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KOPJE / SAMENVATTING
LANDSVERORDENING van de 21ste december 2004
houdende verlening van rechtspersoonlijkheid aan het
Bureau voor Economische Ontwikkeling in het Eilandgebied
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 27 ste december 2004 ter regeling
van het gewicht en de afmetingen van postzendingen en tot
vaststelling van de bedragen ter limitering van de
aansprakelijkheid, bedoeld in de artikelen 2, tweede lid,
onder a, en 7, vierde lid, van de Postlandsverordening 1998
(P.B. 1997, no. 319) (Landsbesluit postzendingen)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 27 ste december 2004 houdende
vaststelling van de tarieven bedoeld in artikel 12, tweede
lid, onder a, 1°, van de Postlandsverordening 1998 (P.B.
1997, no. 139) (Landsbesluit minimumtarieven
koeriersdiensten)
LANDSVERORDENING van de 27 ste december 2004
houdende regels met betrekking tot de overdracht van
vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap
Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (Landsverordening
overdracht vermogensbestanddelen Analytisch Diagnostisch
Centrum N.V.)
LANDSVERORDENING van de 27 ste december 2004 tot
wijziging van de Gezondheidslandsverordening 1952 (P.B.
1952, no. 157), van de Verordening, houdende bepalingen
ter bestrijding van besmettelijke ziekten (P.B. 1921, no.66),
en van de Landsverordening Bestrijdingsmiddelen (P.B.
1968, no. 35)
LANDSVERORDENING van de 27ste december 2004 tot
wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen
LANDSVERORDENING van de 5 de januari 2005 tot
wijziging van de Regeling vergoeding behandelings- en
verplegingskosten overheidsdienaren (P.B. 1986, no.165)
BESLUIT van de 6 de januari 2005 tot afkondiging van de
Rijkswet van 10 november 2004 (Stb. 589), houdende
wijziging van de Rijksoctrooiwet ten behoeve van de
rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen
BESLUIT van de 6 de januari 2005 tot afkondiging van de
Rijkswet van 10 november 2004 (Stb. 590) tot wijziging van
de rijkswet, houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet, de
Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten
behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische
uitvindingen
BESLUT van de 6 de januari 2005 tot afkondiging van het
Besluit van 10 november 2004 (Stb. 591) tot wijziging van
het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met
het depot van andere biologische materiaal dan micro-
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organismen
BESLUIT van de 6 de januari 2005 tot afkondiging van het
Besluit van 10 november 2004 (Stb. 592) tot vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet houdende
wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995
en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve van de
rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen
MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE
WERKING van de 6 de januari 2005 tot wijziging van de
Ministeriële Beschikking van de 22ste januari 1987 ter
uitvoering van artikel 3, tweede lid, 5, eerste en tweede lid,
en 7, tweede lid, van de Opiumlandsverordening (P.B. 1960,
no. 65), houdende nieuwe voorschriften van middelen
bedoeld in de artikelen 3 en 4 van voormelde
landsverordening (P.B. 1987, no.7)
MINISTRIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE
WERKING van de 6 de januari 2005 ter uitvoering van
artikel 3, eerste lid, onder f, van de Opiumlandsverordening
(P.B. 1960, no. 65) (Beschikking aanwijzing gecontroleerde
middelen)
LANDSBESLUIT van de 11 de januari 2005 no. 2, houdende
de bekendmaking in het Publicatieblad van het
Mandaatbesluit verstrekking nooddocumenten en
noodverlenging reisdocumenten van de Gouverneur van de
Nederlandse Antillen van 30 november 2004, no. 04/1342
BESLUIT van de 12 de januari 2005 tot afkondiging van het
Besluit van 15 december 2004 (Stb. 710), houdende
instemming met de landsverordening van de Nederlandse
Antillen van 16 september 2004 tot wijziging van de
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 18de januari 2005 ter uitvoering
van artikel 3, eerste lid, onder a, f en j, van de
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Landsbesluit
etikettering van levensmiddelen
LANDSBESLUIT van de 12de januari 2005, no. 23,
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening
van de 16de september 2004 (P.B. 2004, no. 70) tot wijziging
van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (P.B.
1955, no. 32)
LANDSBESLUIT van de 22 ste januari 2005, no.7, houdende
overdracht van de stranden der zee en de binnenwateren,
met de daarin gelegen eilanden en platen aan de
eilandgebieden
LANDSVERORDENING van de 12de januari 2005 tot
wijziging van de Landsverordening van de 5de maArt 2002
tot vaststelling van de begroting van de Nederlandse
Antillen voor het dienstjaar 2002 (P.B. 2002, 84)
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BESLUIT van de 1 ste februari 2005 tot afkondiging van het
Besluit van 16 december 2004, houdende nadere bepalingen
betreffende de inwerkingtreding van het Schepenbesluit
1965 en tot intrekking van het koninklijke besluit van 6
augustus 1991, houdende aanwijzing particulier
onderzoekingsbureau voor de zeilvaart, in de zin van artikel
3, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 417)
MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE
WERKING van de 3de februari 2005 ter uitvoering van
artikel 114, tweede lid, van de Landsbesluit toezicht
luchtvaart (P.B. 2003, no. 56)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 27 ste januari 2005 ter uitvoering
van artikel 4, artikel 5, derde lid, en artikel 7, tweede lid,
van de Landsverordening rechtspositie Kustwacht
(Landsbesluit rechtspositie Kustwacht 2002)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 6 de januari 2005 ter uitvoering
van artikel 1b van de Landsverordening Ziekteverzekering
(P.B. 1966, no. 15)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 6 de januari 2005 ter uitvoering
van artikel 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening
Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 6 de januari 2005 ter uitvoering
van artikel 8, vijfde lid, van de Landsverordening
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 6 de januari 2005 ter uitvoering
van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 6 de januari 2005 ter uitvoering
van de artikelen 7, tweede lid, en 7a, negende lid, van de
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B.
1960, no. 83)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 6 de januari 2005 tot vaststelling
van her premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid,
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering
(P.B. 1960, no. 83)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 6 de januari 2005 ter uitvoering
van artikel 26, zesde lid, van de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no 83)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 6 de januari 2005 ter uitvoering
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van artikel 11, zevende lid, van de Landsverordening
Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no.
194)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 6de januari 2005 ter uitvoering
van artikel 29, zesde lid, van de Landsverordening
Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no.
194)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 6 de januari 2005 tot vaststelling
van het premiepercentage, bedoeld in artikel 30, eerste lid,
van de Landsverordening Algemene Weduwen- en
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMEN
MAATREGELEN, van de 6 de januari 2005 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, no. 194) (P.B. 1965, no. 197)
MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE
WERKING, van de 3 de februari 2005 tot wijziging van de
Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting
1976 (P.B. 1978, no. 296)
BESLUIT van de 9 de februari 2005 tot afkondiging van het
Besluit van 30 november 2004 (Stb. 622) tot vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 6 juli
2004 tot aanpassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap en de Rijkswet van 21 december 2000 tot
wijziging van de Rijkswet op de Nederlanderschap met
betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van
het Nederlanderschap (Stb. 618), mede in verband met de
totstandkoming van de Wet conflictenrecht geregistreerd
partnerschap, Stb. 335
BESLUIT van de 9 de februari 2004 tot afkondiging van het
Besluit van 21 november 2003 (Stb. 490), houdende
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de
Cassatieregeling in uitleveringszaken voor de Nederlandse
Antillen en Aruba
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 15 de februari 2005 ter uitvoering
van artikel 8, vierde lid, van de Luchtvaartlandsverordening
(P.B. 2001, no. 151) (Landsbesluit geregeld en ongeregeld
luchtvervoer)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 12 de oktober 2004 tot wijziging
van het Landsbesluit afbouw van een aantal economische
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heffingen (P.B. 2001, no. 120)
LANDSVERORDENING van de 21ste februari 2005 tot
wijziging van de Landsverordening Meteorologische Dienst
(P.B. 2003, no. 59)
LANDSBESLUIT van de 23ste februari 2005, no. 2,
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening
van de 6de oktober 2004 tot wijziging van de Staatsregeling
van de Nederlandse Antillen (P.B. 2004, no. 75)
BESLUIT van de 23ste februari 2005 tot afkondiging van het
besluit van 6 januari 2005 (Stb. No. 20) tot vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet
Onderzoeksraad voor veiligheid
BESLUIT van de 23 ste februari 2005 tot afkondiging van het
Besluit van 26 november 2004 (Stb. 644), houdende
wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de
vaststelling van de tarieven voor reisdocumenten in het jaar
2005 en de aanpassing van de indexeringssystematiek voor
de berekening van de tarieven (Wijziging tarieven
reisdocumenten 2005)
BESLUIT van de 28ste februari 2005 tot afkondiging van de
Rijkswet van 2 december 2004 (Stb. 677), houdende
instelling van een Onderzoeksraad voor veiligheid (Rijkswet
onderzoeksraad voor veiligheid)
BESLUIT van de 28ste februari 2005 tot afkondiging van het
Besluit van 10 december 2004 (Stb. 679), houdende regels
ter uitvoering van de Rijkswet Onderzoeksraad voor
veiligheid (Rijksbesluit Onderzoeksraad voor veiligheid)
LANDSVERORDENING van de 6de mart 2005 tot
wijziging van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten
overheidsgepensioneerden (P.B. 1975, no. 249)
Het is wenselijk de Regeling tegemoetkoming ziektekosten
overheidsgepensioneerden (P.B. 1975, no. 249) te wijzigen in
verband met de overdracht van het beheer van het Fonds
Ziektekosten Overheidsgepensioneerden naar de directeur van
de Sociale Verzekeringsbank
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 21ste februari 2005 ter utivoering
van artikel 21, zevende lid, van de Landsverordening
algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.B. 1996,
no. 211) (Landsbesluit AVBZ-premie-inkomensgrens 2004)
Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 21, zevende lid, van
de Landsverordening algemene verzekering bijzondere
ziektekosten (P.B. 1996, no. 211) het inkomensbedrag
waarboven geen premie verschuldigd is aan de ontwikkeling
van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie aan te passen
LANDSVERORDENING van de 6de maart 2005 tot
wijziging van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B.
1960, no. 15) en de Landsverordening
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Ongevallenverzekering (P.B. 1960, no. 14)
LANDSVERORDENING van de 5de maart 2005 tot
wijziging van Landsverordening Algemene
Ouderdomsvoorzieningen (P.B. 1960, no. 83) en de
Landsverordening Algemene Weduwen- en
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 16de maart 2005 tot wijziging van
de Beheersregelen Fonds Ziektekosten
Overheidsgepensioneerden (P.B. 1975, no. 269)
LANDSVERORDENING van de 21ste maart 2005 houdende
de instelling van een landelijke raad en eilandelijke raden
voor de volksgezondheid (Landsverordening raden voor de
volksgezondheid)
Met het oog op de optimalisering van de gezondheidszorg is het
wenselijk medische beroepsbeoefenaren, instellingen van
gezondheidszorg en patiënten bij de voorbereiding van het
volksgezondheidsbeleid te betrekken door het instellen op zowel
lands- als eilandelijk niveau van een raad voor de
volksgezondheid
LANDSBESLUIT, van de 19 de maart 2005, no. 13,
houdende wijziging van het Landsbesluit aanwijzing
ministers 2004 (P.B. 2004, no. 62)
MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE
WERKING van de 24ste maart 2005 tot wijziging van de
Beschikking voorschrijven en afleveren van gecontroleerde
middelen (P.B. 1987, no. 7)
MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE
WERKING van de 24ste maart 2005 tot wijziging van de
Beschikking aanwijzing gecontroleerde middelen (P.B. 2005,
no. 13)
LANDSBESLUIT van de 5de april 2005 no. 3, regelende de
inwerkingtreding van hoofdstukken V, VII, VIII en X van
de Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001, no. 151)
LANDSVERORDENING van de 11de april 2005 tot
wijziging van de Overdrachtslandsverordening X:
Luchthavens (P.B. 1952, no. 168)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 29ste april 2005 ter uitvoering van
artikel 3, eerste lid, onder j, van de Warenlandsverordening
(P.B. 1997, no. 334) (Landsbesluit productie en uitvoer
producten op basis van melk)
In het belang van de volksgezondheid is het wenselijk ter
uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder j, van de
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) regels te geven
ten aanzien van de productie en uitvoer van goederen die in de
Europese Gemeenschap onderworpen zijn aan de bepalingen
van richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot

WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2005

P.B. 2005, no. 57

X

P.B. 2005, no. 58

I

P.B. 2005, no. 59

I

P.B. 2005, no. 60

VII

P.B. 2005, no. 61

VII

P.B. 2005, no. 62

VII

P.B. 2005, no. 63

X

vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en
het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde
melk en producten op basis van melk
MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking
van de 22 ste april 2005 inhoudende een tijdelijke
invoerregeling ter zaken van frisdranken voor de
eilandgebieden Bonaire en Curaçao (Tijdelijke beschikking
invoer frisdranken)
LANDSVERORDENING van de 27 ste april 2005 tot
wijziging van de Boeken 5 en 7 van het Burgerlijk Wetboek
(Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van
onroerende zaken en aanpassing appartementsrecht)
LANDSVERORDENING van de 29 ste april 2005 houdende
vaststelling van een nieuw Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering
- Het wenselijk mede naar aanleiding van de herziening
van het Burgerlijk Wetboek een groot gedeelte van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te wijzigen;
- Om reden van overzichtelijkheid is het gewenst een
geheel nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
vast te stellen;
- Uit de Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en
Aruba vloeit voort dat de Nederlandse Antillen en
Aruba voor het burgerlijke procesrecht één
rechtsgebied vormen;
- Ingevolge artikel 5, aanhef en ten 3°, van de Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba dient
het burgerlijk procesrecht bij eenvormige
landsverordening te worden vastgesteld;
- Bij de vaststelling van het ontwerp is de
Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba
in acht genomen.
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 11 de februari 2005 ter uitvoering
van artikel 3, eerste lid, onder a, van de
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Landsbesluit
zoetstoffen in levensmiddelen)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 11de februari 2005 ter uitvoering
van artikel 3, eerste lid, onder a, van de
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Landsbesluit
kleurstoffen in levensmiddelen)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 11de februari 2005 ter uitvoering
van artikel 3, eerste lid, onder a, van de
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334), regels te geven
ten aanzien van de toevoeging van additieven aan
levensmiddelen
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
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MAATREGELEN, van de 6de mei 2005 tot wijziging van het
Postspaarbankbesluit 1965 (P.B. 1965, no. 190)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 14de april 2005, ter uitvoering van
de artikelen 16 en 17 van de Landsverordening Organisatie
Landsoverheid regelende de organisatie en taakstelling van
de Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking van het
Ministerie van Algemene Zaken en Buitenlandse
Betrekkingen
De Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een
integrale en duurzame ontwikkeling van de Nederlands
Antilliaanse gemeenschap door optimale benutting van de eigen
lokale mogelijkheden en door complementaire aanwending van
externe hulp en draagt zodoende bij aan het creëren van
gelijkwaardige en rechtvaardige ontwikkelingsperspectieven
voor de burgers
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 14de april 2005, ter uitvoering van
de artikelen 16 en 17 van de Landsverordening Organisatie
Landsoverheid, regelende de organisatie en taakstelling van
het Examenbureau van het Ministerie van Onderwijs en
Cultuur
Het Examenbureau van het Ministerie van Onderwijs en
Cultuur ontwikkelt kwalitatieve en valide toetsen en gedegen
onderwijsprogramma’s ten behoeve van het voortgezet en hoger
onderwijs in de Nederlandse Antillen
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 14de april 2005, ter uitvoering van
de artikelen 16 en 17 van de Landsverordening Organisatie
Landsoverheid, regelende de organisatie en taakstelling van
het Bureau Procesmanagement Onderwijsvernieuwing van
het Ministerie van Onderwijs en Cultuur
Het Bureau Onderwijsvernieuwing draagt zorg voor de
uitvoering van het realiseren van een gemoderniseerd, effectief
en betaalbaar onderwijs ten behoeve van het welzijn van de
burgers in de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen op
basis van het geaccordeerde beleid door de Directie Onderwijs
en Cultuur voorbereide
LANDSBESLUIT van de 9de juni 2005 regelende de
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 29ste
april 2005 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek
van Burgerlijke rechtsvordering (P.B. 2005, no. 59)
LANDSBESLUIT van de 9 de juni 2005, regelende de
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 27ste
april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en 7 van het
Burgerlijk Wetboek (Landsverordening regeling gebruik in
deeltijd van onroerende zaken en aanpassing appartementsrecht) (P.B. 2005, no. 58)
LANDSVERORDENING van de 2 de juni 2005 houdende
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P.B. 2005, no. 70

XVIII

P.B. 2005, no. 71

XVIII

P.B. 2005, no. 72

XIII

P.B. 2005, no. 73

X

P.B. 2005, no. 74

X

P.B. 2005, no. 75

XVII

P.B. 2005, no. 76

XV

P.B. 2005, no. 77

VII

P.B. 2005, no. 78

XVIII

P.B. 2005, no. 79

VI

P.B. 2005, no. 80

VI

regels ter beperking van de vestiging van medische
beroepsbeoefenaren (Tijdelijke landsverordening beperking
vestiging medische beroepsbeoefenaren)
LANDSBESLUIT van de 7de juni 2005, no. 1, houdende
wijziging van het Landsbesluit aanwijzing ministers 2004
(P.B. 2004, no. 62)
LANDSBESLUIT van de 7 de juni 2005, no. 2, houdende
wijziging van het Landsbesluit aanwijzing ministers 2004
(P.B. 2004, no. 62)
LANDSVERORDENING van de 7de juli 2005 houdende een
regeling van de sociale vormingsplicht van jongeren en jong
volwassenen
LANDSVERORDENING van de 12de juli 2005 tot wijziging
van de Regeling bijzonder invoerrecht op benzine
Bovenwindse Eilanden
MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking
van de 27ste juli 2005 houdende intrekking van de Tijdelijke
beschikking invoer frisdranken (P.B. 2005, no. 57)
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 12de juli 2005 tot wijziging van
het Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften Land
(P.B. 1992, no. 111)
MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE
WERKING van de 10de augustus 2005 houdende regels voor
het toepassen van elektronisch toezicht (Beschikking
Elektronisch Toezicht)
Het is wenselijk, teneinde het gedrag van de verdachte,
onderscheidenlijk de veroordeelde ten goede te beïnvloeden met
gebruikmaking van elektronisch toezicht, reglementen vast te
stellen, welke kunnen worden gehanteerd in geval van verblijf
buiten het gesticht op grond van een schorsing van voorlopige
hechtenis, of veroordeling tot voorwaardelijke gevangenisstraf,
dan wel bij verlof voorafgaande aan hetzij een voorwaardelijke
invrijheidsstelling of ommekomst van de straf
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 29ste juli 2005
tot intrekking van het Tijdelijk landsbesluit raden voor de
volksgezondheid (P.B. 2002, no. 132)
LANDSBESLUIT van de 22ste augustus 2005 tot bepaling
van de dag van de kandidaatstelling alsmede de dag van de
stemming voor de periodieke verkiezing van de leden van de
Staten
LANDSBESLUIT van de 14de juli 2005, no. 5, houdende
vaststelling van de begroting van de Landsloterij voor het
dienstjaar 1999
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 15de September 2005 tot
wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene
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P.B. 2005, no. 81

IX

P.B. 2005, no. 82

IV

P.B. 2005, No 83

IV

P.B. 2005, no. 84

XIX

P.B. 2005, no. 85

IX

P.B. 2005, no. 86

XIII

P.B. 2005, no. 87

XII

P.B. 2005, no. 88

VI

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)
Het is wenselijk 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) te wijzigen ten einde een
nieuw prijzenschema voor de jaarlijks door de Landsloterij te
houden gewone en bijzondere loterijen vast te stellen.
LANDSBESLUIT van de 6de September 2005, no. 14,
inhoudende inwerkingtreding van de Landsverordening
opruiming van schepen en wrakken (P.B. 2002, no. 69)
LANDSVERORDENING van de 13de September 2005
houdende wijziging van de Grondbelastingverordening 1908
(P.B. 1908, no. 27)
MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE
WERKING van de 30ste September 2005 tot wijziging van
de Ministeriële beschikking met algemene werking van de
21ste juni 1999 ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de
Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43)
(P.B. 1999, no. 98)
Het is wenselijk om een uitbreiding te geven aan de aangewezen
diensten welke worden verricht op de plaats waar de afnemer
van de dienst woont of is gevestigd dan wel een vaste inrichting
heeft waarvoor de dienst wordt verricht.
LANDSBESLUIT van de 6de oktober 2005, no 60, houdende
aanwijzing van de Centrale Hypotheekbank N.V. als
lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als
overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening
overheidsdienaren
LANDSVERORDENING van de 8ste november 2005 tot
wijziging van de Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001,
no. 151)
LANDSVERORDENING 8ste november 2005 houdende
wijziging van de Monumentenlandsverordening 1989 (P.B.
1989, no. 55)
LANDSVERORDENING van de 8ste november 2005 tot
wijziging van de Landsverordening Algemene
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de
Landsverordening Algemene Weduwen- en
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194)
Het is wenselijk de Landsverordening Algemene
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering
(P.B. 1965, no. 194) te wijzigen teneinde de invordering van de
ingevolge deze landsverordeningen verschuldigde premies door
de Sociale Verzekeringsbank, zijnde de uitvoeringsinstantie van
beide landsverordeningen, te laten geschieden.
Landsbesluit van de 11de november 2005, tot vernietiging
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P.B. 2005, no. 89

IX
XVII

P.B. 2005, no. 90

XVII

P.B. 2005, no. 91

X

van het besluit van het bestuurscollege van het eilandgebied
Sint Maarten tot toekenning van een casinovergunning,
zoals genomen ter vergadering van 13 september 2005,
archiefnr. 35018/05
LANDSBESLUIT van de 8ste november 2005, no. 1,
regelende de inwerkingtreding van het landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, van de 13de september
1978 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid van de
“Overdrachtslandsverordening X: Luchthavens” (P.B. 1952,
no. 168) houdende aanwijzingen met betrekking tot de
beveiliging van luchthavens voor het eilandgebied Bonaire.
LANDSBESLUIT van de 18de november 2005, no. 127,
houdende een beslissing als bedoeld in artikel 103, tweede
lid, van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen dat het
besluit van de eilandsraad van het eilandgebied Bonaire d.d.
1 augustus 2005, no. 1, archiefnr. 25012686, niet voor
vernietiging in aanmerking komt
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 18de november 2005 tot wijziging
van het Postspaarbankbesluit 1965 (P.B. 1965, no. 190)
Het is wenselijk het Postspaarbankbesluit 1965 (P.B. 1965, no. 190) te
wijzigen ten einde een omissie in artikel I, onderdeel B, in artikel 9a,
eerste lid, van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van
de 6de mei 2005 tot wijziging van het Postspaarbankbesluit 1965 (P.B.
2005, no. 63) te herstellen.

P.B. 2005, no. 92

XII

P.B. 2005, no. 93

IX

P.B. 2005, no. 94

XI

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 18de november 2005 tot wijziging
van het Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen
2001 (P.B. 2001, no. 100)
MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE
WERKING van de 12de december 2005 inhoudende
aanwijzing van het bestuurscollege van het eilandgebied
Sint Maarten tot beheerder als bedoeld in artikel 2, tweede
lid, van de Landsverordening opruiming schepen en
wrakken (P.B. 2002, no. 69) (Aanwijzing bestuurscollege
Sint Maarten tot beheerder opruiming van schepen en
wrakken)
MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 29ste december
2005 houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de
Landsverordening minimumlonen.

