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PB NUMMER SECTIE KOPJE / SAMENVATTING 
P.B. 2006, no. 1 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 3de november 2005 ter uitvoering 
van artikel 13, tweede lid, van het Deurwaardersreglement. 

P.B. 2006, no. 2 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN van de 3de november 2005 ter uitvoering 
van artikel 597, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Landsbesluit tarief gijzeling  2005) 

P.B. 2006, no. 3 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 3de november 2005 ter 
uitvoering van artikel 862, eerste lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering 
Het is wenselijk het maximum- bedrag van de geldvordering 
waarvoor een rechterlijk bevel tot betaling, als bedoeld in Boek 
3, titel 7, afdeling 4, van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering kan worden uitgevaardigd vast te stellen. 

P.B. 2006, no. 4 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 3de november 2005 ter uitvoering 
van artikel 878, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 
Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende 
algemen maatregelen, van de 3de november 2005 ter uitvoering van 
artikel 878, tweede lid, van het wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 
Het onderhavige besluit strekt ter vervanging van het landsbesluit van 
de 13de oktober 1960 ter uitvoering van artikel 738, tweede lid, van het 
oude wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (P.B. 1960, no. 193), 
dat met intrekking van het oude wetboek van rechtswege vervalt. In het 
in verband met het nieuwe Burgerlijke Wetboek opnieuw vastgestelde 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft de regeling van de 
toelating om kosteloos te procederen een andere nummering gekregen. 
Bovendien dienden enkele andere aanpassingen plaats te vinden, onder 
meer in verband met de verzelfstandiging van Aruba. 

P.B. 2006, no. 5 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 3de november 2005 ter 
uitvoering van artikel  993, tweede lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering 

P.B. 2006, no. 6 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 3de november 2005 tot wijziging 
van het Deurwaardersreglement. 

P.B. 2006, no. 7 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 3de november 2005 ter 
uitvoering van artikel 475, tweede lid, en artikel 476b, eerste 
lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(Landsbesluit verklaring derdenbeslag) 
Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, van de 3de november 2005 ter uitvoering 
van artikel 475, tweede lid, en artikel 476b, eerste lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Landsbesluit 
verklaring derdenbeslag). 

1. In het in verband met het nieuwe Burgerlijke Wetboek 
herziene Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is 
een nieuwe regeling betreffende het beslag onder 
derden opgenomen. De verklaringsprocedure is 
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daarbij vervangen door een verplichting van de derde 
tot het afleggen van een buitengerechtelijke verklaring 
overeenkomstig de nieuwe artikelen 475, tweede lid, 
476a, tweede lid, 476b Rv, alle betreffende 
executoriaal beslag; de regeling is blijkens het nieuwe 
artikel 720 Rv in geval van conservatoir beslag van 
overeenkomstige toepassing. 

2. In de artikelen 475, tweede lid, en 476b, eerste lid, zijn 
het model van het formulier waarop de verklaring in 
beginsel moet worden afgelegd en de wijze waarop de 
verklaring tot de voor de beslaglegger optredende 
deurwaarder of advocaat moet worden gericht, ter 
uitwerking aan een landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, overgelaten. Het onderhavige 
landsbesluit strekt ertoe dit tot stand te brengen. 

3. Bij het in de bijlage opgenomen model-formulier is een 
toelichting gevoegd, waarnaar bij deze wordt 
verwezen. 

P.B. 2006, No. 8 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 3de november 2005 ter uitvoering 
van artikel 448, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

P.B. 2006, no. 9 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 3de november 2005 tot wijziging 
van het Landsbesluit tarieven in burgerlijke zaken (P.B. 
1987, no. 124) 

P.B. 2006, no. 9   XV Verbeterblad – De tekst van artikel I van het Landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, van de 3de november 2005 tot 
wijziging van het Landsbesluit tarieven in burgerlijke zaken 
(P.B. 1987, no. 124), wordt vervangen. 

P.B. 2006, no. 10 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 17de januari 2006 tot wijziging van de 
Ministeriële beschikking adminstratieve boeten (P.B. 2001, 
no. 148) 
Met ingang van 1 januari 2002 is de Ministeriële beschikking 
administratieve boeten (P.B. 2001, no. 148) (hierna: de 
beschikking) in werking getreden. Deze beschikking, die 
gebaseerd is op de Algemene landsverordening 
Landsbelastingen (P.B. 2001, no. 89) (ALL), werd in het leven 
geroepen om het toen bestaande boetebeleid voor de 
verschillende belastingen waarop de ALL van toepassing is 
kracht van wet te geven en de eenheid in het boetebeleid te 
bevorderen. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit de 
uitvoeringspraktijk kwam de noodzaak naar voren van een 
toepassing van de destijds tot stand gebrachte boeteregeling. 

P.B. 2006, no. 11 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 21ste januari 2006 ter uitvoering 
van artikel 22, eerste lid, van de 
Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001, no. 151) 
(Landsbesluit luchtverkeer 2005) 
Het is noodzakelijk ter uitvoering van artiklel 22, eerste lid, van 
de Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001, no. 151) en met 
inachtneming van de voorschriften vastgelegd in Bijlage 
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2(Rules of the Air) en Bijlage 11 (Air Traffic Services) van het 
Verdrag regels vast te stellen terzake de 
luchtverkeerdienstverlening in het vluchtinformatiegebied 
Curaçao, met betrekking tot de uitvoering van de 
luchtverkeersdienstverlening en ter bevordering van de 
veiligheid en de regelmaat van het luchtverkeer. 

P.B. 2006, no. 12 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste december 2005 tot wijziging 
van het Landsbesluit etikettering van levensmiddelen (P.B. 
2005, no. 16) 
Een in artikel 19 van het Landsbesluit etikettering van 
levensmiddelen (P.B. 2005, no. 16) geconstateerde onjuistheid 
dient gecorrigeerd te worden. 

P.B. 2006, no. 13 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de januari 2006 ter uitvoering 
van artikel 1b van de Landsverordening Ziekteverzekering 
(P.B. 1966, no. 15) 

P.B. 2006, no. 14 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de januari 2006 ter uitvoering 
van artikel 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) 

P.B. 2006, no. 15 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de januari 2006 ter uitvoering 
van artikel 8, vijfde lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) 

P.B. 2006, no. 16 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de januari 2006 ter uitvoering 
van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) 

P.B. 2006, no. 17 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de januari 2006 ter uitvoering 
van de artikelen 7, tweede lid, en 7a, negende lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 
1960, no. 83) 

P.B. 2006, no. 18 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de januari 2006 tot vaststelling 
van het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, 
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 
(P.B. 1960, no. 83) 

P.B. 2006, no. 19 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de januari 2006 ter uitvoering 
van artikel 26, zesde lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) 

P.B. 2006, no. 20 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de januari 2006 ter uitvoering 
van artikel 11, zevende lid, van de Landsverordening 
Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 
194) 

P.B. 2006, no. 21 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de januari 2006 ter uitvoering 
van artikel 29, zesde lid, van de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 
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P.B. 2006, no. 22 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN van de 13de januari 2006 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. 2006, no. 23 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN van de 13de januari 2006 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) 

P.B. 2006, no. 24 XII 
IV 

MINISTERIELE BESCHIKKING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 13de februari 2006 tot wijziging van de 
Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 
1976 (P.B. 1978, no. 296) 

P.B. 2006, no. 25 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 23ste januari 2006 ter uitvoering 
van artikel 21, zevende lid, van de Landsverordening 
algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.B. 1996, no. 
211) (Landsbesluit AVBZ-premie-inkomensgrens 2005) 

P.B. 2006, no. 26 XIII LANDSBESLUIT van de 21ste februari 2006 no. 1, 
regelende inwerkingtreding van de Landsverordening van de 
7de juli 2005, houdende een regeling van de sociale 
vormingsplicht van jongeren en jong volwassenen 
(Landsverordening sociale vormingsplicht) 

P.B. 2006, no. 27 XVII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 9de febrauri 2006 ter uitvoering 
van artikel 51 van het Nederlands- Antilliaanse 
Kiesreglement (P.B. 2001, no. 159) 
Het wenselijk dat in het kader van Statenverkiezingen 
stemmachines worden gebezigd voor het eilandgebied Sint 
Maarten. 

P.B. 2006, no. 28 IX LANDSBESLUIT van de 23ste februari 2006 regelende de 
inwerkingtreding van het Landsbesluit luchtverkeer 2005 
(P.B. 2006, no. 11) 

P.B. 2006, no. 29 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 17de februari 2006 ter uitvoering 
van artikel 12 van de Regeling Muntstelsel van de 
Nederlandse Antillen (P.B. 1989, no. 70) 
Het is wenselijk ter ere van het zilveren jubileum van Koningin 
Beatrix als Koningin der Nederlanden, een serie speciale 
circulatiemunten te vervaardigen van het materiaal Aureate 
Bonded Steel, alsmede een serie zilveren herdenkingsmunten en 
een serie gouden herdenkingsmunten, met het karakter van 
wettig betaalmiddel uit te geven. 

P.B. 2006, no. 30 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 17de februari 2006 ter uitvoering 
van artikel 12 van de Regeling Munstelsel van de 
Nederlandse Antillen (P.B. 1989, no. 70) 
Het is wenselijk ter ere van het 50- jarige bestaan van het 
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Koninkrijksstatuut, een serie speciale circulatiemunten te 
vervaardigen van het materiaal Aureste Bonded Steel, alsmede 
een serie zilveren herdenkingsmunten en een serie gouden 
herdenkingsmunten, met het karakter van wettig betaalmiddel uit 
te geven. 

P.B. 2006, no. 31 XVII 
XVIII 

LANDSVERORDENING van de 24ste maart 2006 tot 
regeling van de uitkering en het pensioen voor politieke 
gezagdragers van de Nederlandse Antillen en de 
eilandgebieden Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en 
Saba en van pensioen voor hun nabestaanden. 

P.B. 2006, no. 32 IX LANDSBESLUIT van de 22ste maart 2006, no. 1, houdende 
aanwijzing van de naamloze venootschap “Netherlands 
Antilles Air Traffic Control N.V.” als rechtspersoon die tot 
taak heeft het bepaalde in artikel 70, eerste lid, van het 
Landsbesluit luchtverkeer 2005 (P.B. 2006, no. 11) uit te 
voeren 

P.B. 2006, no. 33 I MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING, van de 21ste februari 2006 ter uitvoering van 
artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene 
landsverordening Landsbelasting (P.B. 2001, no. 89) 
(Beschikking ex- patriates St. Eustatius 2005) 
 
Overwegende: 
dat bepaalde deskundige werknemers op de Nederlandse-
Antillen arbeidsmarkt niet of slechts schaars beschikbaar zijn en 
dat het wenselijk is het aantrekken van deze werknemers uit het 
buitenland te vergemakkelijken; 
dat het in verband hiermee wenselijk is de regels ter zake van de 
heffing van de loonbelasting en de inkomstenbelasting voor deze 
werknemers te versoepelen; 
dat het gelet op de diversiteit van de economieën van de 
verschillende eilandgebieden van de Nederlandse Antillen 
wenselijk is om per eilandgebied te regelen welke sectoren 
aanspraak kunnen maken op toepassing van de ex-patriate 
regeling. 

P.B. 2006, no. 34 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 15de maart 2006 houdende regels 
inzake de gegevens die de verkopers van rechten van gebruik 
in deeltijd van onroerende zaken ten behoeve van de kopers 
in de koopakte moeten vermelden (Gegevensbesluit rechten 
van gebruik in deeltijd van onroerende zaken) 

P.B. 2006, no. 35 XVIII LANDSBESLUIT van de 31ste maart 2006, no. 1, houdende 
aanwijzing van ministers tot hoofden van Ministeries, 
alsmede de bekendmaking van de waarneming van hun 
bevoegdheden ad interim (Landsbesluit aanwijzing ministers 
2006) 

P.B. 2006, no. 36 IX BESLUIT van de 29ste maart 2006 tot afkondiging van het 
Rijksbesluit Onderzoeksraad voor veiligheid met betrekking 
tot de hoogte van de vergoeding van de leden van de raad 

P.B. 2006, no. 37 VII LANDSVERORDENING van de 7de april 2006 houdende 
regels inzake de kwaliteit van voor menselijke consumptie 
bestemd water (Landsverordening drinkwater) 
Het is wenselijk in het belang van de volksgezondheid regels te 
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stellen ten aanzien van voor menselijke consumptie bestemd 
water ten einde de gebruiker van zodanig water te beschermen 
tegen mogelijk schadelijke gevolgen in geval van verontreiniging 
van dat water. 

P.B. 2006, no. 38 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 18de april 2006 
houdende de taakstelling van de Staatssecretaris van 
Financiën belast met Fiscale Zaken 

P.B. 2006, no. 39 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING  van de 21ste april 2006, 
houdende de taakstelling van de Staatssecretaris van 
Constitutionele en Binnenlandse Zaken belast met 
overdracht van taken en bevoegdheden 

P.B. 2006, no. 40 X MINISTERIELE BESCHIKKING, MET ALGEMEN   
WERKING, van de 11de april 2006 ter uitvoering van de 
artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal- economische 
statistieken 1994 (P.B. 1994, no. 67). 

1. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt in 2006 een 
enquête onder de bedrijven en instellingen, de Nationale 
Rekeningen enquête 2006. 

2. De enquête, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit: 
a. de vragenlijstJjaarverslag 2005; 
b. de Questionnaire Import and Export 2005 dat in verband 

met een onderzoek naar de import en export op St. 
Maarten in deze enquête is opgenomen; 

c. de vragenlijst Jaarverslag 2005 voor 
verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen; 

d. en de vragenlijst Jaarverslag 2005 voor 
kredietverlenende instellingen. 

3. De vragenlijsten, genoemd in het tweede lid, zijn in de 
bijlage behorende bij deze beschikking opgenomen. 

P.B. 2006, no. 41 VII MINISTERIELE BESCHIKKING, MET ALGEMEN 
WERKING, van de 18de mei 2006 ter uitvoering van artikel 
5A van de Slacht- en keuringsverordening 1933 (Beschikking 
in- en doorvoerverbod pluimvee en vogels 2006) 
 
Overwegende: 
dat het vogelgriepvirus (aviare influenza), waaronder de H5N1-
variant, een virus is dat zeer besmettelijk is voor vogels; 
dat de H5N1-variant ernstige ziekte kan veroorzaken bij de 
mens; 
dat het, gezien de snelle verspreiding van het vogelgriepvirus 
vanuit Azië naar Europa en de reeds geconstateerde 
verspreiding naar de andere continenten, in het belang van de 
volks- en diergezondheid wemselijk is de in- en doorvoer van 
pluimvee en vogels, of producten daarvan, te verbieden die 
afkomstig zijn uit een land van oorsprong waar het 
vogelgriepvirus heerst 

P.B. 2006, no. 42 VII MINISTERIELE BESCHIKKING, MET ALGEMEN 
WERKING, van de 18de mei 2006 ter uitvoering van artikel 
4, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid, onder j, van de 
Warenlandsverordening (tijdelijke beschikking in- en 
uitvoer verbod pluimveeproducten 2006). 
 
Overwegende: 
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dat het vogelgriepvirus (aviare influenza), waaronder de H5N1-
variant, een virus is dat zeer besmettelijk is voor vogels; 
dat de H5N1-variant ernstige ziekte kan veroorzaken bij de 
mens; 
dat het, gezien de snelle verspreiding van het vogelgriepvirus 
vanuit Azië naar Europa en de reeds geconstateerde 
verspreiding naar de andere continenten, in het belang van de 
volks- en diergezondheid wemselijk is de in- en doorvoer van 
pluimvee en vogels, of producten daarvan, te verbieden die 
afkomstig zijn uit een land van oorsprong waar het 
vogelgriepvirus heerst 

P.B. 2006, no. 43 XVII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 2de mei 2006 tot wijziging van het 
Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 16de 
april 1973 tot vaststelling van modellen en formulieren ter 
uitvoering van het Kiesreglement Staten en Eilandsraden     
( P.B. 1973, no. 65) 

P.B. 2006, no. 44 XVII LANDSBESLUIT van de 11de mei 2006, no. 10, regelende de 
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 21ste 
februari 1983 tot wijziging van de Eilandenregeling 
Nederlandse Antillen (P.B. 1951, no. 39) (P.B. 1983, no. 41) 
voor wat betreft de eilandgebieden Bonaire en Curacao 

P.B. 2006, no. 45 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 16de mei 2006 tot vaststelling van 
de hoogte van de remuneratie van de Ondervoorzitter en de 
overige leden van de Raad van Advies 

P.B. 2006, no. 46 V LANDSVERORDENING van de 2de juni 2006 houdende 
wijziging van de Vuurwapenverordening 1930 (P.B. 1967, 
no. 169) 

P.B. 2006, no. 47 XIII LANDSVERORDENING van de 20ste juni 2006 houdende 
wijziging van de Landsverordening Universiteit Nederlandse 
Antillen ( P.B. 1985, no. 43) 
Het is wenselijk de Landsverordening Universiteit van de 
Nederlandse Antillen (P.B. 1985, no. 43) te wijzigen in verband 
met de invoering van de bachelor-masterstructuur aan de 
Juridische Faculteit. 

P.B. 2006, no. 48 V BESLUIT van de 14de juni 2006 tot afkondiging van het 
Besluit van 24 november 2005 (Stb. 631) tot wijziging van 
het Besluit paspoortgelden in verband met de kosteloze 
verstrekking van de Nederlandse identiteitskaart aan 
veertienjarigen en de aanpassing van de tarieven voor 
reisdocumenten. 

P.B. 2006, no. 49 XIX LANDSBESLUIT van de 26ste 2006, no. 10, tot wijziging van 
het Landsbesluit van de 18de april 2000, no. 4, ter uitvoering 
van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening APNA 
(P.B. 2000, no. 40) 

P.B. 2006, no. 50 IV LANDSVERORDENING van de 12de juli 2006 houdende de 
introductie van een belasting op spaarvermogen 
(Landsverordening spaarvermogensheffing). 
In overweging genomen hebbende: 
dat spaarvermogen effectief moet kunnen worden belast in de 
woonstaat van de belastingplichtige; 
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dat het, gelet op de Gezamenlijke Regeling (IFZ05-271) die is 
gesloten tussen enerzijds Nederland en de Nederlandse Antillen 
en anderzijds Nederland en Aruba, de Rijkswet van 26 mei 2005 
tot wijziging van de Belastingsregeling voor het Koninkrijk, Stb. 
2005, 292, alsmede gelet op de op de Spaartegoeden (Richtlijnen 
2003/ 48/ EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 
2003, PbEU, L 157, van 26 juni 2003) gebaseerde internationale 
verdragen die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gesloten ten 
behoeve van de Nederlandse Antillen, noodzakelijk is om een 
belasting op spaarvermogen, middels een heffing aan de bron te 
introduceren. 

P.B. 2006, no. 51 XVII BESLUIT van de 6de juli 2006 tot afkondiging van het 
Besluit van de 19 april 2005 (Stb. 226), houdende 
instemming met de Landsverordening van de Nederlandse 
Antillen van 27 december 2004 tot wijziging van de 
Eilandenregeling van de Nederlandse Antillen (P.B. 2005, 
no. 6) 

P.B. 2006, no. 52 XVII LANDSBESLUIT van de 6de juli 2006, no. 1, regelende de 
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 27ste 

december 2005 tot wijziging van de Eilandenregeling 
Nederlandse Antillen (P.B. 2005, no. 6) 

P.B. 2006, no. 53 XVI BESLUIT van de 6de juli 2006 tot afkondiging van het 
Besluit van 28 december 2005 (Stb. 10) tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 1 en 2 van 
de wet van 1 december 2005 tot goedkeuring en uitvoering 
van het op 15 mei 2003 te Straatsburg tot stand gekomen 
Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot 
bestrijding van terrorisme (Trb. 2003, 133) (Stb. 640) 

P.B. 2006, no. 54 IV Gezamenlijke Regeling tussen Staatssecretaris van Financiën 
van Nederland en de Minister van Financiën van de 
Nederlandse Antillen en de Minister van Financiën en 
Economische Zaken van Aruba van 20 oktober 2004, inzake 
de automatische uitwisseling van inlichtingen van inkomsten 
uit spaargelden in de vorm van rentebetalingen 
(Gezamenlijke regeling als gevolg van de 
spaarrenterichtlijn). 
De Staatssecretaris van Financiën van Nederland en de Minister 
van Financiën van de Nederlandse Antillen en de Minister van 
Financiën en Economische Zaken van Aruba verklaren, op basis 
van artikel 37 van de Rijkswet houdende Belastingregeling voor 
het Konikrijk van 28 oktober 1964, Stb. 425, zoals gewijzigd bij 
de Rijkswetten van 5 december 1985, Stb. 645 van 12 december 
1985, Stb. 660, van 13 december 1996, Stb. 644, en van 14 
december 2001, Stb. 647, hierna te noemen: de 
Belastingregeling voor het Koninkrijk;en 
Gelet op artikel 17, tweede lid, onderdeel ii) van Richtlijn 
2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 
betreffende de belastingheffing op inkomsten van spaargelden in 
de vorm van rentebetalingen (PbEG L 157); 
Overwegende dat inkomsten uit spaareglden in de vorm van 
rentebetaling die in het ene land van het Koninkrijk wordt 
verricht aan uiteindelijk gerechtigden die een natuurlijke 
persoon zijn en hun woonplaats in een van de andere landen 



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

hebben, effectief moeten kunne worden belast overeenkomstig 
het nationaal recht van het lastgenoemde land; 
Overwegende dat deze regeling niet zal worden toegepast op 
rentebetalingen tussen de Nederlandse Antillen en Aruba, 
respectievelijk Aruba en de Nederlandse Antillen. 

P.B. 2006, no. 55 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 25ste mei 2006 ter uitvoering van 
artikel 21, zevende lid, van de Landsverordening algemene 
verzekering bijzondere ziektekosten (P.B. 1996, no. 211) 
(Landsbesluit AVBZ-premie-inkomensgrens 2006) 
Het is wenselijk dat ter uitvoering van artikel 21, zevende lid, 
van de Landsverordening algemen verzekerintg 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. 

P.B. 2006, no. 56 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 12de juli 2006 ter uitvoering van 
artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening In- en Uitvoer 
(P.B. 1968, no. 42) (Landsbesluit uitvoervergunning LGO 
suiker). 
 
In overweging genomen hebbende: 
dat in de Verordening (EG) nr. 192/2002 van de Commissie van 
31 januari 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten 
voor suiker en mengsels van suiker en cacao met 
oorsprongcumulatie ACS/LGO of EG/LGO (PbEG L 31) regels 
zijn van gesteld die onder meer betrekking hebben op het 
vereiste van een uitvoervergunning van het land waaruit deze 
producten worden uitgevoerd; 
dat voorts artikel 6, vierde lid, tweede volzin, van Bijlage III bij 
het Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 
beterffende de associatie van de LGO met de Europese 
Economische Gemeenschap (PbEG L 314) voor de LGO 
tezamen tot en met 31 december 2007 voor suiker en mengsels 
van suiker en cacao een jaarlikse quotum is vastgesteld van 
28.000 ton; 
dat het in verband hiermee in het belang van de 
volkshuishouding wenselijk is, ter uitvoering van artikel 4, eerste 
lid, van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42), 
regels te stellen met betrekking tot de uitvoer van suiker en 
mengsels van suiker en cacao naar de Europese Gemeenschap. 

P.B. 2006, no. 57 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 12de juli 2006 ter uitvoering van 
artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening In- en Uitvoer 
(P.B. 1968, no. 42) (Landsbesluit uitvoervergunning LGO 
rijst) 
 
In overweging genomen hebbende: 
dat in de Verordening (EG) Nr. 638/2003 van de Commissie van 
9 april 2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van het 
Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad en Besluit 
2001/882/EG van de Raad (PbEG L 93) ten aanzien van de 
invoerregeling voor rijst van oorsprong uit de Staten van Afrika, 
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en de 
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landen en gebieden overzee (LGO), voor de invoer van rijst van 
oorspronguit de ACS-landen en uit de landen en gebieden 
overzee regels zijn gesteld krachtens welke onder meer een 
uitvoervergunning wordt geëist van het land van waaruit de rijst 
wordt uitgevoerd en voorts ter zake van die uitvoer uit de 
Nederlandse Antillen en Aruba tezamen per periode van vier 
maanden een quotum is vastgesteld; 
dat het in verband hiermee in het belang van de 
volkshuishouding wenselijk is, ter uitvoering van artikel 4, eerste 
lid, van de Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42), 
regels te stellen met betrekking tot de uitvoer van rijst naar de 
Europese Gemeenschap. 

P.B. 2006, no. 58 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 12de juli 2006 houdende wijziging 
van het Landsbesluit ISBN-nummer (P.B. 2000, no. 2) 

P.B. 2006, no. 59 XX BESLUIT van de 26ste  juli 2006 tot afkondiging van het 
Besluit van 21 april 2006 ter bekendmaking van de tekst van 
de herziene Grondwet. 

P.B. 2006, no. 60 V BESLUIT van 26ste juli 2006 tot afkondiging van het Besluit 
van 19 mei 2006 tot wijziging van het Besluit verkrijging en 
verlies Nederlanderschap.  

P.B. 2006, no. 61 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 26ste juli 2006 tot wijziging van de 
Regeling onderwijs en examens faculteit der sociale en 
economische wetenschappen Universiteit Nederlandse 
Antillen (P.B. 1983, no. 60). 
In overweging genomen hebbende: 
dat het wenselijk is de Regeling onderwijs en examens faculteit 
der sociale en economische wetenschappen Universiteit 
Nederlandse Antillen (P.B. 1983, no. 60) te wijzigen in verband 
met het opnemen van de afstudeerrichting public controller in 
de studierichting accounting in de faculteit der sociale en 
economische wetenschappen en de mogelijkeheid om de 
hoedanigheid van master of science accounting, 
afstudeerrichting public controller aan die faculteit te 
verkrijgen na het met goed gevolg hebben afgelegd van het 
doctoraal examen.  

P.B. 2006, no. 62 X BESLUIT van de 3de augustus 2006 tot afkondiging van het 
Besluit van 12 april 2006 (Stb. 218) houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 
16 februari 2006 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 
ter implementatie van de richtlijn inzake handhaving van 
intelectuele-eigendomsrechten (Wijziging Rijksoctrooiwet 
1995 in verband met implementatie richtlijn handhaving 
intelectuele-eigendomsrechten) (Stb. 2006, 135) 

P.B. 2006, no. 63 IX BESLUIT van de 14de augustus 2006 tot afkondiging 
Rijkswet van 20 januari 2005, houdende wijziging van de 
Schepenwet in verband met de totstandkoming van de 
Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de invoering 
van een nieuwe regeling van de tuchtrechtspraak voor 
zeescheepvaart. 

P.B. 2006, no. 64 V BELUIT van de 3de augustus 2006 tot afkondiging van het 
Besluit van 13 april 2006 (Stb. 202) houdende vaststelling 
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van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit 
naturalisatietoets voor het land Aruba. 

P.B. 2006, no. 65  BESLUIT van de 3de augustus 2006 tot afkondiging van het 
Besluit van 13 april 2006 (Stb. 203) houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 
februari 2006 tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets. 

P.B. 2006, no. 66 IX MINISTERIELE BESCHIKKKING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 9de augustus 2006 ter uitvoering van 
artikel 4, eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening en 
de artikelen 5, tweede lid, en 8, eerste lid, van het 
Landsbesluit toezicht luchtvaart 

P.B. 2006, no. 67 X BESLUIT van de 3de augustus 2006 tot afkondiging van het 
Besluit van 2 mei 2006 (Stb. 263) houdende vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I en II, 
onderdelen L en T, onder 1, van de Rijkswet van 17 
november 2005, houdende goedkeuring en uitvoering van de 
op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte 
tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de 
verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 
1992, 47), het op 1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen 
Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120), het op 17 
oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake 
toepassing van van artikel 65 van het Verdrag inzake de 
verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb, 
2001, 21) en de op 29 november 2000 te München tot stand 
gekomen Akte tot herziening van het Verdrag inzake de 
verlening van Europese octrooien (Trb. 2002, 64) (Stb. 2006, 
22). 

P.B. 2006, no. 68 XVII LANDSBESLUIT van de 3de augustus 2006, no.1, tot het 
bijeenroepen van een topoverleg van de Nederlandse 
Antillen en de eilandgebieden Bonaire, Curacao, Saba, Sint 
Eustatius en Sint Maarten 

P.B. 2006, no. 69 IX LANDSVERORDENING van de 29ste augustus 2006 
betreffende de status, de taken en bevoegdheden van het 
Bureau Telecommunicatie en Post (Landsverordening 
Bureau Telecommunicatie en Post) 

P.B. 2006, no. 71 I LANDSVERORDENING van de 31ste augustus 2006 
houdende een nadere aanpassing van het Burgerlijk 
Wetboek en enkele andere landsverordeningen in verband 
met de invoering van het nieuwe Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering 

P.B. 2006, no. 72 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 12de september 2006 ter 
uitvoering van artikel 12 van de Landsverordening 
drinkwater (P.B. 2006, no.37) en van artikel 3, eerste en 
tweede lid, van de warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 
334)(Landsbesluit kwaliteit drinkwater) 

P.B. 2006, no. 73 VII LANDSBESLUIT van de 12de september 2006, no.8, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening 
drinkwater (P.B. 2006, no. 37) 

P.B. 2006, no. 74 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 29ste augustus 2006 tot wijziging van de 
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Beschikking bijzondere uitgaven 2002 (P.B.2002, no.104) 
P.B. 2006, no. 75 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 

WERKING van de 29ste augustus 2006 tot wijziging van de 
Beschikking fiatteringsprocedures 2002 (P.B. 2002, no.103) 

P.B. 2006, no. 76 X BESLUIT van de 30ste augustus 2006 tot afkondiging van het 
Besluit van 14 juni 2006, houdende uitvoering van de 
artikelen 2 en 3 van de Rijkswet instelling aansluitende zone 
(Besluit grenzen aansluitende zone) 

P.B.2006, no. 77 V BESLUIT van de 19de september 2006 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 28 juni 2006 (Stb. 352) tot wijziging van de 
Paspoortwet in verband met de dualisering van 
medebevoegdheden en de verstrekking van een verklaring 
van toestemming van de rechter bij de aanvraag van een 
reisdocument ten behoeve van onder toezicht gestelde 
minderjarigen jonger dan zestien jaar 

P.B. 2006, no. 78 V BESLUIT van de 19de september 2006 tot afkondiging van 
het Besluit paspoortgelden in verband met aanpassing van 
de tarieven voor reisdocumenten onder meer wegens de 
opname van een opslagmedium voor gezichtsopname 
inreisdocumenten en de doorberekening van de kosten van 
vervanging van de infrastructuur voor aanvraag en uitgifte 
van reisdocumenten 

P.B. 2006, no. 79 V Wijziging Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap 
van 13 maart 2003 Regeling van de Minister voor 
Vreemdelingenzaken en Integratie van 16 augustus 2006, nr. 
5434284, tot wijziging van de Regeling verkrijging en verleis 
Nederlanderschap van 13 maart 2003 

P.B. 2006, no. 80 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 2de oktober 2006 houdende 
wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36 van de 
Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no.29) 

P.B. 2006, no. 81 X LANDSVERORDENING van de 2de oktober 2006 tot 
wijziging en intrekking van de Postspaarbankverordening 
1958 (P.B. 1958, no.62) 

P.B. 2006, no. 82 X LANDSVERORDENING van de 2de oktober 2006 
strekkende tot wijziging van de Landsverordening tarief van 
invoerrechten (P.B. 2002, no. 109), de Algemene 
Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no.62) en de 
Regeling bijzonder invoerrecht op benzine Bovenwindse 
Eilanden (P.B. 1985, no. 151) 

P.B. 2006, no. 83 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 25ste september 2006 ter 
uitvoering van de artikelen 2, derde lid, en 4, eerste lid, van 
de Landsverordening Inspectie voor de 
Volksgezondheid(P.B. 2003, no.8) en artikel 16, vijfde lid, 
van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid (P.B. 
2001, no.75) (Landsbesluit organisatie en taakstelling 
onderdelen Inspectie voor Volksgezondheid) 

P.B. 2006, no. 84 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 25ste september 2006 ter  
uitvoering van de artikelen 7 en 15b van de 
Quarantaineverordening (P.B. 1931, no. 92) 
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P.B. 2006, no. 85 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 25ste september 2006 ter 
uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Verordening van 
de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van 
besmettelijke ziekten (P.B. 1921,no.66)(Landsbesluit aviaire 
influenza 2006) 

P.B. 2006, no. 86 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 25ste september 2006 tot 
intrekking van het Landsbesluit invoervergunning goederen 
september 1973 (P.B. 1973, no.161) 

P.B. 2006, no. 87 XI MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 25ste oktober 2006 ter uitvoering van 
artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening 
minimumlonen (P.B. 1972, no. 110). 

P.B.2006, no. 88 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 12de oktober 2006 tot wijziging 
van het Landsbesluit bijzondere vergunningen 
verzekeringsbedrijf (P.B. 1992, no.50) 

P.B.2006, no. 89 V LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 4de oktober 2006 tot wijziging van 
het Toelatingsbesluit en tot intrekking van het Landsbesluit 
van de 6de augustus 1968, no. 5, tot schorsing van de regeling 
bedoeld in artikel 2, leden 1 en 2, van het Toelatingsbesluit 
(P.B. 1966, no.19) ten aanzien van houders van paspoorten 
uitgegeven of verlengd door het huidige regime in Zuid 
Rhodesie (P.B. 1968, no.107) 

P.B.2006, no. 90 XVII LANDSBESLUIT van de 12de november 2006, no.66, 
houdende de bekendmaking in het Publicatieblad van het 
Besluit van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen van  
4 oktober 2006, no. 06/3365 inzake schorsing van de besluiten 
van 14 juni 2006, nr. 16 (260090760) en van 14 augustus 2006 
(26012797) van het bestuurscollege van het eilandgebied 
Bonaire 

P.B. 2006, no. 91 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGMENE 
WERKING van de 13de november 2006, houdende wijziging 
van de ministeriele beschikking met algemene werking van 
de 18de maart 1998 (P.B. 1998, no. 50) ter uitvoering van 
artikel 24, onderdeel a, van de Landsverordening 
basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28) 

P.B. 2006, no. 92 X LANDSBESLUIT van de 21ste november 2006, no.1, 
regelende de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen G 
en H, van het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 6de mei 2005 tot wijziging van het 
Postspaarbankbesluit 1965 (P.B. 1965, no 190) (P.B. 2005, 
no.63) 

P.B. 2006, no. 93 XVII LANDSBESLUIT van de 30ste oktober 2006, houdende 
overdracht van het eigendomsrecht van de Nederlandse 
Antillen op een perceel grond aan het eilandgebied Curacao 

P.B. 2006, no. 94 XIX LANDSBESLUIT van de 30ste oktober 2006, no.16, 
houdende aanwijzing van Nieuwe Post Nederlandse Antillen 
N.V. als lichaam waarvan het personeel als overheidsdienaar 
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in de zin van Pensioenlandsverordening overheidsdienaren 
(P.B. 1997, no. 312) wordt aangemerkt. 

P.B. 2006, no. 96 VII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 12de december 
2006 houdende de taakstelling van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling 

P.B. 2006, no. 97 XI MINISTERIELE BESCHIKKING van de 20ste december 
2006, houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de 
Landsverordening minimumlonen 

P.B. 2006, no. 98 IV LANDSVERORDENING van de 11de december 2006 tot 
wijziging van de Algemene landsverordening 
Landsbelastingen (P.B. 2001, no.89), de landsverordening 
omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43), de 
Landsverordening economische zones 2000 (P.B. 2001, 
no.18), de landsverordening op de winstbelasting 1940(P.B. 
2002, no.54), de Grondbelastingverordening 1908 (P.B. 1908, 
no.27), de Successiebelastingverordening 1908 (P.B. 1908, 
no.48), de Overdrachtsbelastingverordening 1908 (p.B. 1908, 
no.49), de Landsverordening op de invordering van directe 
belastingen 1943 (P.B. 1942, no.248), de Landsverordening 
op de inkomsten 1943 (P.B. 2002, no.63), de 
landsverordening op de scheepsregistratiebelasting 1987 
(P.B. 1987, no.112) en de Landsverordening op de 
loonbelasting 1976 (P.B. 1975, no.254) 

P.B. 2006, no. 99 IV LANDSVERORDENING van de 6de december 2006 tot 
wijziging van de Landsverordening op de 
inkomstenbelasting 1943 (P.B. 2002, no. 63) 

P.B. 2006, no. 100 XII Landsverordening van de 20ste december 2006 tot wijziging 
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 
(P.B 1960, no.83) en de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en wezenverzekering(P.B. 1965, no. 194) 
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