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PB NUMMER SECTIE KOPJE / SAMENVATTING 
P.B. 2007, no. 1  XI MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 

WERKING, van de 15de december 2006 houdende wijziging 
van de Ministeriële 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.87). De Ministeriële 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 87) stelt voor het eilandgebied 
Sint Maarten een hoger bedrag voor het minimumloon dan 
bepaald in artikel 9 van de Landsverordening minimumlonen. 
Aangezien de aanduiding van de sub-onderdelen van artikel 9, 
eerste lid, tweede lid, onderdeel c, derde lid, onderdeel c, en 
vierde lid, onderdeel c, van de Landsverordening minimumlonen 
niet consequent ofwel met letters ofwel met cijfers wordt 
aangegeven, is de algemene formulering “telkens in plaats onder 
letter e” in dit geval onjuist. In deze beschikking wordt dit 
gecorrigeerd 

P.B 2007, no. 2 XX LANDSBESLUIT van de 19de december 2006, No.7, tot het 
bijeenroepen van het Bestuurlijk Overleg Staatkundig 
Structuur tussen de Nederlandse Antillen en de 
eilandgebieden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint 
Maarten 

P.B. 2007, no. 3 V Wijziging Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap 
regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en 
Integratie van 20 oktober R2006, nr. INDUIT 06-6361, tot 
wijziging van de Regeling verkrijging en verlies 
Nederlanderschap van 13 maart 2003 

P.B. 2007, no. 4 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste december 2006, ter uitvoering 
van de artikelen 31a en 33 van de Landsverordening 
Universiteit Nederlandse Antillen (P.B. 1985, no 43). Er is 
overwogen dat het in verband met de invoering van de algemene 
faculteit bij de Universiteit van de Nederlandse Antillen gewenst 
is een regeling ter uitvoering van de artikelen 31a en 33 van de 
Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen (P.B. 1985, 
no. 43) vast te stellen. 
 
Uit de Nota van toelichting  
Met dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt 
uitvoering gegeven aan de artikelen 31a en 33 van de 
Landsverordening Universiteit van de Nederlandse Antillen, 
waarin wordt bepaald dat voor de algemene faculteit worden 
vastgesteld de studierichtingen met bijbehorende vakken, de 
inrichting en de duur van de opleiding, alsmede de vakken van de 
examens dan wel van de afzonderlijke onderdelen daarvan. Ook 
moeten regelingen worden vastgesteld omtrent het telkens, na het 
met goed gevolg afgelegd hebben van examens, af te geven 
getuigschrift. 

P.B. 2007, no. 5 V BESLUIT  van de 23 januari 2007 tot afkondiging van het 
besluit van 21 december 2006, houdende wijziging van het 
Besluit paspoortgelden in verband met de indexering van de 
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tarieven voor het jaar 2007.  
 
Uit de Nota Van Toelichting.  
Met onderhavige wijziging van het Besluit paspoortgelden wordt 
het gemeentelijke deel van de tarieven van het reisdocument 
geїndexeerd. Deze stijging wordt echter gecompenseerd met een 
verlaging van het rijksdeel van het tarief van de reisdocumenten. 
Per saldo blijft het taief dat ten hoogste aan de burger in 
rekening mag worden gebracht voor een paspoort of  
Nederlandse indentiteitskaart derhalve ongewijzigd. 

P.B 2007, no. 6 VII MINISTERIELE BESCHIKKING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 24ste januari 2007 ter uitvoering van 

artikel 
4, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid, onder j, van de 
Warenlandsverordening (Tijdelijke beschikking in- en  
uitvoerverbod pluimvee producten 2006-2007).  
 
Uit de Toelichting: 
De wereldwijde dreiging van een pandemie als gevolg van 
vogelgriep, in het bijzonder door de gevaarlijke H5N1-variant, 
noopt ook ons Land maatregelen te treffen ter voorkoming 
daarvan onder meer door de in-en uitvoer van pluimveeproducten 
aan banden te leggen door deze te verbieden indien zij afkomstig 
zijn van een land van oorsprong waar vogelgriep is gesignaleerd. 

P.B. 2007, no. 7 I LANDSVERORDENING van de 8ste februari 2007 houdende 
aanvulling van Boek 3 van het burgerlijk Wetboek met 
bepalingen inzake langdurig onverdeeld gebleven 
gemeenschappen. 

P.B. 2007, no. 8 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 17de februari 2007 tot vaststelling 
van het tijdstip voor hetwelk de eilandsverordening van het  
eilandgebied Sint Maarten van de 4de december 2006 tot 
wijziging van de Eilandsverordening van de 25ste mei 1965  
regelende de heffing van opcenten op de aanslagen in de  
inkomstenbelasting en de winstbelasting (A.B.1965, nr. 3),  
strekkende tot verlaging van de opcenten geheven op de  
inkomstenbelasting van 30 naar 25, wordt afgekondigd.  
 
Uit de Nota Van Toelichting: 
Het betsuurscollege van het eilandgebied Sint Maarten heeft bij 
Memorandum of Understanding van 15 februari 2006 met 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers afgesproken 
dat het nodige zou worden gedaan tot verhoging van het 
minimumloon en dat ter compensatie de opcenten op de 
aanslagen in de inkomstenbelasting zouden worden verlaagd van 
30 naar 25. De verlaging van de opcenten zou met ingang van 1 
januari 2007 dienen te geschieden. De opbrengst voortvloeiende 
uit opcentenheffing door het eilandgebied Sint Maarten komt 
geheel ten goede aan dat eilandgebied. Dit betekent dat de 
voorgenomen verlaging van de opcenten van 30 naar 25 geen 
financiële gevolgen voor het Land zal hebben
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P.B. 2007, no. 9 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 23ste januari 2007 tot wijziging 
van het Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ 
(P.B 2002, no.32). Het is wenselijk het Landsbesluit beperking 
kring verzekerden AVBZ (P.B. 2002, no.32) te wijzigen teneinde 
een voorziening te treffen voor degenen die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Landsverordening algemene 
verzekering bijzondere ziektekosten (P.B. 1996, no 211) elders 
reeds gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig verzekerd waren. 
 
Uit De Nota Van Toelichting;  
Op 27 december 2001 kwam het Landsbesluit beperking kring 
verzekerden AVBZ (P.B. 2002, no. 32) tot stand. Dit landsbesluit 
sterkte ertoe dubbele verzekering en mitsdien dubbele 
premieheffing te voorkomen. Krachtens artikel 12 heeft 
evengenoemd landsbesluit terugwerkende kracht tot en met 1 
januari 1997, zijnde de datum van inwerkingtreding van de 
Landsverordening algmene verzekering bijzondere 
ziektekosten(P.B. 1996, no. 211) 

P.B. 2007, no. 10 XVII LANDSBESLUIT, van de 2de februari 2007, no. 5, houdende 
de bekendmaking in het Publicatieblad van het Besluit van 
de Gouverneur van de Nederlandse Antillen van 3 januari 
2007, no. 06/4324 tot vernietiging van de besluiten van 14 
juni 2006, nr.16 (26009076) en van 14 augustus 2006 
(26012797) van het bestuurscollege van het eilandgebied 
Bonaire.

P.B. 2007, no. 11 IV LANDSBESLUIT van de 9de februari 2007, no.5, bepalende 
de opneming in het Publicatieblad van de geldende tekst van 
de Landsverordening tarief van invoerrechten (P.B. 2002, no. 
109) 

P.B. 2007, no. 12 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 1ste febrruari 2007 ter uitvoering van 
artikel 7B, derde lid, van de Landsverordening grondslagen 
natuurbeheer en –bescherming.(P.B. 1998, no 49) 

P.B. 2007, no. 13 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 1ste februari 2007 ter uitvoering van 
artikel 5, vijfde lid, van de Landsverordening grondslagen 
natuurbeheer en –bescherming (P.B. 1998, no. 49).  
De aanvrager is een vergoeding verschuldigd van NAF. 50,00 
voor de behandeling van een aanvraag om een vergunning en 
certificaat als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdelen a en b, 
van de Landsverordening grondslagen natuurbeheer- en 
bescherming (P.B. 1998, no.49). 

P.B. 2007, no. 14 XVIII LANDSVERORDENING van de 2de februari 2007 tot 
vaststelling van de begroting van de Nederlandse Antillen 
voor het dienstjaar 2007 

P.B. 2007, no. 15 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste januari 2007 houdende 
intrekking van het Landsbesluit Landsexamens pedicure en 
het Landsbesluit voorschriften L.O.-examens.  
Uit de Nota van Toelichting: 
Tot intrekking van het in P.B. 1985, no 158, afgekondigde 
Landsbesluit Landsexamens pedicure, is besloten omdat de 
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landsexamens pedicure reeds jaren niet meer worden gehouden 
en niet meer in een behoefte voorzien. Daarbij wordt opgemerkt 
dat dit examen slechts eenmaal is afgenomen. Verder bestaat niet 
de noodzaak dergelijke examens door de overheid te laten 
regelen maar kan de particuliere desgewenst deze examen zelf 
regelen. Het betreft hier immers geen beschermd beroep met 
formele bevoegdheidseisen. 

P.B. 2007, no. 16 XIX LANDSBESLUIT, van de 15de maart 2007, no.1, houdende 
toepassing van artikel III, tweede lid, van de 
Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening 
Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1997, no.310) 

P.B. 2007, no. 17 VII LANDSVERORDENING van de 7de maart 2007 houdende 
wijziging van de tijdelijke landsverordening beperking 
vestiging medische beroepsbeoefenaren 

P.B. 2007, no. 18 VII 
 IX 

LANDSVERORDENING van de 2de maart 2007 houdende 
regels  inzake het beheer van de maritieme gebieden in de 
Nederlandse Antillen (Landsverordening maritiem beheer) 

P.B. 2007, no. 19 VII LANDSVERORDENING van de  2de maart 2007 houdende 
regels ten aanzien van instellingen voor gezondheidszorg 
(Landsverordening zorginstellingen). In het belang van de 
volksgezondheid is het wenselijk regels te stellen ten aanzien van 
instellingen voor gezondheidszorg die mede betrekking hebben op 
het reguleren van de vestiging van zorginstellingen en de 
aanschaf van medische apparaten alsmede op de kwaliteit van de 
in zorginstellingen te verlenen zorg. 

P.B. 2007, no. 20 XIII LANDSVERORDENING van de 28ste maart 2007 houdende 
vaststelling van de officiële talen (Landsverordening officiële 
talen) In het kader van het streven naar een gelijkwaardige 
positie van het Engels, het Nederlands en het Papiamentu is het 
wenselijk aan deze talen een officiële status te verlenen en het 
gebruik van die talen door de overheid in haar communicatie met 
de burgers te regelen. 

P.B. 2007, no. 22 V 
XVIII 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 18de april 2007, regelende de 
organisatie, taken en bevoegdheden van de Landsrecherche 
(Landsbesluit organisatie,taken en bevoegdheden 
Landsrecherche)  
Ter uitvoering van de Politieregeling 1999 is het noodzakelijk 
nieuwe regels betreffende de organisatie, taken en bevoegdheden 
van de Landsrecherche vast te stellen. 
 
Uit de Nota Van Toelichting: 
Dit ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
strekt ertoe uitvoering te geven aan artikel 29, derde lid, van de 
Politieregeling 1999. De Landsrecherche valt rechtstreeks onder 
de minister, terwijl het gezag wordt uitgeoefend door de 
procureur-generaal. Door de opname van de Landsrecherche 
onder artikel 3, aanhef onderdeel f en in artikel 29 van de 
politieregeling 1999, is voorkomen dat voor deze organisatie een 
aparte landsverordening gemaakt diende te worden. De regering 
is van mening, dat deze keuze nog steeds gerechtvaardigd is. De 
Landsrecherche valt onder de niet-hierarchisch bedoelde noemer 
van het Korps Politie Nederlandse Antillen en heeft haar eigen 
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bevelstructuren. Voor het personeel gelden dezelfde 
rechtspositionele regelingen als voor de overige politiekorpsen 

P.B. 2007, no. 23 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 17de april 2007 ter uitvoering van 
artikel 33, eerste lid, van de Werkliedenverordening 1944 
(P.B. 1978, no. 376)  
Het is noodzakelijk ter uitvoering van artikel 33, eerste lid, van 
de Werkliedenverordening 1944 (P.B. 1987, no. 376), een 
nieuwe tabel vast te stellen volgens welke van het week- of 
maandloon de som wordt afgeleid welke de werkman tot 
pensioengrondslag moet strekken. 

P.B. 2007, no. 24 X MINISTRIELE BESCHIKKING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 27ste maart 2007, strekkende tot het 
stellen van regels ten aanzien van het aangaan van 
overeenkomsten tussen de Openbare rechtspersoon de 
Nederlandse Antillen en derden in het kader van het 
Programma Economische Aamenwerking Projecten – 
Nederlandse Antillen (PESP-NA 2006) 

P.B.2007, no. 25 XVI MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking 
van de 27ste maart 2007, houdende regels inzake de 
Subsidieregeling programma starters op buitenlandse 
markten voor de Nederlandse Antillen (PSB-NA 2006) 

P.B. 2007, no. 26 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking 
van de 27sste maart 2007, houdende regels inzake de 
verstrekking van subsidies aan ondernemers in het midden- 
en kleinbedrijf ter bevordering van de toepassing van nieuwe 
technologieën op de Nederlandse Antillen (Subsidieregeling 
kennisoverdracht ondernemers MKB-NA 2006) 

P.B.2007, no. 27 XVIII BESLUIT van de 27ste februari 2007 tot afkondiging van het 
Besluit van 2november 2006 (Stb.557), houdende wijziging 
van het reglement van orde voor de ministerraad 

P.B. 2007, no. 28 V BESLUIT van de 10d    e april 2007 tot afkondiging van het 
Besluit van 3 januari 2007 (Stb. 15), houdende wijziging van 
het Besluit naturalistaietoets, het Besluit inburgering en het 
Besluit verkrijging en verlies Nerderlanderschap in verband 
met de invoering van de Wet inburgering en de aanwijzing 
van het inburgeringsexamen als naturalistaietoets in 
Nederland 

P.B. 2007, no. 29 XIII MINISTERIELE  
BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 4de 
mei 2007 ter uitvoering van artikel 8B van de 
Landsverordening grondslagen natuurbeheer en – 
bescherming (P.B. 1998, no. 49).  
Aan de naamloze vennootschap Curacao Public Aquarium N.V. 
wordt van de verboden, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het 
SPAW- protocol, vrijstelling verleend als bedoeld in artikel 11, 
tweede lid van het SPAW- protocol voor het houden van 
vierentwintig dolfijnen van de soort Tursiops truncatus 
(Tuimelaar) in de Nederlandse Antillen. 

P.B. 2007, no. 30 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 11de april 2007 ter uitvoering van 
artikel 3, eerste lid, onder j, van de Warenlandsverordening 
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(Landsbesluit in- en uitvoerverbod pluimveevlees en –
producten 2007).  
Gezien de snelle verspreiding van het vogelgriepvirus vanuit Azië 
naar Europa en de reeds geconstateerde verspreiding naar de 
andere continenten, is het wenselijk in het belang van de 
volksgezondheid de in- en uitvoer van pluimveevlees of –
producten daarvan te verbieden die afkomstig zijn uit een land 
van oorsprong of herkomst waar de H5N1- variant van het 
vogelgriepvirus heerst.  
Uit de Nota Van Toelichting: 
De wereldwijde dreiging van een pandemie als gevolg van 
vogelgriep, in het bijzonder door de gevaarlijke H5N1- variant, 
noopt ook ons Land maatregelen te treffen ter voorkoming 
daarvan, onder meer door in- en uitvoer van pluimveevlees en –
producten aan banden te leggen door deze te verbieden indien zij 
afkomstig zijn van een land van oorsprong of herkomst waar de 
H5N1-variant van het vogelgriepvirus is gesignaleerd. Om te 
kunnen controleren of de desbetreffende producten onder dit 
verbod vallen dienen zij voorzien te zijn van een certificaat 
waarop het land van oorsprong of herkomst staat vermeld. Indien 
de producten zijn geproduceerd in een land en vervolgens zijn in- 
en uitgevoerd in een ander land, dienen van beide landen 
certificaten te worden overgelegd. De hoofden van de eilandelijke 
diensten belast met de gezondheidszorg worden door de inspectie 
voor de Volksgezondheid op de hoogte gehouden van de landen 
waar vogelgriep is gesignaleerd en kunnen aan de hand daarvan 
beoordelen of de producten mogen worden ingevoerd of niet. 

P.B. 2007, no. 31 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 3de mei 2007 ter uitvoering van de 
artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische 
statistieken 1994 (P.B. 1994, no.67) 

P.B. 2007, no. 32 VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 30ste oktober 2006 tot wijziging van 
het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 4de 
juni 1957 ter uitvoering van artikel 20, eerste en tweede lid, van 
de Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1965, no.122) (P.B. 
1961, no.137)  
 
Uit de Nota Van Toelichting:  
De invoering van het gewijzigde prijzenpakket draagt belangrijk 
bij aan de kostenbeheersing in de begroting voor het dienstjaar 
2006 van de Landsloterij N.A.. Naar verwachting zal het nieuwe 
prijzenschema bij 100% verkoop een besparing op de prijzen en 
premies van circa NAF. 2,2 miljoen op jaarbasis opleveren. Het 
feit dat er thans wederom een aanpassing wordt voorgesteld, ligt 
in het feit dat de presentatie van de trekkingslijst conform het 
huidige schema weinige variatie geeft en de koper de indruk 
krijgt dat alleen de afgeleide prijzen van de hoofdprijs 
beschikbaar zijn. 
De presentatie van dit prijzenschema is afgestemd met de 
Associatie van Wederverkopers die recent is opgericht. 
De onderhavige wijziging heeft betrekking op twee componenten 
van het laatste gewijzigde prijzenschema. Deze wijziging  strekt 
ertoe het aantal  afgeleide prijzen van het laatste cijfer van de 
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eerste prijs te verminderen. Tevens is het aantal jackpot prijzen 
van drie naar één teruggebracht. 

P.B. 2007, no. 33 XV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 8ste mei 2007 tot wijziging van de 
Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties.  
 
Uit de Toelichting:  
Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening 
melding ongebruikelijke transacties (P.B. 1996, no. 21) worden 
de indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt 
beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een 
ongebruikelijk in de zin van genoemde landsverordening. De 
vaststelling geschiedt door de Minister van Financiën en de 
Minister van Justitie gezamenlijk bij ministeriële beschikking met 
algemene werking 

P.B. 2007, no. 34 IV LANDSVERORDENING  van de 23ste mei 2007 ter bepaling 
dat de Gebruiksbelastingverordening 1908 (P.B. 1908, no. 45) 
op houdt te gelden 

P.B. 2007, no. 35 IV LANDSVERORDENING van de 23ste mei 2007 tot wijziging 
van de Landsverordening ter bepaling dat de 
Gebruiksbelastingverordening 1908(1908, no 45) op houdt te 
gelden 

P.B. 2007, no. 36 IV LANDSVERORDENING van de 23ste mei 2007 tot wijziging 
van de Grondbelastingverordening 1908 (P.B. 1908, no.27) 

P.B. 2007, no. 37 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 5de juni 2007, houdende vaststelling van 
het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder lid, onder f, 
van de Landsverordening zorginstellingen (Beschikking 
grensbedrag medische apparaten) 

P.B. 2007, no. 38 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 1ste juni 2007 ter uitvoering van artikel 
16, tweede lid, van de luchtvaartlandsverordening 
(Beschikking vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht)  
 
Uit de Toelichting:  
Ingevolge artikel 16, tweede lid, van de 
Luchtvaartlandsverordening dient een ministeriële beschikking te 
worden opgesteld bevattende bepalingen met betrekking tot het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. 
De onderhavige beschikking strekt derhalve ter uitvoering van 
artikel 16, tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening (P.B. 
2001, no. 151). 
De bijlage A behorende bij deze beschikking is gebaseerd op de 
maatstaven en aanbevolen werkwijzen van bijlage 18 "the safe 
transport of dangerous goods by air" van het Verdrag inzake de 
Internationale Burgerluchtvaart (Stbl. 1947, H 165) en de bij 
Bijlage 18 behorende Technische voorschriften.  
De maatstaven en aanbevolen werkwijzen die zijn neergelegd in 
bijlage 18 werden in voornoemde bijlage verwerkt. Deze bijlage 
werd aangepast aan de hand van het  Nederlands-Antilliaans 
recht en vervolgens getiteld "Civil Aviation Regulations 
Netherlands Antilles part 18  The safe transport of dangerous 
goods by air". 
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P.B. 2007, no. 39 XIII LANDSBESLUIT van de 14de juni 2007 no 10, regelende de 

inwerkingtreding van de Landsverordening van de 28ste 
maart 2007 houdende vaststelling van de officiële talen 
(Landsverordening officiële talen) 

P.B. 2007, no. 40 XIX LANDSBESLUITvan de 5de juni 2007, no. 1, houdende 
inwerkingtreding van de onderdelen A,B en C van artikel I 
van de landsverordening van de 23 ste december 1997 tot 
wijziging van de Landsverordening Materieel 
Ambtenarenrecht (P.B. 1997, no. 310) voor de ambtenaren in 
dienst van het eilandgebied Bonaire 

P.B. 2007, no. 41 X BESLUIT van de 8ste juni 2007 tot afkondiging van het Besluit 
van de 24ste januari 2007 (Stb.39), houdende Wijziging van 
het Uitvoeringsbeluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met 
schriftelijke opinie bij onderzoek naar de stand van de 
techniek.  
 
Uit de Nota van Toelichting: 
In het kader van internationaal overleg met betrekking tot het 
Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Trb. 1973, 20 en 
Trb. 1984, 90) (hierna: PCT) is in 2002 besloten om bij 
internationale aanvragen aan een rapport betreffende het 
resultaat van een nieuwheidsonderzoek (ook wel bekend als 
onderzoek naar de stand van de techniek) een schriftelijke opinie 
(hierna: SO), internationaal bekend als Written Opinion, toe te 
voegen. De desbetreffende bepaling in de uitvoeringsregels van 
het PCT (Rule 43bis) is per 1 januari 2004 in werking getreden. 
De SO strekt ertoe inzicht te verschaffen in de betekenis van het 
nieuwheidsrapport. 

P.B. 2007, no. 42 X BESLUIT van de 11de juni 2007 tot afkondiging van het 
Besluit van 26 januari 2007(Stb.67), houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikel 
II,onderdelen J, onder 3, M, Q, U, onder 2, V, W, Y, AC, AD 
en AF van de Rijkswet van 17 november 1991 te Munchen 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 Geneve tot 
stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120), 
het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag 
inzake de toepassing 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 Munchen tot stand 
gekomen Akte tot herziening van het Vedrag inzake de 
verlening van Europese octrooien (Trb. 2002, 64) (Stb. 2006, 
22) 

P.B. 2007, no. 43 XIII LANDSVERORDENING van de 22ste juni 2007 houdende 
wijziging van de Leerplichtlandsverordening (P.B. 1991, 
no.85).  
Het is wenselijk de leerplichtige leeftijd te verlagen in verband  
met de invoering van de Landsverordening kleuteronderwijs (P.B. 
1999, no. 20) 

P.B. 2007, no. 44 VII LANDSBESLUIT van de 19de juni 2007, regelende de 
inwerkingtreding van de landsverordening zorginstellingen 
(P.B. 2007, no.19) 
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P.B. 2007, no. 45 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 

WERKING van de 20ste jnui 2007 ter uitvoering van artikel 
82, tweede lid, van het landsbesluit luchtbesluit luchtverkeer 
2005 (Beschikking gebruik hoogtemeter) 

P.B. 2007, no. 46 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 20ste juni 2007 ter uitvoering van artikel 
83, tweede lid, van het Landsbesluit Luchtverkeer 2005 
(Beschikking verwijderen van voorwerpen of stoffen) 

P.B. 2007,no. 47 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 20ste juni 2007 ter uitvoering van artikel 
84, tweede lid, van het Landsbesluit luchtverkeer 2005 
(Beschikking slepen) 

P.B. 2007, no. 48 XIII LANDSBESLUIT van de 13de juli  2007 no.9, regelende de 
inwerkingtreding voor eilandgebieden Curacao, Bonaire, Sint 
Eustatius, en Saba van de Landsverordening van de 22ste juni 
2007 (P.B. 2007, no 43), houdende wijziging van de 
Leerplichtlandsverordening 

P.B. 2007, no. 49 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 5de juli 2007 ter uitvoering van artikel 2, 
eerste lid, van de landsverordening op de 
Geneesmiddelenvoorziening (Beschikking , mondspoelingen 
en gorgeldranken)  
 
Uit de Toelichting:  
Sinds jaren is in de maatschappij een roep merkbaar om ruimere 
beschikbaarheid van eenvoudige zelfzorgmiddelen, welke geen 
gevaar opleveren voor de volksgezondheid bij normaal gebruik. 
Naar aanleiding hiervan wordt thans de wetgeving en het beleid op 
dit gebied geëvalueerd. 
De evaluatie heeft geleid tot de conclusie dat het wenselijk is de 
producten die onder de categorie mondwaters, mondspoelingen en 
gorgeldranken die als verpakt geneesmiddel werden geclassificeerd 
conform de definitie verpakt geneesmiddel in de Landsverordening 
op de Geneesmiddelenvoorziening (P.B. 1969, no. 24) niet meer als 
geneesmiddel te beschouwen. 
De onderhavige ministeriële beschikking, met algemene werking, 
strekt daartoe. 
Aan het aanwijzen van de producten die niet meer worden geacht te 
zijn geneesmiddelen, worden evenwel voorwaarden gesteld. De 
voorwaarden hebben betrekking op de verpakking, de aanduidingen 
of aanprijzingen. 

P.B. 2007, no. 50 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAAREGELEN, van de 14de juni 2007 ter uitvoering van 
artikel 8, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no.14)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De Landsverordening Ongevallenverzekering  (P.B. 1966, no. 14) 
biedt een grondslag voor het jaarlijks aanpassen van het dagloon 
van de werknemer voor wie een 5-daagse of een  6-daagse 
werkweek als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering  geldt. 
Deze aanpassing geschiedt aan de hand van de stijging welke het 
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prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 
daaraan voorafgaande aangeeft ten opzichte van het 
prijsindexcijfer voor de maand augustus van het voorafgaande 
jaar. Voor het vaststellen van het dagloon van de 5-daagse 
werkweek respectievelijk het dagloon van de 6-daagse werkweek 
van de werknemer voor het jaar 2007 is de periode van augustus 
2005 tot en met augustus 2006 de grondslag voor het te bepalen 
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 
Ook dient het voor een kalenderjaar geldende premiepercentage 
ingevolge de Landsverordening Ongevallenverzekering jaarlijks 
te worden vastgesteld alsmede de verdeling daarvan onder de 
werknemer, de werkgever en de rechtspersoon de Nederlandse 
Antillen. 

P.B. 2007, no. 51 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN van de 14de juni 2007 ter uitvoering van de 
artikelen 1b en 8, zesde en zevende lid, van de 
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) biedt 
een grondslag voor het jaarlijks aanpassen van het dagloon van 
de werknemer voor wie een 5-daagse of een  6-daagse werkweek, 
als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening 
Ziekteverzekering geldt. Deze aanpassing geschiedt aan de hand 
van de stijging welke het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 
voor de maand augustus daaraan voorafgaande aangeeft ten 
opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand augustus van het 
voorafgaande jaar. Voor het vaststellen van het dagloon van de 
5-daagse werkweek respectievelijk het dagloon van de 6-daagse 
werkweek van de werknemer voor het jaar 2007 is de periode van 
augustus 2005 tot en met augustus 2006 de grondslag voor het te 
bepalen prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 
Ook dient het voor een kalenderjaar geldende premiepercentage 
ingevolge de Landsverordening Ziektezekering jaarlijks te 
worden vastgesteld alsmede de verdeling daarvan onder de 
werknemer, de werkgever en de rechtspersoon de Nederlandse 
Antillen. 

P.B. 2007, no. 52 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 14de juni 2007 ter uitvoering van 
artikel 29, zesde lid, van de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no.194) en tot 
vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 30, 
eerste lid, van genoemde landsverordening.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194) biedt een grondslag  voor het jaarlijks 
aanpassen van de pensioenbedragen voor het weduwen-, 
weduwnaars- en wezenpensioen en de premie-inkomensgrenzen 
aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie. Deze aanpassing geschiedt bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, aan de hand van de stijging 
welke het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de 
maand augustus daaraan voorafgaande aangeeft ten opzichte van 
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het prijsindexcijfer voor de maand augustus van het 
voorafgaande jaar. 

P.B. 2007, no. 53 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 14de juni 2007 ter uitvoering van 
artikel 26, zesde lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no 83)   
 
Uit de Nota van Toelichting: 
 De Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 
1960, no. 83) biedt een grondslag voor het jaarlijks aanpassen 
van het ouderdomspensioen, de toeslag en de premie-
inkomensgrenzen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van 
de gezinsconsumptie. Deze aanpassing geschiedt bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, aan de hand van de stijging 
welke het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de 
maand augustus daaraan voorafgaande aangeeft ten opzichte van 
het prijsindexcijfer voor de maand augustus van het 
voorafgaande jaar. 

P.B. 2007, no. 54 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 14de juni 2007 tot wijziging van het 
Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21ste 
december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 
1960, no.83?) en artikel 29 lid 7 van de Landsverordening 
Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no.194) 
(P.B. 1965, no.197)  
 
Uit de Nota van Toelichting: 
Op grond van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194) hebben verzekerden in de zin van genoemde 
landsverordeningen aanspraak op ouderdomspensioen 
respectievelijk weduwen-, weduwnaars- en wezenpensioen. Het in 
genoemde landsverordeningen geregelde verzekeringsstelsel is 
gestoeld op de solidariteitsgedachte. Het uitgangspunt is dat 
iedereen een premie moet betalen, welke rechtstreeks verband 
houdt met het inkomen. Dit uitgangspunt brengt met zich mee dat 
de economische sterkeren bijdragen ten behoeve van de 
economische zwakkeren. Ter voorkoming dat er een te sterke 
wanverhouding ontstaat tussen te betalen premie enerzijds en te 
ontvangen premie anderzijds, is aan de solidariteitsgedachte 
bepaalde grenzen verbonden.  Bedoelde begrenzing is 
gerealiseerd door vaststelling van premie-inkomensgrenzen. 

P.B. 2007, no. 55 IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 16de juli 2007 tot wijziging van de 
Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 
(P.B. 1978, no. 296).  
Het is noodzakelijk ter voldoening aan artikel 8, tweede lid, van de 
Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 (P.B. 
1978, no. 296) de tabel in het eerste lid van genoemd artikel in 
overeenstemming te brengen met de tabel in artikel 2 van het 
Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21ste 
december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de 
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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. 2007, no. 56 XVIII LANDSBESLUIT, van de 12de december 2006, no 3, 
houdende wijziging van het Landsbesluit aanwijzing 
ministers 2006, no 35) 

P.B. 2007, no. 57 I 
II 
V 

MINISTEIELE BESCHIKKING MET ALGMENE 
WERKINGvan de 9de juli 2007 ter uitvoering van de artikelen 
8, tweede volzin, en derde lid, 11, zesde lid, 12, derde lid, 14, 
vierde lid, 15, derde en vierde lid, 16, 17, 44, tweede lid, 99, 
tweede lid, en 116 van de Landsverordening openbare 
registers (Beschikking openbare registers)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Artikel 16 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er 
openbare registers worden gehouden, waarin feiten die voor de 
rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden 
ingeschreven. In het tweede lid wordt bepaald dat bij 
landsverordening wordt geregeld welke deze openbare registers 
zijn, en op welke wijze een inschrijving in de registers kan 
worden verkregen, welke stukken daartoe aan de bewaarder 
moeten worden aangeboden, wat deze stukken moeten inhouden, 
hoe de registers worden ingericht, hoe de inschrijvingen daarin 
geschieden en hoe de registers kunnen worden geraadpleegd. 
Deze landsverordening is op 15 maart 2001 in werking getreden. 
In de Landsverordening openbare registers wordt derhalve 
voorzien in een toebedeling van een aantal bevoegdheden tot 
vaststelling van nadere regelingen aan de Minister van 
Financiën. In verband hiermee is het noodzakelijk dat  de 
Beschikking openbare registers tot stand wordt gebracht. 

P.B. 2007, no. 58 I 
II 
V 

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 9de juli 2007 ter uitvoering van de 
artikelen 8, tweede lid, 11, derde, vierde en vijfe lid, 19, 20, 
tweede lid, 46, derde lid, van de landsverordening openbare 
registers (Uitvoeringsbeschikking openbare registers)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Artikel 16 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er 
openbare registers worden gehouden, waarin feiten die voor de 
rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden 
ingeschreven. In het tweede lid wordt bepaald dat bij 
landsverordening wordt geregeld welke deze openbare registers 
zijn, en op welke wijze een inschrijving in de registers kan 
worden verkregen, welke stukken daartoe aan de bewaarder 
moeten worden aangeboden, wat deze stukken moeten inhouden, 
hoe de registers worden ingericht, hoe de inschrijvingen daarin 
geschieden en hoe de registers kunnen worden geraadpleegd. 
Deze landsverordening is op 15 maart 2001 in werking getreden. 
In de Landsverordening openbare registers (P.B. 2001, no. 25) is 
voorzien in een toebedeling van een aantal bevoegdheden tot 
vaststelling van nadere regelingen aan de Minister van 
Financiën. In verband hiermee is het noodzakelijk dat de 
Uitvoeringsbeschikking openbare registers tot stand wordt 
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gebracht. 
P.B. 2007, no. 59 IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 

WERKINGvan de 3de augustus 2007 ter uitvoering van artikel 
6C, vierde lid, van de Landsverordening op de Loonbelasting 
1976 (P.B. 1975, no. 245) (Ministeriële beschikking fooien). 
Het is gewenst om het bestaande fooienbeleid kracht van wet te 
verlenen.  
 
Uit de Nota van Toelichting: De onderhavige ministeriële 
beschikking strekt ter uitvoering van artikel 6C, vierde lid, van de 
Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B. 1975, no. 
254).De onderhavige beschikking beoogt het bestaande 
fooienbeleid van de Belastingdienst kracht van wet te verlenen. 
Immers de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 kent in 
artikel 4, derde lid, een zeer ruim loonbegrip, omdat niet slechts 
het loon dat de werknemer van de inhoudingsplichtige ontvangt 
belast is, maar ook hetgeen de werknemer rechtstreeks van 
derden ontvangt.Om duidelijkheid te scheppen over het 
toegepaste beleid van de Belastingdienst en om de 
rechtszekerheid van de belastingplichtige te bevorderen, is 
besloten om deze ministeriële beschikking uit te vaardigen. 

P.B. 2007, no. 60 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 1ste augustus 2007 ter uitvoering van 
artikel 113 van het Landsbesluit luchtverkeer 2005 
(Beschikking navigatie- en telecommunicatie-installaties).  
Het is noodzakelijk regels vast te stellen ten aanzien van de 
bediening van de boord- apparatuur voor het beantwoorden van 
ondervragingen door radargrondstations. 

P.B. 2007, no. 61 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 19de juli 2007 ter uitvoering van artikel 
103, tweede lid, van het Landsbesluit luchtverkeer 2005 
(Beschikking vliegplan).  
Het is wenselijk regels vast te stellen ten aanzien van de inhoud, 
de wijze van indienen en de wijze van afsluiten van het vliegplan. 

P.B. 2007, no. 62 XVIII LANDSBESLUIT van de 15de augustus 2007, no. 3, houdende 
de beslissing dat de Eilandsverordening tot regeling van de 
uitkering en het pensioen voor politieke gezagdragers van het 
eilandgebied Curacao, zoals aangenomen in de vergadering 
van de eilandsraad van het eilandgebied Curacao van 28 juni 
2007, in strijd is met de Eilandenregeling Nederlandse 
Antillen, de Strafregeling Eilandsverordeningen, het Wetboek 
van strafrecht van de Nederlandse Antillen en het algemeen 
belang van de Nederlandse Antillen en houdende de beslissing 
dat de Eilandsverordening tot wijziging van de Regeling 
voltijd lismaatschap Eilandsraadsleden Curacao (A.B. 2000, 
no 45), de Bezoldigingsregeling  Gedeputeerden en de 
Eilandsverordening ter uitvoering van artikel 25 van de 
Eilandenregeling Nederlandse Antillen en artikel 22 e.v. van 
de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (p.b. 1997, 
no.312), zoals aangenomen in de vergadering van de 
eilandsraad van het eilandgebied Curacao  van 28 juni 2007, 
in strijd zijn met het algemeen belang van de Nederlandse 
Antillen.  
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De eilandsraad van het eilandgebied Curaçao is op 28 juni 2007 
akkoord gegaan met de vaststelling van de Eilandsverordening 
tot regeling van de uitkering en het pensioen voor politieke 
gezagdragers van het eilandgebied Curaçao, de 
Eilandsverordening tot wijziging van de Regeling voltijd 
lidmaatschap Eilandsraadsleden Curaçao (A.B. 2000, no. 45), de 
Bezoldigingsregeling Gedeputeerden en de Eilandsverordening 
ter uitvoering van artikel 25 van de Eilandenregeling 
Nederlandse Antillen en artikel 22 e.v. van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 
312). 

P.B. 2007, no. 63 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 1ste augustus 2007 ter uitvoering van 
artikel 85, tweede lid, van het Landsbesluit luchtverkeer 2005 
(Beschikking valschermspringen).  
Het is noodzakelijk nadere regels vast te stellen ten aanzien van 
het  valschermspringen. 

P.B. 2007 no. 64 VII LANDSBESLUIT van de 25ste juli 2007, no.8, regelende de 
inwerkingtreding van de Tijdelijke landsverordening 
beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren 

P.B. 2007, no. 65 V MINISTERIELE BESCHIKKING van de 22ste augustus 2007 
tot wijziging van de Toelatingsbeschikking.  
Het is wenselijk met het oog op het voorkomen van kinderhandel 
en kindersmokkel alsmede het reguleren van de instroom van 
minderjarigen van vreemde nationaliteit, de 
Toelatingsbeschikking te wijzigen, in dier voege dat de ontheffing 
van de visumplicht voor minderjarigen tot twaalf jaar wordt 
afgeschaft. 

P.B. 2007, no. 66 V LANDSBESLUIT van de 29ste augustus 2007, no.36 houdende 
de opneming in het Publicatieblad van de Regeling van de 
Minister van Justitie van 25 juni 2007, nr. DDS 5490470 
(Stcrt. 13 juli 2007, nr.133) ter uitvoering van het Besluit 
naturalisatietoets.  

Uit de Nota van Toelichting: In deze ministeriële regeling wordt 
een aantal onderwerpen betreffende de naturalisatietoets in de 
Nederlandse Antillen nader geregeld. Het betreft de vaststelling 
van de naturalisatietoets, de mandatering aan de Minister van 
Justitie van de Nederlandse Antillen van de bevoegdheid tot 
aanwijzing van de instanties die bevoegd zijn tot het afnemen van 
de toets en bepalingen betreffende bezwaar tegen de beoordeling. 
Herkansingsmogelijkheden zijn steeds mogelijk, maar pas zes 
maanden na de vorige poging. Verder worden geregeld de aan 
het afleggen en de beoordeling van de naturalisatietoets 
verbonden kosten en de vaststelling van het model van het 
certificaat. Deze regeling heeft alleen betrekking op 
naturalisatietoetsen die worden afgelegd in de Nederlandse 
Antillen. Alleen voor de vreemdeling die op of na 1 oktober 2007 
in de Nederlandse Antillen een naturalisatieverzoek indient, is de 
naturalisatietoets (of de vrijstelling of de ontheffing daarvan) een 
nieuwe wettelijke voorwaarde. Dit volgt uit artikel 7 van het 
Besluit naturalisatietoets. 

P.B. 2007, no. 67 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 22ste augustus 2007 
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houdende de taakstelling van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling 

P.B. 2007, no. 68 XV MINISTERIELE BESCHIKKING van de 6de september 2007 
tot wijziging van de Ministeriële Beschikking van de 13de 
oktober 1997 (P.B. 1997, no. 258) houdende vaststelling van 
een reglement voor het Meldpuntregister, bedoeld in artikel 4 
van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties 

P.B. 2007, no. 69 XVIII BESLUIT van de 12de september 2007 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 28 april 2005 tot instelling van een aansluitende 
zone van het Koninkrijk (Stb.2005, no. 387) (Rijkswet 
instelling aansluitende zone) 

P.B. 2007, no. 70 IV BESLUIT van de 12de september 2007 tot afkondiging van de 
rijkswet van 26 mei 2005 (Stb. 292) tot wijziging van de 
Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de 
spaarrenterichtlijn 

P.B. 2007, no. 71 V LANDSBESLUIT van de 24ste augustus 2007, no. 8, ter 
uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b (P.B. 
1985, no. 57) (Toelatingsbesluit) 

P.B. 2007, no. 72 VII LANDSBESLUIT van de 26ste september 2007, no. 21, 
regelende de inwerkintreding van artikel 10 van de 
Warenlandsverordening.  
Het is wenselijk artikel 10 van de Warenlandsverordening in 
werking te laten treden in verband met de invoering van een 
verbod op de invoer van asbest en asbesthoudende waren in de 
Nederlandse Antillen 

P.B. 2007, no. 73 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 3de oktober 2007 ter uitvoering van artikel 
4, eerste lid juncto artikel3, eerste lid, onderj, van de 
Warenlandsverordening (Tijdelijke beschikking 
invoerverbod asbest).  
Asbest en asbesthoudende waren hebben schadelijke gevolgen 
voor de gezondheid van de mens waardoor jaarlijks, volgens de 
World Health Organization (WHO), wereldwijd circa 90.000 
mensen komen te overlijden; 
dat het in verband hiermee wenselijk is in het belang van de 
volksgezondheid en ter bescherming van de burger met spoed 
regels vast te stellen met betrekking tot de invoer in de 
Nederlandse Antillen van waren die asbest bevatten. Uit de Nota 
van Toelichting: Deze ministeriële beschikking vindt zijn 
grondslag in de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) 
(hierna: “de Landsverordening”) en wel meer in het bijzonder in 
artikel 4, eerste lid, in samenhang met artikel 3, eerste lid, onder 
j, daarvan. 
Onderhavige beschikking is ingegeven door de dringende 
noodzaak om, in het belang van de volksgezondheid, een verbod 
in te stellen op de invoer van asbest en asbesthoudende producten 
in de Nederlandse Antillen. 
De ministeriële beschikking heeft een geldingsduur van zes 
maanden nadat zij in werking is getreden, of, indien binnen die 
termijn een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter 
vervanging van die beschikking in werking is getreden, op het 
tijdstip waarop dat landsbesluit in werking treedt. 

P.B. 2007, no. 74 V BESLUIT van de 26ste september 2007 tot afkondiging van het 
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Besluit van 27ste augustus 2007 (Stb. 310), houdende 
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het 
Besluit naturalisatie voor de Nederlandse Antillen 

P.B. 2007, no. 75 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 2de november 2007 tot wijziging 
van het Landsbesluit vogelgriep 2006.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Met de aangebrachte wijzigingen wordt aangesloten bij het 
recent uitgevaardigde Landsbesluit in- en uitvoerverbod 
pluimveevlees en –producten 2007, hetgeen past in het streven 
naar harmonisatie en coördinatie van de wetgeving ter 
bestrijding van infectieziekten. 
Onderhavige wijzigingen zullen tegelijk met het Landsbesluit 
vogelgriep 2006, dat op 4 november 2007 zal vervallen, worden 
bekrachtigd bij landsverordening (ex artikel 15b van de 
Quarantaineverordening). De Regering is voornemens om de 
aangekondigde wijziging van het systeem van de 
Quarantaineverordening, alsmede harmonisatie en coördinatie 
van de overige wetgeving op het gebied van voorkoming van 
infectieziekten te realiseren tegelijk met de bekrachtiging van het 
Landsbesluit aviaire influenza 2006, dat op 4 november 2008 zal 
vervallen. 
De omschrijving van het vogelgriepvirus is beperkt tot de voor de 
mens gevaarlijke H5N1-variant daarvan. 

P.B. 2007, no. 76 X LANDSVERORDENING van de 8ste oktober2007 houdende 
regels inzake het tuchtrecht voor zeeschepen voorzien van een 
Nederlands-Antilliaanse zeebrief (Landsverordening 
tuchtrechtspraak in de zeevaart).  
Het is wenselijk een regeling te treffen waarbij voor de kapitein en 
de scheepsofficieren aan boord van een schip met een Nederlands-
Antilliaanse zeebrief wordt voorzien in een aan de eisen van de 
huidige tijd aangepast tuchtrecht. 

P.B. 2007, no. 77 XVIII LANDSBESLUIT van de 10de oktober 2007, no. 31, houdende 
wijziging van het Landsbesluit aanwijzing ministers 2006 
(P.B. 2006, no. 35) 

P.B. 2007, no. 78 XVIII LANDSBESLUIT van de 10de oktober 2007, no. 32, houdende 
wijziging van het Landsbesluit aanwijzing ministers 2006 
(P.B. 2006, no. 35) 

P.B. 2007, no. 79 XVIII LANDSBESLUIT van de 10de oktober 2007, no. 79, houdende 
wijziging van het Landsbesluit aanwijzing ministers 2006 
(P.B. 2006, no. 35) 

P.B. 2007, no. 80 XVI BESLUIT van de 10de oktober 2007 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 1 juni 2006 (Stb. 299) tot goedkeuring van het op 
23 november 2001 te boedapest totstandgekomen Verdrag 
inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met 
elektronische netwerken (Tbr. 2002,18) 

P.B. 2007, no. 81 XIV BESLUIT van de 10de oktober 2007 tot afkondiging van de 
BESLUIT van 17 juni 2003 (Stb. 282), houdende wijziging 
van het Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de 
uitoefening van de bewaking- en beveiliging in verband met 
de Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten.  
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Uit de Nota van toelichting: Deze algemene maatregel van 
rijksbestuur bevat enkele wijzigingen van het Besluit 
geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de 
bewakings- en beveiligingstaak. De aanleiding voor de 
wijzigingen wordt hoofdzakelijk gevormd door de vervanging van 
de aan het besluit ten grondslag liggende rijkswet door een 
geheel nieuwe rijkswet: de Rijkswet geweldgebruik bewakers 
militaire objecten. 
De Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten is, anders 
dan haar voorganger, niet alleen van toepassing op militairen 
van de krijgsmacht van het Koninkrijk en op burgerambtenaren in 
dienst van het Ministerie van Defensie, maar tevens op door Onze 
Minister van Defensie aan te wijzen buitenlandse militairen die 
met bewaking en beveiliging zijn belast. Voorwaarde daarbij is 
dat de buitenlandse militair bij zijn bewakings- en 
beveiligingstaak onder bevel staat van een tot de krijgsmacht van 
het Koninkrijk behorende militair dan wel een burgerambtenaar 
in dienst van het Ministerie van Defensie. De wijziging die in 
artikel I, onder B, van het onderhavige besluit is opgenomen 
strekt er toe de hiervoor beschreven bevelsstructuur te 
verzekeren. 

P.B. 2007, no. 82 XVI BESLUIT van de 10de oktober 2007 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 16 februari 2006 (Stb. 122) tot goedkeuring van 
het op 19 oktober 1996 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen 
verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de 
erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het 
gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen 
ter bescherming van kinderen (Tbr. 1997, 299) 

P.B. 2007, no. 83 XVI BESLUIT van de 10de oktober 2007 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 1 december 2005 (Stb. 644), houdende 
goedkeuring van het op 13 mei 2004 te Straatburg tot stand 
gekomen Protocol nr.14 bij het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de Fundamentele vrijheden, 
betreffende wijziging van het controlesysteem van het 
Verdrag (Tbr. 2004, 191 en 285) 

P.B. 2007, no. 84 XVI BESLUIT van de 10de oktober 2007 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 20 oktober 2006 (Stb. 541), houdende 
goedkeuring van het op 17 mei 1994 te Parijs tot stand 
gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Franse Republiek inzake personencontrole op de 
luchthavens op Sint Maarten (Tbr. 1994, 144) 

P.B. 2007, no. 85 X BESLUIT van de 10de oktober 2007 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 30 november 2006 (Stb. 650) tot wijziging van 
de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van Richtlijn nr. 
2004/27/EG en Richtlijn nr. 2004/28/EG 

P.B. 2007, no. 86 XVI BESLUIT van de 10de oktober 2007 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 28 april 2005 (Stb. 285) tot goedkeuring van het 
op 16 mei 2003 te Londen tot standgekomen Protocol bij het 
Internationaal Verdrag betreffende de Instelling van een 
Internationaal fonds voor vergoeding van schade door 
verontreiniging door olie, 1992 

P.B. 2007, no. 87 XVI BESLUIT van de 10de oktober 2007 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 4 november 2005 (Stb. 638), houdende 
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goedkeuring van het op 3 mei 2002 te Vilnius tot stand 
gekomen Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake 
de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden 
(Tbr. 2002, 119) 

P.B. 2007, no. 88 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 12de oktober 2007 ter uitvoering van 
artikel 112, eerste lid, van het Landsbesluit luchtverkeer 2005 
(Beschikking luchtvaarttelecommunicatie).  
Het is wenselijk  nadere regels vast te stellen ten aanzien van het 
Landsbesluit luchtverkeer 2005 

P.B. 2007, no. 89 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 12de augustus 2007 ter uitvoering van 
artikel 105 van het Landsbesluit luchtverkeer 2005 
(Beschikking seinen luchtvaart)  
Het is wenselijk nadere regels vast te stellen ter uitvoering van 
het Landsbesluit luchtverkeer 2005. 

P.B. 2007, no. 90 XVI BESLUIT van de 20ste oktober 2007 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 16 juli 2005 (Stb. 448) tot goedkeuring van het 
op 3 november 2001 te Rome totstandgekomen Internationaal 
Verdrag inzake plantgenetische bronnen voor voedsel en 
landbouw, met bijlagen (Tbr. 2002, 134) 

P.B. 2007, no. 91 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 5de november 2007 houdende 
goedkeuring van de indicatoren, opgenomen in “Bijlage D”, 
zoals bij Ministeriele beschikking met algemene werking van 
de 8ste mei 2007 tot wijziging van de Beschikking indicatoren 
ongebruikelijke transacties (P.B. 2007, no. 33) aan 
laatstgenoemde beschikking toegevoegd 

P.B. 2007, no. 92 IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 7de november 2007 ter uitvoering van 
artikel 63, derde lid, van de Algemene landsverordeening 
Landsbelastingen (Ministeriele beschikking aanwezigheid 
belastingambtenaren van de Verenigde Staten van Amerika)  
Artikel 7 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, 
geeft ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Verenigde 
Staten van Amerika inzake de uitwisseling van gegevens met 
betrekking tot belastingen aan de Verdragsluitende Staten de 
opdracht om wetgeving vast te stellen die nodig is voor uitvoering 
van het Verdrag; 
Aan deze opdracht wordt in algemene zin uitvoering gegeven in 
artikel 63 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen;  
Evenwel is het wenselijk bij ministeriële beschikking met algemene 
werking nadere regels vast te stellen ten aanzien van de 
aanwezigheid van ambtenaren van de Belastingdienst en andere 
belanghebbenden van de Verenigde Staten van Amerika bij een 
belastingonderzoek in de Nederlandse Antillen 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Op 17 april 2002 is te Washington het Verdrag tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse 
Antillen, en de Verenigde Staten van Amerika inzake de 
uitwisseling van gegevens met betrekking tot belastingen (hierna: 
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Verdrag) ondertekend.  
Het Verdrag bevat bepalingen met betrekking tot de uitwisseling 
van fiscale gegevens. Artikel 4, eerste lid, van het Verdrag bevat 
een omschrijving van de gegevens die over en weer uitgewisseld 
kunnen worden. Hieruit blijkt dat de uitwisseling niet alleen ziet 
op verzekering van belastingheffing, maar ook op de invordering, 
de opsporing en de vervolging van fiscale vergrijpen, dan wel 
strafrechtelijke overtredingen van belastingwetten. Naast het 
uitwisselen van fiscale gegevens is in artikel 4, derde lid, van het 
Verdrag de bevoegdheid opgenomen om eigen 
vertegenwoordigers, in het bijzonder ambtenaren van de 
Belastingdienst van de Verenigde Staten van Amerika en andere 
belanghebbenden te sturen naar de Nederlandse Antillen, zodat 
door henzelf boeken en stukken onderzocht kunnen worden en 
natuurlijke personen geïnterviewd kunnen worden. Dergelijke 
handelingen veronderstellen een wettelijke basis in de nationale 
regelgeving. Ook voor de inwerkingtreding van het Verdrag, zie 
artikel 8 van het Verdrag, is voltooiing van de benodigde 
nationale procedures voorgeschreven. Het vorenstaande bracht 
met zich mee dat de Nederlands-Antilliaanse regering gehouden 
was om de nationale regels inzake internationale 
bijstandsverlening aan te passen. 

P.B. 2007, no. 93 XIX LANDSBESLUIT van de 24ste oktober 2007, no. 18, houdende 
aanwijzing van de Nederlands Antilles Air Traffic Control 
N.V. als lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als 
overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening 
overheidsdienaren 

P.B. 2007, no. 94 XVI BESLUIT van de 30ste oktober 2007 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 1 december 2005 (Stb. 640) tot goedkeuring en 
uitvoering van het op 15 mei 2003 te Straatburg tot stand 
gekomen Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot 
bestrijding van terrorisme (Tbr. 2003, 133) 

P.B. 2007, no. 95 X LANDSBESLUIT van de 13de november 2007 houdende 
wijziging van het Wetboek van Koophandel (P.B. 1935, no. 
52) 

P.B. 2007, no. 96 XVIII LANDSVERORDENING van de 7de augustus 2007 tot 
wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen 
(P.B. 1955, no. 32)  
Met het oog op het belang van een goed functioneren van de 
Staten van de Nederlandse Antillen als controlerend en mede-
wetgevend orgaan, is het wenselijk die voorzieningen te treffen 
die nodig zijn om de Staten een onafhankelijke positie ten 
opzichte van de uitvoerende macht te geven 

P.B. 2007, no. 97 X LANDSVERORDENING van de 2de november 2007 
strekkende tot kwijtschelding van een schuld van de Stichting 
tot Bevordering van Verantwoord Ouderschap aan de 
openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen te bedrage 
va NAF. 66.365.00 

P.B. 2007, no. 98 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 19de november 2007 tot aanwijzing 
van zorginstellingen als ziekenhuisvoorziening als bedoeld in 
artikel 1, onderdeel 1, van de landsverordening 
zorginstellingen alsmede ter uitvoering van artikel 28 van die 
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landsverordening (Landsbesluit aanwijzing 
ziekenhuisvoorzieningen)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
In artikel 1, onderdeel l, van de Landsverordening zorginstellingen is 
bepaald dat onder een ziekenhuisvoorziening wordt verstaan een bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen 
zorginstelling. 
Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen regelen, 
strekt ertoe de aanwijzing van zorginstellingen als 
ziekenhuisvoorziening te realiseren. Daartoe worden alle momenteel op 
de onderscheiden eilanden van de Nederlandse Antillen als zodanig 
onderkende zorginstellingen als ziekenhuisvoorziening aangewezen. Dit 
is in artikel 1 geschied. 

P.B. 2007, no. 99 XVIII LANDSBESLUIT van de 19de november 2007, no. 16, ter 
uitvoering van artikel 39a, tweede lid, tweede volzin, van de 
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (Algemeen 
machtigingslandsbesluit zelfstandig budgetbeheer) 

P.B. 2007, no. 100 XVIII BESLUIT van de 5de december 2007 tot afkondiging van het 
Besluit van 8 november 2007 (Stb. 474), houdende tijdelijke 
voorzieningen voor het toezicht op de begroting en de 
bedrijfsvoering van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba van de Nederlandse Antillen (Besluit tijdelijke 
financieel toezicht BES) Uit de Nota van Toelichting: Het 
Besluit tijdelijk financieel toezicht BES moet bijdragen aan een 
gezonde financiële huishouding van de eilandgebieden Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba van de Nederlandse Antillen. Tijdens een 
overgangsperiode van deze eilandgebieden naar nieuwe 
staatkundige verhoudingen, beoordeelt een College financieel 
toezicht (Cft) of de begrotingen van deze eilandgebieden voldoen 
aan de comptabele basisvoorwaarden voor begrotingen. De 
overgangsperiode eindigt in principe op 15 december 2008, de 
beoogde datum van de nieuwe staatskundige structuur. Voor het 
geval deze datum niet wordt gehaald, bevat het besluit ook reeds 
voorschriften voor de daaropvolgende jaren, totdat de nieuwe 
staatskundige structuur daadwerkelijk doorgang zal vinden. Het 
college beoordeelt niet alleen de ontwerpbegrotingen, maar 
houdt ook toezicht op de uitvoering van de begroting, op uit de 
begroting voortvloeiende transacties, op de verantwoording van 
de begroting en op gedurende het jaar ingediende 
begrotingswijzigingen. 
Naast een beoordelende functie heeft het Cft ook de bevoegdheid 
om aan de bestuurscolleges van de eilandgebieden adviezen te 
geven over in ontwerpbegrotingen aan te brengen wijzigingen. 
Deze zijn begrotingstechnisch van aard. Het Cft heeft geen 
beleidsmatig oordeel over de begroting. 
Het bestuurscollege heeft de gelegenheid om gevolg te geven aan 
deze adviezen. Het Cft kan vervolgens begrotingen, na 
vaststelling door de eilandsraden, goedkeuren, geheel afkeuren 
of gedeeltelijk afkeuren. Het bestuurscollege krijgt van het Cft in 
alle fasen van de begrotingsbehandeling de gelegenheid de 
begroting aan te passen. Alleen een door het Cft goedgekeurde 
begroting mag in uitvoering worden genomen. Tegen een 
afkeuring of gedeeltelijke afkeuring van de begrotingen door het 
Cft, staat beroep open bij de Kroon. In spoedeisende gevallen kan 
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om een voorlopige voorziening worden verzocht. 
P.B. 2007, no. 101 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 

WERKING van de 20ste november 2007 ter uitvoering van de 
artikelen 77, tweede lid, 83, tweede lid onder f, 84, eerste lid 
onder d, 84, derde en vierde lid, 93, derde lid, 95, eerste lid, 
van het Landsbesluit toezicht luchtvaart  (Beschikking 
luchtwaardigheid van luchtvaartuigen) 

P.B. 2007, no. 102 XX BESLUIT van de 26ste november 2007 tot afkondiging van het 
Besluit van 15 januari 2003 (Stb. 36), houdende verlening van 
een onderscheidingsvlag aan Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Laurentien 

P.B. 2007, no. 103 X BESLUIT van de 26ste november 2007 tot afkondiging van het 
Besluit van 12 december 2006 (Stb. 672), houdende 
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Rijskwet van 30 november 2006, houdende wijziging van de 
Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van Richtlijn nr. 
2004/27/EG en Richtlijn nr. 2004/28/EG 

P.B. 2007, no. 104 XVI BESLUIT van de 26ste november 2007 tot afkondiging van het 
Rijkswet van 15 juni 2006 (Stb. 298), houdende goedkeuring 
van het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen 
Verdrag betreffende de toetreding van de republiek 
Bullgarije en Roemenie tot de europese Unie (met Akte, 
Protocol, Slotakte en Bijlagen); Tbr. 2005, 196 

P.B. 2007, no. 105 XVI BESLUIT van de 26ste november 2007 tot afkondiging van het 
Rijkswet van 12 mei 2005 (Stb. 273) houdende goedkeuring 
van het op 28 november 2003 te Geneve totstandgekomen 
Aanvullend Protocol inzake ontplofbare oorlogresten 
(Protocol V), gehecht aan het op 10 oktober 1980 te Geneve 
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 (Tbr. 2004, 227) 

P.B. 2007, no. 106 X BESLUIT van de 26ste november 2007 tot afkondiging van het 
Rijswet van 16 februari 2006 (Stb. 135) tot wijziging van de 
Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van de richtlijn 
inzake handhaving van intellectuele-eigendomsrechten 
(Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met 
implementatie richtlijn handhaving intellectuele-
eigendomsrechten) 

P.B. 2007, no. 107 X BESLUIT van de 4de december 2007 tot afkondiging van het 
Besluit van 29 augustus 2007 (Stb. 316), houdende wijziging 
van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband 
met de implementatie van richtlijn nr. 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 
september 2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties (PbEU L 255) 

P.B. 2007, no. 108 XVI BESLUIT van de 4de december 2007 tot afkondiging van het 
besluit van 17 september 2007 (Stb. 342), houdende 
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 
II, onderdelen B, C, D, E, G, H, O, P , R , S, T, onder 5, U, 
onder 1 en 3, AE en AG tot en met AJ, en artikel III van de 
Rijskwet van 17 november 2005, houdende goedkeuring en 
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uitvoering van de op 17 december 1991 te Munchen 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 Geneve tot stand 
gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120), het op 
17 oktober 2000 te London tot stand gekomen Verdrag inzake 
de toepassing 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 Munchen tot stand 
gekomen Akte tot herziening van het Verdrag inzake de 
verlening van Europese octrooien (Trb. 2002, 64) (Stb. 2006, 
22) 

P.B. 2007, no. 109 XIII LANDSBESLUIT van de 29ste november 2007, no. 5, 
houdende de benoeming van de voorzitter van de Raad voor 
de Volksgezondheid, bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de 
Landsverordening raden voor volksgezondheid 

P.B. 2007, no. 110 IV LANDSVERORDENING van de 17de december 2007 tot 
wijziging van de Landsverordening op de 
Scheepsregistratiebelasting 1987, de Landsverordening op de 
winstbelasting 1940 en de Algemene landsverordening 
Landsbelastingen 

P.B. 2007, no. 111 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste december 2007, ter uitvoering 
van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van 
invoerrechten alsmede van artikel 2a, eerste lid, van de 
Landsverordening Accijns van sigaretten 1970, strekkende tot 
wijziging van het tariefpercentage invoerrechten van reuk- en 
toiletwaters en van het tarief van accijns van sigaretten 

P.B. 2007, no. 112 XX LANDSBESLUIT van de 20ste december 2007, no. 1, 
houdende de opneming in het Publicatieblad van het Besluit 
van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 4 december 2007, nr. 000436014 
(Stcrt. 18 december 2007, nr. 245) tot opschorting van de 
inwerkingtreding van artikel 24 Besluit tijdelijk financieel 
toezicht BES 

P.B. 2007, no. 113 XI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 27ste december 2007 ter uitvoering 
van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening 
minimumlonen.  
De tijdelijke verhoging van het minimumuurloon voor het 
eilandgebied Sint Maarten bij Ministeriële 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. 87) dient een permanent 
karakter te krijgen 

P.B. 2007, no. 114 XI MINISTERIELE BESCHIKKING van de 28ste december 
2007 houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de 
Landsverordening minimumlonen.  
 
Uit de Nota van Toelichting: Deze ministeriële beschikking vindt 
haar grondslag in het eerste lid van artikel 13 van de 
Landsverordening minimumlonen. Conform die bepaling kan de 
Minister van Economische en Arbeidszaken, indien uit de door 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2007 
 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde 
prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie blijkt dat het cijfer voor 
de maand augustus van het lopende jaar vergeleken met het cijfer 
voor de maand augustus van het daaraan voorafgaande jaar is 
veranderd, nieuwe minimumloon-bedragen vaststellen die per 1 
januari van het komende jaar gaan gelden. 
Nu de gelijktrekking van de minimumlonen op alle eilanden op 1 
december 2004 zijn beslag heeft gekregen, zal voortaan jaarlijks 
aanpassing van het minimumloon aan de orde worden gesteld. 
Hiermee is in januari 2006 een begin gemaakt. Op die wijze kan 
de schoksgewijze ontwikkeling die de minimumlonen tussen 1984 
en 2004 doormaakten hopelijk doorbroken worden waardoor een 
voor de private sector meer voorspelbare ontwikkeling van het 
minimumloon ontstaat. Daarnaast is het met name voor 
werknemers die het minimumloon verdienen van belang dat het 
overheidsbeleid er op gericht is zo veel mogelijk de koopkracht 
van hun inkomen te handhaven. Het instrument daartoe is 
indexering.  
Een ander motief om minimumlonen te indexeren is het 
bewerkstelligen van een meer gelijke ontwikkeling van de 
verschillende soorten door de overheid gecontroleerde inkomens. 
Nu is het nog zo dat de AOV-uitkeringen wel jaarlijks worden 
geïndexeerd met als gevolg dat de verhouding tussen 
minimumloon en ouderdomspensioen verandert, voor zover dit 
niet door de incidentele en schoksgewijze ontwikkeling van het 
minimumloon wordt gecompenseerd. 
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