besluit van 21 november 2003 (Stb. 487) houdende  
vaststelling van het wapen 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 Maxima der Nederlanden, Prinses van  
Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg 

P.B. 2004, no. 40 IV   
X 

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGMENE  
WERKING van de 19de maart 2004 ter uitvoering van de  
artikelen 8 en 54, vierde lid, van de Algemene Verordening  
I.U.  en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) alsmede ter uitvoering  
van artikel 1, vierde lid, van het Landsbesluit Vrije Zones  
(P.B. 1976, no. 104) (Beschikking Enig Document 2004) 

P.B. 2004, no. 41 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 15de april 2004, 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 2004-1) 
In het belang van de volksgezondheid is het wenselijk met spoed 
regels te geven ten aanzien van de uitvoer van goederen die in 
Europese Gemeenschap onderworpen zijn aan de bepalingen 
van richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vas-
telling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in 
handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelende melk en 
producten op basis van melk. 

P.B. 2004, no. 42 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 2004, no. 20, houdende 
wijziging van het Landsbesluit aanwijzing ministers 2003  
(P.B. 2003, no. 91) 

P.B. 2004, no. 43 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 2de maart  
houdende de taakstelling van de Staatssecretaris van  
Onderwijs en Cultuur 

P.B. 2004, no. 44 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
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WERKING van de  4de mei 2004 tot wijziging van de  
Uitvoeringsbeschikking LVTI (P.B. 2003, no. 21) 

P.B. 2004, no. 45 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 3de mei 2004 ter uitvoering van de  
artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische  
statistieken 1994 (P.B. 1994, no. 67) 

P.B. 2004, no. 46 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 29ste april 2004 tot wijziging van  
het Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land 
(P.B. 1992, no. 111) 

P.B. 2004, no. 47 XVI BESLUIT van de 1ste juni 2004 tot afkondiging van de  
Rijkswet van 12 februari 2004, houdende goedkeuring van  
het op 16 april 2003 te Athene totstandgekomen Verdrag  
betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de  
Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek  
Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije,  
de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek  
Slovenië, en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie,  
met Toetredingsakte, Bijlagen en Protocollen (Trb. 2003, 74) 

P.B. 2004, no. 48 IX BESLUIT van de 26ste mei 2004 tot afkondiging van de  
Rijkswet van 4 maart 2004, houdende de wijziging van de  
Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939 in  
verband met de instelling van de Inspectie Verkeer en  
Waterstaat 

P.B. 2004, no. 49 XV 
XVI 

BESLUIT van de 26ste mei 2004 tot afkondiging van de  
Rijkswet van 18 maart 2004 tot goedkeuring van het op 29  
mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door  
de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het  
Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de  
wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten  
van de Europese Unie 

P.B. 2004, no. 50 XV 
XVI 

BESLUIT van de 26ste mei 2004 tot afkondiging van de  
Rijkswet van 18 maart 2004 goedkeuring van het op 16  
oktober 2001 te Luxemburg tot stand gekomen protocol bij  
de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in  
strafzaken tussen Lid-Staten van de Europese Unie, door de  
Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie 

P.B. 2004, no. 51 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 25ste juni 2004 tijdelijk regelende  
de verbetering van de beveiliging van schepen en  
havenfaciliteiten (Tijdelijk havenbeveiligingsbesluit) 

P.B. 2004, no. 52 IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 19de mei 2004 ter uitvoering van artikel  
6, vijfde lid, van de Algemene Landsbelastingen  (P.B. 2001,  
no. 89) 
Het is wenselijk het model van het aangiftebiljet A voor de in-
komstenbelasting voor het kalenderjaar 2003 opnieuw vast te 
stellen. 

P.B. 2004, no. 53 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 9de juni 2004 ter uitvoering van artikel  
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4, eerste lid, juncto 3, eerste lid, onder a, f en j, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Tijdelijke  
beschikking etikettering van levensmiddelen) 
In het belang van de volksgezondheid is het gewenst met spoed 
regels te geven ten aanzien van de etikettering van eet- en 
drinkwater en wel in het bijzonder ten aanzien van hun uiterste 
consumptiedatum en datum van minimale houdbaarheid. 

P.B. 2004, no. 54 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 9de juni 2004 ter uitvoering van artikel  
4, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid, onder a, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Tijdelijke  
beschikking zoetstoffen in levensmiddelen) 
In het belang van de volksgezondheid is het gewenst met spoed 
regels te geven ten aanzien van toevoeging van zoetstoffen aan 
levensmiddelen. 

P.B. 2004, no. 55 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 9de  juni 2004 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) 
In het belang van de volksgezondheid is het gewenst met spoed 
regels te geven ten aanzien van toevoeging van kleurstoffen  aan 
levensmiddelen 

P.B. 2004, no. 56 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 9de juni 2004 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) 
In het belang van de volksgezondheid is het gewenst met spoed 
regels te geven ten aanzien van toevoeging van additieven  aan 
levensmiddelen 

P.B. 2004, no. 57 V BESLUIT van de 13de juni 2004 tot afkondiging van het  
Besluit van 29 november 2003, houdende wijziging van het  
Besluit paspoortgelden (Vaststelling tarieven reisdocumeten  
2004) (Stb. 2003, 205). 

P.B. 2004, no. 58 IX BESLUIT van de 30ste juni 2004 tot afkondiging van het  
besluit van 18 juni 2004 (Stb. 284), houdende regels met  
betrekking tot de veiligheid en certificering van zeeschepen  
(Schepenbesluit 2004) 

P.B. 2004, no. 59 XVIII LANDSBESLUIT van de 19de juli 2004, no. 12, houdende  
wijziging van het Landsbesluit aanwijzing ministers 2003  
(P.B. 2003, no. 91) 

P.B. 2004, no. 60 XVI BESLUIT van de 6de augustus 2004 tot afkondiging van de  
Rijkswet van 13 mei 2004 (Stb. 2004, 302) tot goedkeuring  
van het op 4 november 2000 te Rome tot stand gekomen  
Protocol nr.  12 bij het Verdrag tot bescherming van de  
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb.  
2001,  18 en 173) 

P.B. 2004, no. 61 XV 
XVI 

BESLUIT van de 6de augustus 2004 tot afkondiging van het  
Besluit van 14 mei 2004 (Stb. 2004, 225) tot vaststelling van  
het tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet van 18  
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maart 2004 tot goedkeuring van het op 16 oktober 2001 te  
Luxemburg tot stand gekomen Protocol bij de  
Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in  
strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, door  
de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het  
verdrag betreffende de Europese Unie 

P.B. 2004, no. 62 XVIII LANDSBESLUIT van de 16de augustus 2004, no. 2,  
houdende aanwijzing van Ministers tot hoofden van  
Ministers, alsmede de bekendmaking van de waarneming  
van hun bevoegdheden ad interim (Landsbesluit aanwijzing  
ministers 2004) 

P.B. 2004, no. 63 V BESLUIT van de 16de augustus 2004 tot afkondiging van de  
Rijkswet van 6 juli 2004 (Stb. 2004, 335) tot aanpassing van  
de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Rijkswet van 21  
december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het  
Nederlanderschap  met betrekking tot de verkrijging, der  
verlening en het verlies van het Nederlanderschap  
(Stb. 618), mede in verband met de totstandkoming van de  
Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap 

P.B. 2004, no. 64 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 12de augustus  
2004, houdende de taakstelling van de Staatssecretaris van  
Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen 

P.B. 2004, no. 65 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 13de september 2004 ter uitvoering van  
artikel 12, tweede lid, onder a, 2˚, en vierde lid, van de  
Postlandsverordening 1998 (P.B. 1997, no. 319) (Beschikking 
registratie koeriersdiensten) 

P.B. 2004, no. 66 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 13de september 2004 ter uitvoering van  
artikel 9 van de Postlandsverordening 1998 (P.B. 1997, no.  
319) (Beschikking brievenbussen) 
Het is wenselijk ter bevordering van de aflevering aan geadres-
seerden van voor hen bestemde postzendingen regels vast te 
stellen omtrent de plaats, afmeting en andere hoedanigheden 
van de voor die aflevering bestemde brievenbussen. 

P.B. 2004, no. 67 IX 
XVI 

BESLUIT van de 16de augustus 2004 tot afkondiging van de  
Rijkswet van 23 februari 2004 (Stb. 83) tot goedkeuring van  
het op 28 mei 1999 te Montreal tot standgekomen Verdrag  
tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het  
internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91  
en 107) 

P.B. 2004, no. 68 XIV 
XVI 
 

BESLUIT van de 16de augustus 2004 tot afkondiging van de  
rijkswet van 13 april 2004 (Stb. 162), tot goedkeuring van de 
op 21 december 2001 te Genève totstandgekomen Verdrag  
inzake het verbod of de beperking van het gebruik van  
bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden  
buitensporig leed te veroorzaken of een niet- 
onderscheidende werking te hebben (Trb. 2002, 169) 

P.B. 2004, no. 69 XVII LANDSVERORDENING van de 16de september 2004 tot  
wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen  
(P.B. 1951, no. 39) 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2004  
 
P.B. 2004, no. 70 XVIII LANDSVERORDENING van 16de september 2004 tot  

wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen  
(P.B. 1955, no. 32) 
Gelet op de uitlevering van vreemdelingen en Nederlanders en 
gelet op de handhaving van de uit- en inwendige veiligheid bij 
uitzonderlijke toestanden, is het wenselijk de Staatsregeling van 
de Nederlandse Antillen (P.B. 1955, no. 32) nader te wijzigen. 

P.B. 2004, no. 71 X BESLUIT van de 30ste augustus 2004 tot afkondiging van 
het Besluit van 11 januari 2002, (Stb. 2002, no. 60) houdende 
veiligheidsvoorschriften voor vissersvaartuigen (Vissers-
vaartuigenbesluit 2002) 

P.B. 2004, no. 72 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de  19de april 2004 ter uitvoering van artikel 
6, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid, juncto artikel 4,  
eerste lid, van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B.  
1968,  no. 42) (Tijdelijke beschikking uitvoervergunning  
LGO rijst 2004-1) 

P.B. 2004, no. 73 XV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 1ste september tot wijziging van de  
Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties (P.B.  
2001, no. 46) 

P.B. 2004, no. 74 XV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE  
WERKING van de 1ste september 2004, houdende  
vaststelling van de indicatoren met betrekking tot  
transacties in verband met het afnemen van financiële  
diensten, bedoeld in artikel  1, eerste lid, onderdeel d, van  
het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten melding  
ongebruikelijke transacties (P.B. 2000, no. 120) (Beschikking 
indicatoren ongebruikelijke transacties inzake fiduciaire  
diensten). 

P.B. 2004, no. 75 XVIII LANDSVERORDENING van de 6de oktober 2004 tot  
wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen 
Het is wenselijk dat door de Land, door één of meer eilandge-
bieden, al dan niet gezamenlijk, dan wel door het Land tezamen 
met één of meer eilandgebieden zelfstandige bestuursorganen 
kunnen worden ingesteld waaraan de bevoegdheid wordt ver-
leend om besluiten van bestuurlijke en zo nodig tevens van re-
gelgevende aard tot stand te brengen 

P.B. 2004, no. 75 XVIII Verbeterblad: 
Op pagina 3 wordt de aanduiding “De Minister van Binnen-
landse Zaken” vervangen door: De Minister van Constitutionele 
en Binnenlandse Zaken. 

P.B. 2004, no. 76 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 13de oktober  
2004, houdende de taakstelling van de Staatssecretaris van  
Financiën. 

P.B. 2004, no. 77 XV LANDSVERORDENING van de 25ste augustus 2004 tot  
wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de  
Nederlandse Antillen. 
Het is wenselijk in het kader van bescherming van rechten van 
het kind het aantal instanties die klachten kunnen indienen inza-
ke ontuchtige handelingen met kinderen, uit te breiden. 
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P.B. 2004, no. 77 XV Verbeterblad :  

Op pagina 1 onderaan, moet in plaats van: “Zie voor schrifte- 
lijke gedachtewisseling met Staten stukken Zitting 2000-2001-
2464” gelezen worden: “Zie voor schriftelijke gedachtewisse-
ling met Staten stukken Zitting 2000-2001-2439”. 

P.B. 2004, no. 78 V LANDSBESLUIT van de 11de oktober 2004 no. 23 ter  
uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1°, sub b (PB  
1985, no. 57). 

P.B. 2004, no. 79 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 29ste september 2004 houdende  
wijziging van het Landsbesluit toezicht luchtvaart (P.B.  
2003, no. 56). 
In verband met de implementatie van het “Reduced Vertical Se-
paration Minimum (RVSM)” in het vluchtinformatiegebied Cu-
raçao (Curaçao FIR) tussen vliegniveau (FL) 290 en vliegni-
veau (FL) 410 is noodzakelijk het Landsbesluit toezicht lucht-
vaart (P.B. 2003, no. 56) te wijzigen  
NOTA VAN TOELICHTING, behorende bij de Landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen van 29ste september 2004 hou-
dende wijziging  van het Landsbesluit toezicht luchtvaart (2003. 
no. 56). Met het onderhavige landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit toezicht lucht-
vaart (P.B. 2003, no. 56) wordt beoogd een nieuw artikellid aan 
artikel 114 van voornoemd landsbesluit toe te voegen welke de 
mogelijkheid biedt om regelgeving met betrekking tot het “Re-
duced Vertical Separation Minimum (RVSM)” in het vluchtin-
formatiegebied Curaçao (Curaçao FIR), nader uit te voeren in 
de vorm van een ministeriele beschikking. Op grond van de in 
ICAO- verband gemaakte afspraken moet het “Reduced Vertical 
Separation Minimum”uiterlijk op 20 januari 2005  in het 
vluchtinformatiegebied Curaçao (Curaçao FIR) geïmplemen-
teerd zijn. Bij toepassing van het “Reduced Vertical Separation 
Minimum” wordt, voor wat betreft het luchtruim tussen vliegni-
veau 290 en vliegniveau 410, de thans vereiste verticale separa-
tie van 2000 voet tussen luchtvaartuigen gereduceerd naar een 
verticale separatie van 1000 voet. Met ander woorden: er moet 
minder verticale afstand gehouden worden tussen de vliegtui-
gen. Hierdoor wordt de capaciteit van het luchtruim vergroot. 
Er kunnen immers meer vliegtuigen op hetzelfde moment afge-
handeld worden met als gevolg minder vertragingen. Daarnaast 
is het voor de Luchtverkeersleiding eerder mogelijk om de door 
de luchtvaartmaatschappij gewenste, meest efficiënte vlieghoog-
te voor wat betreft het brandstofverbruik toe te staan. 

P.B. 2004, no. 80 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 4de oktober 2004 ter uitvoering  
van artikel 12 van de Regeling Muntstelsel van de  
Nederlandse Antillen (P.B. 1989, no.70). 
Het is wenselijk ter gelegenheid van het 50- jarige bestaan van 
de Stichting Monumentenzorg op Curaçao, een serie speciale 
zilveren herdenkingsmunten, met het karakter van wettig be-
taalmiddel uit te geven 

P.B. 2004, no. 81 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
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MAATREGELEN, van de 17de september 2004 ter  
uitvoering van artikel 21 van de Landsverordening toezicht  
trustwezen (Landsbesluit kosten toezicht trustwezen). 
Ter uitvoering van artikel 21 van de Landsverordening toezicht 
trustwezen dienen regels gesteld te worden inzake de door de 
Bank van de Nederlandse Antillen aan de verleners van be-
heersdiensten in rekening te brengen kosten voor de uitvoering 
van de Landsverordening toezicht trustwezen 
 
Uit de NOTA VAN TOELICHTING 
Dit landsbesluit dient ter uitvoering van artikel 21 van de 
Landsverordening toezicht trustwezen (P.B. 2003, no. 114). Het 
ligt in de bedoeling dat de door de Bank gemaakte kosten voor 
het uitoefenen van toezicht op de verleners van beheersdiensten 
door de verleners zelf worden bekostigd. Bij de aanvraag om 
een vergunning zullen de trustkantoren en de personen die een 
ontheffing aanvragen een vast bedrag aan de Bank moeten beta-
len vóór de behandeling van hun verzoek (artikel 4). Het moge 
duidelijk zijn dat dit bedrag niet zal worden gerestitueerd indien 
een verzoek om vergunning of ontheffing wordt afgewezen. Im-
mers dit bedrag dient ter dekking van de kosten gemaakt voor 
de behandeling van het verzoek. Eenmaal toegelaten om als ver-
leners van beheersdiensten werkzaam te zijn zullen de verleners 
ondernemingen waaraan beheersdiensten worden verleend on-
derscheidenlijk hun grootte, moeten betalen (artikelen 6 en 7). 
De Bank stelt elk jaar vóór 1 december een raming vast van de 
te verwachten kosten. Op grond hiervan worden genoemde be-
dragen aan de betrokkenen opgelegd. 

P.B. 2004, no. 82 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 17de september 2004 ter  
uitvoering van artikel 22, tweede lid, van de  
Landsverordening toezicht trustwezen (Landsbesluit  
administratieve boete trustwezen). 
Ter uitvoering van artikel 22, tweede lid, van de Landsverorde-
ning toezicht trustwezen dient de hoogte van de door de Bank 
van de Nederlandse Antillen op te leggen boetes te worden vast-
gesteld 
 
Uit de NOTA VAN TOELICHTING 
In dit landsbesluit wordt de hoogt van de administratieve boetes 
voor de verschillende overtredingen van de Landsverordening 
toezicht trustwezen (P.B. 2003, no. 114) geregeld. Gekozen is 
voor een zeer eenvoudig systeem waarbij de grootte van het ei-
gen vermogen een rol speelt. Hoe groter het eigen vermogen 
hoe hoger de te betalen boete. 

P.B. 2004, no. 83 V LANDSVERORDENING van de 8ste november 2004 tot  
wijziging van de Landsverordening rechtspositie Kustwacht 
Het is wenselijk in de Landsverordening rechtspositie Kust-
wacht (P.B. 1997, no. 212) een grondslag te creëren voor het 
stellen van nadere regels inzake specifieke bijzondere rechtspo-
sitionele aspecten 

P.B. 2004, no. 84 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
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X WERKING van de 3de november 2004 ter uitvoering van 
artikel 4, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid, onder j, van 
de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Beschik-
king productie en uitvoer producten op basis van melk 2004-
2) 

P.B. 2004, no. 85 XI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE  
MAATREGELEN, van de 24ste november 2004 ter  
uitvoering van artikel 9, elfde lid, van de Landsverordening  
minimumlonen (P.B. 1972, no. 110). 
Bij Landsverordening van de 27ste juli 2000, no. 69) is bepaald 
dat in elk eilandgebied uiteindelijk één minimumloon zal gelden 
en dat dit doel in drie fasen wordt bereikt 

P.B. 2004, no. 86 XVII LANDSBESLUIT van de 9de november 2004 houdende 
overdracht in eigendom van een deel van het strand van 
Groot Baai op het eilandgebied Sint Maarten aan het ei-
landgebied Sint Maarten. 

P.B. 2004, no. 87 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 5de november 2004 houdende 
goedkeuring van de indicatoren, zoals vastgesteld bij de Be-
schikking indicatoren ongebruikelijke transacties inzake fi-
duciaire diensten (Landsbesluit goedkeuring indicatoren 
ongebruikelijke transacties inzake fiduciaire diensten) 

P.B. 2004, no. 88 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGMENE 
MAATREGELEN, van de 5de november 2004 houdende 
goedkeuring van de indicatoren, opgenomen in de bij Minis-
teriële Beschikking met algemene werking van de 1ste sep-
tember 2004 (P.B. 2004, no. 73) tot wijziging van de Be-
schikking indicatoren ongebruikelijke transacties gewijzigde 
“Bijlagen B en C” 

P.B. 2004, no. 89 IX MINISTERIELE BESCHIKKING van de 19de november 
2004 ter uitvoering van de artikelen 4 en 8, tweede lid, van 
het Tijdelijke havenbeveiligingsbesluit (P.B. 2004, no. 51) 

P.B. 2004, no. 90 V LANDSBESLUIT van de 17de november 2004, no. 18, hou-
dende het tijdstip van inwerkingtreding van de Landsveror-
dening van de 19de december 2001 tot wijziging van de 
Landsverordening Identiteitskaarten (P.B. 2002, no. 17) 

P.B. 2004, no. 91 V LANDSBESLUIT van de 17de november 2004, no. 19, hou-
dende het tijdstip van inwerkingtreding van het Landsbe-
sluit Identiteitskaarten 2002 (P.B. 2002, no. 77) 

P.B. 2004, no. 92 V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 7de december 
2004, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1º, 
onder a en b, artikel 3, tweede en vierde lid, artikel 9, eerste 
en tweede lid, van het Toelatingsbesluit (P.B. 1985, no. 57) 
(Toelatingsbeschikking) 
Met het oog op de uitvoerbaarheid en helderheid van regelge-
ving, is het wenselijk de uitvoeringsregelgeving op grond van 
het Toelatingsbesluit (P.B. 1985, no. 57) te moderniseren en te 
integreren. 

P.B. 2004, no. 93 V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 9de december 
2004, ter verlening van mandaat en ondermandaat aan de 
Chefs de Poste  van de Koninkrijksvertegenwoordigingen in 
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het buitenland (Mandaatbeschikking visa) 
Het is wenselijk, ter bevordering van de doorlooptijden van de 
behandeling van aanvragen tot het verlenen van visum, man-
daat te verlenen aan de Chefs de Poste van de Koninkrijksverte-
genwoordigingen het buitenland en hen toestemming te geven 
tot het verlenen van ondermandaat. 

P.B. 2004, no. 94 XVIII LANDSVERORDENING van de 29ste november 2004 tot 
vaststelling van de begroting van de Nederlandse Antillen 
voor het dienstjaar 2004. 

P.B. 2004, no. 95 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMEN 
MAATREGELEN, van de 11de oktober 2004 ter uitvoering 
van artikel 19, tweede lid, van de Landsverordening Assu-
rantiebemiddelingsbedrijf (P.B. 2003, no. 113) voor de jaren 
2004 tot en met 2006 (Tijdelijke regeling toezichtkosten as-
surantiebemiddelingsbedrijf) 

P.B. 2004, no. 96 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMNE 
MAATREGELN, van de 11de oktober 2004 ter uitvoering 
van artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening Assu-
rantiebemiddelingsbedrijf (P.B. 2003, no. 113) (Landsveror-
dening administratieve boete assurantiebemiddelaars) 

P.B. 2004, no. 97 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMEN 
MAATREGELEN, van de 11de oktober 2004 ter uitvoering 
van artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening Assuran-
tiebemiddelingsbedrijf (P.B. 2003, no. 113) (Landsbesluit 
erkende diploma’s assurantiebemiddelingsbedrijf) 

P.B. 2004, no. 98 I LANDSVERORDENING van de 24ste december 2004 hou-
dende wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
(P.B. 2004, no. 6), de Invoeringslandsverordening Boek 2 
BW (P.B. 2004, no. 16) en de Landsverordening van de 23ste 
oktober 2000 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. 2004, no. 99 V LANDSBESLUIT van de 18de december 2004, no. 1, hou-
dende het tijdstip van inwerkingtreding van de Landsveror-
dening van de 19de december 2001 tot wijziging van de 
Landsverordening Identiteitskaarten (P.B. 1965, no. 17) 
(P.B. 2002, no. 17) 

P.B. 2004, no. 100 V 
 

LANDSBESLUIT van de 18de december 2004, no. 2, hou-
dende het tijdstip van inwerkingtreding van het Landsbe-
sluit Identiteitskaarten 2002 (P.B. 2002, no. 77) 

P.B. 2004, no. 101 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 12de december 2004 ter uitvoering van 
artikel 6, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid, van de 
Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) (Tijde-
lijke beschikking uitvoervergunning LGO suiker 2004) 

P.B. 2004, no. 102 IV TIJDELIJKE LANDSBESLUIT, HOUDENDE 
ALGEMENE MAATREGELEN, van de 10de december 2004 
als bedoeld in artikel 2a van de Landsverordening accijns op 
bier 1970 (P.B. 1971, no. 36) 

   


