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PB NUMMER SECTIE KOPJE / SAMENVATTING PB 
P.B. 2008, no. 1 VII 

 IX 
LANDSBESLUIT van de 28ste december 2007, no.10, regelende 
de inwerkingtreding van de Landsverordening maritiem beheer 

P.B. 2008, no. 2 VII LANDSVERORDENING van de 20ste december 2007 tot 
wijziging van de landsverordening op de 
Geneesmiddelenvoorziening (P.B. 1969, no. 24) 

P.B. 2008, no. 3 V LANDSBESLUIT, van de 27ste december 2007, no.7, houdende de 
opneming in het Publicatieblad van de Regeling van de Minister 
van Justitie van 1 september 2007, nr. 5498832 (Stert. 14 
september 2007, nr. 178), tot wijziging van de Regeling 
naturalisatietoets Nederlandse Antillen 
 
Uit de Toelichting:  
In de Regeling naturalisatietoets Nederlandse Antillen van 25 juni 
2007 zijn ter uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap en 
het Besluit naturalisatietoets regels gesteld over de naturalisatietoets 
in de Nederlandse Antillen. Onder meer is bepaald dat op 1 oktober 
2007 de naturalisatietoets in werking treedt in de Nederlandse 
Antillen. 
De onderhavige wijzigingsregeling strekt ertoe enkele eerst 
recentelijk bekend geworden omstandigheden alsnog toe te voegen 
aan de Regeling naturalisatietoets Nederlandse Antillen. 

P.B. 2008, no. 4 XVIII BESLUIT van de 27ste december 2007 no.7, tot afkondiging van 
het besluit van 11 september 2007 (Stb. 347), NR. 07.002856 op 
het beroep van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Bonaire 
tegen het besluit van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen 
van 3 januari 2007 tot vernietiging van de besluiten van het 
Bestuurscollege van 14 juni 2006, nr.16 (260090760) tot uitgifte in 
erfpacht aan Crown Court Estate N.V. van een perceel grond, 
gelegen te Sorobon, kadastraal bekend als Afdeling 6, Sectie b, 
nummer 54, en van 14 augustus 2006 (26012797) tot verlening 
van bouwvergunning aan Crown Court Estate n.V. voor het 
oprichten van een zogenoemd ecologisch resort op vorenbedoeld 
perceel 

P.B. 2008, no. 5 V BESLUIT van de 11de januari 2008 tot afkondiging van het 
Besluit van 5 december 2007 (Stb. 534), houdende wijziging van 
het Besluit paspoortgelden in verband met de indexering van de 
tarieven voor het jaar 2008 

P.B. 2008, no. 6 XI MINISTERIELE BESCHIKKING van de 22ste januari 2008 
houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de 
landsverordening minimumlonen. Uit door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek voor het eilandgebied Sint Maarten vastgestelde 
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie blijkt dat het cijfer voor de 
maand augustus 2007, vergeleken met het cijfer voor de maand 
augustus 2006, is gestegen 
 
Uit de Nota van toelichting:  
Deze ministeriële beschikking vindt haar grondslag in het eerste lid 
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van artikel 13 van de Landsverordening minimumlonen. Conform die 
bepaling kan de Minister van Economische en Arbeidszaken, indien 
uit de door 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. 

P.B. 2008, no. 7 XIII LANDSVERORDENING van de 30ste januari 2008 tot regeling 
van het archiefwezen in de Nederlandse Antillen 
(Archieflandsverordening 2007) Het is wenselijk het archiefwezen 
van de Nederlandse Antillen opnieuw te regelen 

P.B. 2008, no. 8 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 15de januari 2008, ter uitvoering van 
artikel 458, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel van de 
Nederlandse Antillen (Landsbesluit bemanningssamenstelling 
zeeschepen)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Onderhavig landsbesluit, houdende algemene maatregelen, dient ter 
uitvoering van artikel 458, tweede lid, van het Wetboek van 
Koophandel van de Nederlandse Antillen. Dit artikel is aangepast bij 
Landsverordening van 13 november 2007 (P.B. 2007, no. 95) 
teneinde de introductie van bemanningstabellen in de Nederlands-
Antilliaanse wetgeving mogelijk te maken. Dit landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, vindt zijn inhoudelijk zwaartepunt dan ook in 
de bijlage die erbij is gevoegd, waarin deze tabellen zijn opgenomen. 

P.B. 2008, no. 9 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 13de februari 2008 ter uitvoering van artikel 
1, eerste lid, van het landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 26ste september 1985, ter uitvoering van 
artikel 2 van de landsverordening Luchtvaartfaciliteitengelden. 

P.B. 2008, no. 10 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 25ste februari 2008 ter uitvoering van de 
artikelen 6, derde lid, en 9 van de Landsverordening 
tuchtrechtspraak in de zeevaart.  
 
Uit de Nota  van Toelichting:  
De tuchtrechtspraak voor de kapitein en de scheepsofficieren aan 
boord van een schip met een Nederlands-Antilliaanse zeebrief is 
geregeld in de Landsverordening tuchtrechtspraak in de zeevaart 
(P.B. 2007, no. 76). In deze landsverordening is de regeling van de 
volgende twee onderwerpen gedelegeerd aan de Minister van 
Verkeer en Vervoer: 

1. de vaststelling van het formulier voor de eed of de belofte, die de 
voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de leden en de 
plaatsvervangende leden van het tuchtcollege voor de scheepvaart 
voor de aanvang van hun werkzaamheden moeten afleggen 
(artikel 6, derde lid, van de Landverordening tuchtrechtspraak in 
de zeevaart); 
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2. de vaststelling van het vacatiegeld dat de voorzitter, de leden en de 
secretaris van het tuchtcollege voor de scheepvaart, alsmede hun 
plaatsvervangers voor hun werkzaamheden ontvangen (artikel 9 
van de Landsverordening tuchtrechtspraak in de zeevaart). 

Deze twee onderwerpen zijn in deze ministeriële beschikking met 
algemene werking geregeld. 

P.B. 2008, no. 11 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 27ste februari 2008, ter uitvoering van 
artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening Universiteit 
Nederlandse Antillen (P.B. 1985, no.43) Ter uitvoering van artikel 
22, zevende lid, van de Landsverordening Universiteit Nederlandse 
Antillen (P.B. 1985, no. 43) is het wenselijk om de hoogte van het 
collegegeld verschuldigd voor het volgen van onderwijs aan de 
Universiteit van de Nederlandse Antillen, vast te stellen.  

P.B. 2008, no. 12 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 11de maart 2008 tot wijziging van de 
Beschikking luchtvaarttelecommunicatie. 

P.B. 2008, no. 13 XX LANDSBESLUIT van de 15de maart 2008 no.8, houdende de 
opneming in het Publicatieblad van het Besluit van de Minister- 
President, Minister  van Algemene Zaken, Voorzitter van de 
raad van ministers van het Koninkrijk, van 10 december 2007, 
nr. 3047617(Stcrt. 17 december 2007, nr. 244) 

P.B. 2008, no. 14 XVIII BESLUIT van de 7de maart 2008 tot afkondiging van het Besluit 
van 26 november 2007 no. 07.003817 (Stb. 233), houdende 
herbenoeming van mevrouw mr. A.P. van de Pluijm-Vrede tot 
waarnemend Gouverneur van de Nederlandse Antillen. 

P.B. 2008, no. 15 XIX MINISTERIELE BESCHIKKING van de 14de maart 2008 
houdende aanwijzing van instanties die worden gelijkgesteld met 
een pensioeninstantie als bedoeld in artikel 77, onderdelen a en b, 
van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren 
(Beschikking aanwijzing pensioeninstanties)  
Het is in verband met de effectuering van de op grond van artikel 78 
tot en met 81 van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren 
beoogde overdracht van voorzieningen pensioenverplichtingen van 
bij het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA) 
opgebouwde uitzichten op pensioen naar een pensioeninstantie in 
Nederland of Aruba en overname door het APNA van door een 
pensioeninstantie in Nederland of Aruba beschikbaar gestelde 
voorzieningen pensioenverplichtingen van bij die pensioeninstanties 
opgebouwde aanspraken op pensioen, wenselijk de 
pensioeninstanties in die landen aan te wijzen waarmee het APNA op 
voet van wederkerigheid bedoelde overdracht en overname van 
voorzieningen pensioenverplichtingen kan verrichten. 

P.B. 2008, no. 16 X BESLUIT van de 5de maart 2008 tot afkondiging van de Rijkswet 
van 8 november 2007 (Stb.479) tot wijziging van de 
Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleding van 
de evaluatie van de Rijksoctroowet 1995 van 2006 (Evaluatie 
2006 Rijksoctrooiwet 1995) 

P.B. 2008, no. 17 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
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MAATREGELEN, van de 1ste april 2008 tot wijziging van het 
landsbesluit toezicht luchtvaart. 

P.B. 2008, no. 18 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 31ste maart 2008 ter uitvoering van artikel 2A 
van het Landsbesluit toezicht luchtvaart (Beschikking 
luchtvaarteenheden)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
In deze beschikking zijn de voorschriften opgenomen voor het gebruik 
van meeteenheden inzake lucht- en grondoperaties in de 
burgerluchtvaart. 
Voornoemde voorschriften zijn noodzakelijk om verwarring bij lucht- 
en grondoperaties in de burgerluchtvaart te vermijden, hetgeen de 
algemene vliegveiligheid bevordert. 
De maatstaven en aanbevolen werkwijzen voor het gebruik  van 
meeteenheden inzake lucht- en grondoperaties in de burgerluchtvaart 
zijn neergelegd in Bijlage 5 van het Verdrag inzake de Internationale 
Burgerluchtvaart1. 
De bij deze beschikking behorende bijlage is gebaseerd op 
bovenvermelde maatstaven en aanbevolen werkwijzen. Voornoemde 
bijlage werd aan het Nederlands-Antilliaans recht aangepast en 
vervolgens getiteld "Civil Aviation Regulations Netherlands Antilles 
Part 20 Units of measurement to be used in air and ground operations". 

P.B. 2008, no. 19 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 31ste maart 2008 ter uitvoering van de 
artikelen 59, 77, tweede lid, onder f, 84, eerste lid, onderd, 84, 
derde en vierde lid, 93, derde lid,  95, eerste lid, van het 
Landsbesluit toezicht (Beschikking luchtwaardigheid van 
luchtvaartuigen)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De onderhavige beschikking dient ter vervanging van de Beschikking 
luchtwaardigheid (P.B 1995, no. 110) welke een uitvoeringsregeling is 
van artikel 10 van het Curacaosch Luchtvaartbesluit 1935. Voornoemd 
artikel is, door het van kracht worden van hoofdstuk II 
"Luchtvaartcertificaten en Bewijzen van bevoegdheid" van de nieuwe 
Luchtvaartlandsverordening (P.B 2001 no. 151), komen te vervallen. 

P.B. 2008, no. 20 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 31ste maart 2008 ter uitvoering van artikel 26, 
tweede lid, onderdeel b, van het Landsbesluit luchtverkeer 2005 
( Beschikking burgerluchtvaartinlichtingen) 

P.B. 2008, no. 21 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 31ste maart 2008 ter uitvoering van artikel 98, 
eerste lid, onderdeel b, van het Landsbesluit toezicht luchtvaart 
(Beschikking erkenning van bedrijven)  
Het is noodzakelijk ter uitvoering van artikel 98, eerste lid, onderdeel b, 
van het Landsbesluit toezicht luchtvaart regels vast te stellen inzake de 
erkenning van bedrijven.  
Toelichting: De doelstelling van de onderhavige beschikking is het 
vaststellen van regels inzake de erkenning van bedrijven. 
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Bij het opstellen van deze beschikking werd part 6 “Approved 
maintenance organization" van de "Model Regulations" als richtlijn 
gebruikt. 
Deel 6 "Approved maintenance organization" van de "Model 
Regulations", werd aan het Nederlands-Antilliaans recht aangepast en 
werd getiteld "Civil Aviation Regulations Netherlands Antilles Part 6 
Approved maintenance organization". 
De "Civil Aviation Regulations Netherlands Antilles Part 6 Approved 
maintenance organization" is als bijlage bij deze beschikking gevoegd 

P.B. 2008, no. 22 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 31ste mart 2008 ter uitvoering van de 
artikelen 114, 121, 125 en 127 van het Landsbesluit toezicht 
luchtvaart (Beschikking voorbereiding en uitvoering van 
vluchten)  
Het is noodzakelijk ter uitvoering van de artikelen 114, 121, 125 en 
127 van het Landsbesluit toezicht luchtvaart regels vast te stellen 
inzake het voorbereiden en uitvoeren van vluchten. 

P.B. 2008, no. 23 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 31ste maart ter uitvoering van artikel 31, zesde 
lid, van het Landsbesluit toezicht luchtvaart (Beschikking 
vergunning tot vluchtuitvoering)  
Het is noodzakelijk ter uitvoering van artikel 113, zesde lid, van het 
Landsbesluit toezicht luchtvaart regels vast te stellen inzake de afgifte, 
wijziging en verlenging van de vergunning tot vluchtuitvoering. 

P.B. 2008, no. 24 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 31ste maart 2008 ter uitvoering van artikel 81, 
zevenentwintigste lid, van het Landsbesluit toezicht luchtvaart 
(Beschikking geluidscertificaten en geluidsverklaringen 
luchtvaart)  
Het is wenselijk regels vast te stellen met betrekking tot de erkenning 
van geluidscertificaten en geluidsverklaringen. 

P.B. 2008, no. 25 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 31ste maart 2008 tot wijziging van de 
Ministeriële Beschikking 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. 2008, no. 26 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 11de maart 2008 ter uitvoering van de 
artikelen 3, eerste lid, 4, tweede lid, 5, derde lid, 8, tweede lid, 13 
en 17, tweede lid, van de Archieflandsverordening 2007 
(archiefbesluit)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Het onderhavige landsbesluit beoogt ter uitvoering van voornoemde 
artikelen van de Archieflandsverordening 2007 regels te geven met 
betrekking tot selectie en vernietiging van niet overgedragen 
archiefbescheiden, toezicht op het beheer van niet-overgedragen 
archiefbescheiden, de zorg voor archiefbescheiden, de opleiding van de 
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te benoemen beheerders van archiefbewaarplaatsen en de overdracht 
naar de archiefbewaarplaatsen. 

P.B. 2008, no. 27 VII LANDSVERORDENING van de 14de maart 2008 tot 
bekrachting van het Landsbesluit vogelgriep 2006. 

P.B. 2008, no. 28 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 13de maart 2008 ter uitvoering van artikel 6 
van het Archiefbesluit (Beschikking digitaal beheer)  
Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 
regels te geven met betrekking tot het beheer van digitale 
archiefbescheiden, ten einde duurzaamheid en authenticiteit van het 
overheidshandelen te garanderen. 

P.B. 2008, no. 29 IV LANDSVERORDENING van de 14de april 2008 tot wijziging van 
de Lansverordening omzetbelasting 1999 (P.B.1999, no.43) en de 
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (1996, 
no.210) 

P.B. 2008, no. 30 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 22ste april 2008 ter uitvoering van 
artikel 3, eerste lid, onder j, van de warenlandsverordening 
(Landsbesluit invoerverbod asbest)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Dit landsbesluit vindt zijn grondslag in de Warenlandsverordening 
(P.B. 1997, no. 334) (hierna: “de Landsverordening”) en wel meer in 
het bijzonder in artikel 3, eerste lid, onder j, daarvan. 
Onderhavig landsbesluit 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 waren in de Nederlandse Antillen. 
Dit landsbesluit volgt op de Tijdelijke beschikking invoerverbod asbest 
(P.B. 2007, no. 73) dat op 20 oktober 2007 in werking trad en een 
geldingsduur had van zes maanden. 

P.B. 2008, no. 31 X MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 8ste april 2008 ter uitvoering van de artikelen 
1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 
1994. 

P.B. 2008, no. 32 XVII LANDSVERORDENING van de 5de mei 2008 tot wijziging van 
het Nederlandse -Antilliaans Kiesreglement (P.B. 2001, no.159) 

P.B. 2008, no. 33 XIII LANDSVERORDENING van de 21ste mei 2008 tot wijziging van 
de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no.29) 

P.B. 2008, no. 34 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 5de mei 2008 tot wijziging van het 
Landsbesluit verpakte geneesmiddelen.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Krachtens artikel 13, vijfde lid, onder c, van het Landsbesluit verpakte 
geneesmiddelen (P.B. 1961, no. 169) is de commissie die een verzoek 
tot inschrijving van een geneesmiddel in het register van verpakte 
geneesmiddelen, bedoeld in het derde lid van artikel 5 van de 
Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (P.B. 1960, no. 
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59) beoordeelt, bevoegd onderzoekingen naar de samenstelling en de 
werking te doen instellen door personen of instellingen, door de 
Minister aan te wijzen. 

P.B.2008, no. 35 I 
XI 

LANDSVERORDENING van de 26ste mei 2008 tot wijziging van 
de Landsverordening overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek 
en de Landsverordening collectieve arbeidsovereenkomst. 

P.B. 2008, no. 36 XVIII LANDSVERORDENING van de 15de mei 2008 strekkende tot 
goedkeuring van de schenking van het perceel te Little Bay, 
kadastraal bekend als 489/1990 groot 7.432 m2, aan het 
eilandgebied Sint Maarten 

P.B. 2008, no. 37 XIII LANDSVERORDENING van de 22ste mei 2008 tot vaststelling 
van een regeling met betrekking tot het secundair 
beroepsonderwijs en de educatie 

P.B. 2008, no. 38 VI LANDBESLUIT van de 21ste mei 2008, no. 12, houdende 
vaststelling van de begroting van de Landsloterij voor het 
dienstjaar 2000 

P.B. 2008, no. 39 VI LANDSBESLUIT van de 21ste mei 2008,no. 13, houdende 
vaststelling van de begroting van de Landsloterij voor het 
dienstjaar 2001 

P.B. 2008, no. 40 VI LANDSBESLUIT van de 21ste mei 2008, no.11, houdende 
vaststelling van de begroting van de Landsloterij voor het 
dienstjaar 2002 

P.B. 2008, no. 41 XX BESLUIT van de 22ste mei 2008 tot afkondiging van het Besluit 
van 31 maart 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel II, onderdelen T, onder 1,2,3,4 en 6, 
en AB 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 verlening van Europese octrooien van 5 
oktober 1973 (Trb. 1992, 47), het op 1 juni 2000 te Genève tot 
stand gekomen Vedrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120), het 
op 17 oktober 2000 te London tot stand gekomen Vedrag 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 München tot stand gekomen Akte tot 
herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese 
octrooien (Trb. 2002, 64) (Stb. 2006, 22) 

P.B.2008, no. 42 VI LANDSBESLUIT van de 28ste mei 2008, no.5, houdende 
vaststelling van de begroting van de Landsloterij voor het 
dienstjaar 2003. 

P.B. 2008, no. 43 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste mei 2008 ter uitvoering van 
artikel 12 van de Regeling Muntstelsel van de Nederlandse 
Antillen 1989.  
 
Toelichting:  
Het jaar 2007 is door de Verenigde Naties en UNEP (United Nations 
Environment Programme) uitgeroepen tot (Internationaal) Jaar van de 
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Dolfijn op voorstel van en ondersteund door diverse conventies en 
organisaties. H.S.H. Prins Albert II van Monaco, internationaal 
beschermheer van dit themajaar, heeft op 17 september 2006 de 
officiële afkondiging gedaan. 

P.B. 2008, no. 44 V BESLUIT van de 3de juni 2008 tot afkondiging van het Besluit 
van 31 maart 2008 (Stb. 102), houdende vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 19 mei 2006 tot 
wijziging van het Besluit verkrijging en verlies 
Nederlanderschap, voor de Nederlandse en Aruba 

P.B. 2008, no. 45 X BESLUIT van de 3de juni 2008 tot afkondiging van het besluit 
van 2 april 2008 (Stb. 106), houdende vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding van artikel III en de artikelen I , II en IV 
tot en met VII van de Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995 

P.B. 2008, no 46 XV LANDSVERORDENING van de 10de juni 2008 tot wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen 
(strafbaarstelling terrorisme, terrorismefinanciering en 
witwassen) 

P.B. 2008, no. 47 V LANDSBESLUIT van de 6de juni 2008 no.5, houdende de 
opneming in het Publicatieblad van de Regeling van de Minister 
van Justitie van 10 april 2008, nr. 5538388 tot wijziging van de 
Regeling verkrijging en verlies Nederlandschap van 13 maart 
2003 (Stcrt. 21 april 2008, nr. 77)  
Toelichting:  
De onderhavige wijziging van de Regeling verkrijging en verlies 
Nederlanderschap kent twee aspecten. Ten eerste wordt in 
overeenstemming met de sinds 1 oktober 2006 in Nederland 
bestaande situatie ook in de Nederlandse Antillen en Aruba de 
verplichte naturalisatieceremonie ingevoerd. Ten tweede wordt 
Koninkrijksdag (15 december) ingevoerd in Nederland, de 
Nederlandse Antillen en Aruba als jaarlijkse, bijzonder feestelijke 
dag voor de naturalisatieceremonie. 

P.B. 2008, no. 48 XVIII LANDSBESLUIT van de 15de april 2008, no. 1, houdende 
overdracht van het eigendomsrecht van de nederlandse Antillen 
op een perceel domeingrond aan het eilandgebied Sint Eustatius 

P.B. 2008, no. 49 XVIII LANDSBESLUIT van de 15de april 2008, no.2, houdende 
overdracht van het eigendomsrecht van de Nederlandse antillen 
op een perceel domeingrond aan het eilandgebied Snt Eustatius 

P.B. 2008, no. 50  
 

XVIII LANDSVERORDENING van de 3de juni 2008 houdende de 
invoering van een Koninkrijksdag als feestdag voor de 
Nederlandse Antillen 

P.B. 2008, no. 51 X BESLUIT van de 11de juni 2008 tot afkondiging van het Besluit 
van 8 april 2008 (Stb. 124), houdende wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met 
herziening taksen (taksen 2008)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Dit besluit strekt tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit 
Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: het Uitvoeringsbesluit). Daarbij gaat het 
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om aanpassing van het Uitvoeringsbesluit aan de beleidsvisie 
Octrooibeleid en MKB (hierna: de beleidsvisie) die op 28 juni 2006 
naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal is verstuurd2. In deze 
beleidsvisie wordt een samenhangend pakket van maatregelen 
gepresenteerd om het nationaal octrooisysteem voor het MKB 
toegankelijker te maken. Een viertal maatregelen zijn in de 
Rijksoctrooiwet 1995 doorgevoerd, te weten het afschaffen van het 6-
jarig octrooi, het verkorten van de taksenvrije periode, de nieuwe 
mogelijkheid van het Engelstalig indienen en het beperken van de 
lijdelijkheid van Octrooicentrum Nederland (hierna: OCNL). 
 Met betrekking tot het Uitvoeringsbesluit brengt de beleidsvisie 
de volgende taksen-wijziging met zich: 
 – aanpassen van de instandhoudingstaksen; 
 – verlagen van de taks voor het onderzoek naar de stand van de 
techniek van het nationaal type; en 
 – elektronisch indienen stimuleren door indieningtaksen te 
differentiëren voor elektronisch indienen en op papier. 
 Gelijktijdig worden aanpassingen doorgevoerd uit de 
Verordening (EG) nr. 1901/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende 
geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92, Richtlijn 2001/20/EG, Richtlijn 
2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 (PbEG L 387) (hierna: 
de verordening). 
Bij de voorbereiding van dit besluit zijn de Nederlandse Antillen en  
Aruba betrokken. Het besluit is van toepassing op de Nederlandse 
Antillen, maar gelet op artikel 113, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 
1995 niet op Aruba. 

P.B. 2008, no. 52 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 23ste juni 2008 tot wijziging van het 
Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.  
 
Uit de nota van Toelichting:  
Met dit landsbesluit wordt een regeling getroffen ter uitvoering van de 
nieuwe bepalingen in de Landsverordening voortgezet onderwijs die de 
invoering van het voorbereidend profielonderwijs en het 
profielonderwijs regelen alsmede bepalingen gegeven die de overgang 
van de oude situatie naar de nieuwe regelen. 

P.B. 2008, no. 53 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 23ste juni 2008 tot wijziging van het 
Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. 

P.B. 2008, no. 54 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 23ste juni 2008 ter uitvoering van 
artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet 
onderwijs (Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.)  
 
Uit de nota van Toelichting:  
Dit landsbesluit regelt de eindexamens voor het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs (v.w.o.) en het hoger algemeen vormend 
onderwijs (h.a.v.o.) en het voorbereidend secundair beroepsonderwijs 
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(v.s.b.o.). Het v.w.o. en de h.a.v.o. hebben door de invoering van het 
profielonderwijs een wijziging ondergaan die ook gevolgen heeft voor 
de regeling voor het eindexamen. 
Evenzo heeft de invoering van het v.s.b.o., ter vervanging van het 
middelbaar algemeen vormend onderwijs (m.a.v.o.) en het 
beroepsvoorbereidend onderwijs (b.v.o.) geleid tot de noodzaak van een 
nieuwe regeling voor het eindexamen. 
Er is voor gekozen deze regelingen onder te brengen in één document, 
het nu voorliggende Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. 
De regeling bevat voor een belangrijk deel bepalingen uit de 'oude' 
eindexamenbesluiten, te weten het Landsbesluit beroepsvoorbereidend 
onderwijs (P.B. 1995, no. 106) en het Landsbesluit eindexamens v.w.o., 
h.a.v.o., m.a.v.o. (P.B. 1998, no. 100). 
Voorts vloeien vele zaken, zoals de samenstelling van de examenvakken, 
voort uit de wijzigingen zoals die zijn aangebracht in de 
Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29) en in het 
Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (P.B. 1985, no. 155). 
Een uitgebreide toelichting wordt derhalve niet nodig geacht. 

P.B. 2008, no. 55 XIII LANDSBESLUIT,, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 23ste juni 2008 houdende wijziging van 
het Landsbesluit  adviesprocedure voortgezet onderwijs 

P.B. 2008, no. 56 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 23ste juni 2008 tot uitvoering van 
artikel 36, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet 
onderwijs.  

Uit de Nota van Toelichting: 

De bijlage bij de Landsverordening voortgezet onderwijs moest 
zodanig worden gewijzigd en aangevuld dat de ondergetekende het 
wenselijk vond de geldende tekst van die bijlage opnieuw vast te laten 
stellen. Zo is het voorbereidend secundair beroepsonderwijs (v.s.b.o.) 
in de plaats gekomen van het middelbaar algemeen vormend 
onderwijs (m.a.v.o.) en de diverse lagere beroepsopleidingen en is 
het secundair beroepsonderwijs (s.b.o.) in de plaats gekomen van het 
middelbare beroepsonderwijs (m.b.o.). Aangezien de regels van het 
secundair beroepsonderwijs, waaronder de onderwijsbevoegdheden, 
niet meer in de Landsverordening voortgezet onderwijs, maar in een 
aparte landsverordening, de Landsverordening secundair 
beroepsonderwijs en educatie, worden neergelegd, zijn in de 
Bevoegdhedenregeling v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., h.b.o.  de 
onderwijsbevoegdheden voor het s.b.o. niet meer opgenomen. Voor 
het m.b.o., zolang dat krachtens overgangsrecht nog bestaat, blijft de 
oude regeling vooralsnog geldend recht. De bijlage is een neerslag 
van hetgeen reeds door de jaren heen door de Directeur van het 
Directie Onderwijs, Sport en Cultuur aan bestuurscolleges en 
schoolbesturen bekend is gemaakt anticiperend op de herziening van de 
bijlage. Uitbetaling op grond van deze aangepaste bijlage, de 
Bevoegdhedenregeling v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., h.b.o. geschiedt 
derhalve in de praktijk al jaren. Ook na vaststelling van deze 
Bevoegdhedenregeling v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., h.b.o. zullen er door de 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2008 
 

bevoegde gezagsorganen te weten bestuurscolleges en schoolbesturen, 
verklaringen bij de Minister van Onderwijs en Cultuur moeten worden 
aangevraagd op grond van artikel 36, vierde lid, van de 
Landsverordening voortgezet onderwijs, voor de bezitters van de buiten 
de Nederlandse Antillen behaalde diploma's of getuigschriften die nog 
niet in de bevoegdhedenregeling zijn opgenomen. Na verloop van tijd 
zal de bevoegdhedenregeling dan weer aangevuld worden met de 
diploma's en getuigschriften waarvoor die verklaringen zijn afgegeven. 

P.B. 2008, no. 57 XVII LANDSVERORDENING van de 26ste juni 2008 tot wijziging van 
de Eilandenregeling Nederlandse Antillen. 

P.B. 2008, no. 58 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING, van de 24ste juni 2008 ter uitvoering van de artikelen 
2, derde lid, en 31 van de Landsverordening op de 
telecommunicatievoorzieningen, (Beschikking vergoedingen 
telecommunicatievoorzieningen) 
 
Uit de Nota van Toelichitng:  
In deze ministeriële beschikking met algemene werking zijn in de 
bijlagen de vergoedingen opgenomen die concessiehouders en 
machtiginghouders verschuldigd zijn aan de Landsoverheid voor door 
de overheid te verrichten handelingen verband houdende met de 
telecommunicatievoorzieningen.   
In de Beschikking vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen zijn 
uitsluitend de vergoedingen vastgesteld op grond van artikel 31 van de 
Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen. Het is 
noodzakelijk om de vergoedingen opnieuw vast te stellen om de 
volgende redenen:  
1. na vaststelling van vergoedingen in Beschikking vergoedingen 

telecommunicatie-inrichtingen zijn er nieuwe toepassingen 
geïntroduceerd waarvoor geen vergoedingen zijn vastgesteld; 

2. in de Beschikking vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen, zijn 
niet alle vergoedingen opgenomen vanwege een foutieve publicatie; 

3. de Beschikking vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen, bevat 
evenmin de vergoedingen in verband met het gebruik van en het 
toezicht op het frequentiespectrum door de concessiehouders. Deze 
vergoedingen zijn in de individuele concessies vastgesteld. De 
vergoedingen in verband met het gebruik van en het toezicht op het 
frequentiespectrum door de concessiehouders moeten 
rekeninghoudend met het gelijkheidsbeginsel bij een ministeriele 
beschikking met algemene werking worden vastgesteld. De 
wettelijke grondslag voor het vaststellen van deze vergoedingen is 
neergelegd in artikel 2, derde lid, van de Landsverordening op de 
telecommunicatievoorzieningen; 

de vergoedingen die voorkomen in de concessielandsbesluiten  met 
betrekking tot het gebruik van en het toezicht op het frequentiespectrum 
door de concessiehouders zijn niet meer in overeenstemming met de 
vergoedingen die thans worden geheven. De Raad van Ministers heeft 
op 16 februari 2005 ingestemd met de verlaging van de vergoedingen 
die concessiehouders moeten voldoen in verband met het gebruik van 
en toezicht op het frequentiespectrum. 
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P.B. 2008, no. 59 XVIII LANDSVERORDENING van de 8ste mei 2008 tot wijziging van 

de Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de 
Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 2007 

P.B. 2008, no. 60 XVIII LANDSVERORDENING van de 8ste mei 2008 tot vaststelling van 
de begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 
2008 

P.B. 2008, no. 61 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 11de juni 2008 tot wijziging van de 
Duurtetoeslagregeling gepensionneerden 1943.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Het pensioeninkomen van ambtenaren zal vooralsnog in de meeste 
gevallen zijn samengesteld uit enerzijds een pensioen dat wordt 
ontleend aan de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 
1997, no. 312), hierna te noemen APNA-pensioen, en anderzijds een 
duurtetoeslag die wordt ontleend aan de Duurtetoeslagregeling 
gepensionneerden 1943 (P.B. 2001, no. 152). De gevallen waarvoor dat 
niet geldt, betreffen de ambtenaren die op of na 1 januari 1998 in dienst 
van de overheid zijn getreden. De ambtenaren die aan de 
duurtetoeslagregeling geen rechten kunnen ontlenen, kunnen uitsluitend 
aanspraak maken op een APNA-pensioen. 
Inbouw van de AOV-franchise 
Het APNA-pensioen wordt berekend met inbegrip van een vermindering 
met de franchise. Die vermindering was aanvankelijk niet van belang 
voor de hoogte van het pensioeninkomen van de ambtenaren op wie de 
duurtetoeslagregeling van toepassing is. Door de systematische 
samenhang tussen duurtetoeslag en pensioen, werd de vermindering 
namelijk teniet gedaan door een hogere duurtetoeslag. Met ingang van 
1 januari 2002 is dat compenserende effect opgeheven en wordt, 
behoudens een overgangsregeling, ook de duurtetoeslag berekend met 
inbegrip van een vermindering met de franchise. De berekening van de 
duurtetoeslag met inbegrip van een vermindering met de franchise is 
doorgevoerd ingevolge het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van 27 december 2001 (P.B. 2001, no. 152). 

P.B. 2008, no. 62 XIII LANDSBESLUIT van de 19de juli 2008,no.48, regelende de 
inwerkingtreding voor het eilandgebied Sint Maarten van de 
Landsverordening van de 22ste juni 2007, houdende wijziging van 
de Leerplichtlandsverordering. 

P.B. 2008, no. 63 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 21ste mei 2008 tot wijziging van het 
Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Met ingang van 31 maart 2001 is het Landsbesluit versterking 
budgetdiscipline Land  ingevoerd. Het landsbesluit strekt ertoe regels 
ter zake budgetdiscipline voor de minister(s) die het aangaat alsmede 
de Raad van Ministers vast te leggen. Deze regels dienen ter 
handhaving van de budgettaire normering. In artikel 6 van voornoemd 
landsbesluit worden de begrippen “tegenvallers” en “meevallers” 
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gebruikt. Het onderhavige landsbesluit strekt er onder meer toe 
bovengenoemde begrippen te definiëren. Zulks wordt noodzakelijk 
geacht in verband met de onduidelijkheid die is ontstaan ter zake de 
betekenis van deze begrippen. Voorts worden genoemde begrippen 
verward met de begrippen “overschrijding” en “onderschrijding”. 
Bovengenoemde begrippen hebben evenwel niet dezelfde betekenis. Het 
begrip “onderschrijding” is ruimer dan het begrip “meevaller”. Een 
onderschrijding betekent dat minder wordt uitgegeven of meer wordt 
ontvangen dan gebudgetteerd is. Een onderschrijding kan gerelateerd 
zijn aan een beleidsextensivering of aan exogene factoren. Slechts in 
laatstgenoemd geval is er sprake van een “meevaller”. Hetzelfde geldt 
naar analogie voor de begrippen “overschrijding” en “tegenvaller”. 
Een overschrijding is een situatie waarin meer wordt uitgegeven of 
minder wordt ontvangen dan gebudgetteerd is en dat gerelateerd is aan 
hetzij exogene factoren - in welk geval er sprake is van een 
“tegenvaller” - hetzij aan een beleidsextensivering. Met deze wijziging 
wordt derhalve beoogd duidelijkheid te verschaffen omtrent de 
begrippen “tegenvallers” en “meevallers”. 

P.B. 2008, no. 64 XI LANDSVERORDENING van de 28ste juli 2008 tot wijziging van 
de Arbeidsregeling 2000, de Arbeidsgeschillenlandsverordening 
1946, de Landsverordening collectieve arbeidsovereenkomst, de 
Vakantieregeling 1949, de Landsverordening ter bevordering van 
de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden en de 
Landsverordening minimumlonen. 

P.B. 2008, no. 65 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 15de juli 2008 tot wijziging van 
regelingen in verband met de invoering van een koninkrijksdag 
als feestdag voor de Nederlandse Antillen.  
Door de aankomende wijzigingen in de staatkundige structuur houden 
de Nederlandse Antillen als zodanig op te bestaan. Daarmee vervalt de 
basis voor de viering van de Dia di Antia (21 oktober). De bevolkingen 
van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen hebben zich 
evenwel uitgesproken - ieder op hun eigen wijze - onderdeel te willen 
blijven uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. In verband met 
deze eenheid is het wenselijk om in plaats van de Dia di Antia een 
nieuwe feestdag in te voeren die wordt aangeduid als “Koninkrijksdag, 
dan wel Dia di Reino dan wel Kingdom Day”.  
De benaming in het Papiamentu respectievelijk in het Engels is 
toegevoegd naar aanleiding van de behandeling van de ontwerp 
landsverordening houdende de invoering van een Koninkrijksdag als 
feestdag voor de Nederlandse Antillen in de Staten van de Nederlandse 
Antillen op 8 mei 2008. In het algemeen wordt de Nederlandse taal 
gebezigd bij het concipiëren van wetgeving. In dit geval is de regering, 
mede naar aanleiding van de opmerkingen van enkele Statenleden 
daaromtrent, van mening dat hierop een uitzondering moet worden 
gemaakt, aangezien de viering van de Koninkrijksdag een manifestatie 
is die een sterk cultureel karakter heeft en waarbij dus ook de taal een 
grote rol kan spelen. Het wordt daarom van belang geacht dat in dit 
geval in de wetgeving uitdrukkelijk de naamgeving in elk van de drie 
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officiële talen van de Nederlandse Antillen wordt vermeld. 
Het is de bedoeling dat op deze Koninkrijksdag de diverse culturele 
aspecten van de bevolkingen van de nu nog tot de Nederlandse Antillen 
behorende eilandgebieden, alsmede van de andere Koninkrijkspartners, 
Aruba en Nederland, aan de orde komen. Daarbij kan dan aandacht 
worden besteed aan de eigen culturele identiteit, maar ook aan de vele 
zaken die wij ook na het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen, 
gemeenschappelijk hebben en houden.  
In verband met deze feestdag worden met het onderhavige landsbesluit 
houdende algemene maatregelen diverse landsbesluiten, houdende 
algemene maatregelen, gewijzigd.  
Er is voor gekozen om de Koninkrijksdag te vieren op 15 december 
omdat de Koninkrijksdag al eerder als feestdag op 15 december is 
gevierd, namelijk na de aanvaarding van het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden in 1954. In verband met de behoefte van 
ieder eilandgebied aan een eigen feestdag is deze eerder gevierde 
Koninkrijksdag medio jaren tachtig afgeschaf. 

P.B. 2008, no. 66 XVIII 
 
 

LANDSBESLUIT van de 15de juli 2008, no.45, houdende de 
intrekking van enkele landsbesluiten in verband met de invoering 
van een Koninkrijksdag als feestdag voor de Nederlandse 
Antillen 

P.B. 2008, no. 67 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 17de juli 2008 houdende wijziging van de 
ministeriele beschikking met algemene werking van de 30ste 
augustus 2000 (P.B. 2000, no.97) ter uitvoering van artikel 11, 
eerste lid, van de Landsverordening kleuteronderwijs, de 
ministeriele beschikking met algemene werking van de 19de mei 
2000 (P.B. 2000, no.43) ter uitvoering van artikel 14, eerste lid, 
van de Landsverordening basisonderwijs en de ministeriele 
beschikking met algemene werking van de 29ste december 1998 
(P.B. 1998, no.250) ter uitvoering van artikel 24, eerste lid, van de 
Landsverordening voortgezet onderwijs. 

P.B. 2008, no. 68 XI LANDSVERORDENING van de 28ste augustus 2008 tot wijziging 
van de Landsverordening mimimumlonen (P.B. 1972, no.110), de 
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 2002, 
no.63) en de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B. 
2004, no.16) 

P.B. 2008, no. 69 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 6de augustus 2008 ter uitvoering van 
artikel 21, zevende lid, van de Landsverordening algemene 
verzekering bijzondere ziektekosten (Landsbesluit AVBZ-premie-
inkomensgrens 2007 en 2008)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten  
biedt een grondslag voor het jaarlijks aanpassen van de 
inkomensgrens waarboven geen premie krachtens voornoemde 
landsverordening meer wordt geheven. 
Deze aanpassing geschiedt aan de hand van de stijging welke het 
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 
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daaraan voorafgaande aangeeft ten opzichte van het prijsindexcijfer 
voor de maand augustus van het voorafgaande jaar.  
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor de  jaren 
2007 en  2008 is de periode van augustus 2005 tot en met augustus 
2006 respectievelijk de periode van augustus 2006 tot en met 
augustus 2007 de grondslag voor de te bepalen prijsindexcijfers van 
de gezinsconsumptie 

P.B. 2008, no. 70 XIX LANDSVERORDENING  van de 21ste augustus 2008 houdende 
regels met betrekking tot de structuur van het overleg inzake 
aangelegenheden van algmeen belang betreffende de 
rechtstoestand van ambtenaren (Landsverordening 
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken) 

P.B. 2008, no. 71 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 28ste augustus 2008 ter uitvoering van 
artikel 6, derde lid, van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten 
overheidsgepensioneerden.  
Het is wenselijk één van de premiepercentages, genoemd in artikel 6, 
tweede lid, onderdeel b, van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten 
overheidsgepensioneerden zodanig te wijzigen dat de premie-inkomsten 
een belangrijk deel van de verplichtingen, krachtens het in artikel 7, van 
de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden 
bedoelde fonds (Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden), 
kunnen dragen.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden 
biedt op grond van artikel 6, derde lid, van de Regeling 
tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden een grondslag 
voor het aanpassen van de premiepercentages, genoemd in artikel 6, 
tweede lid, onderdeel b, van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten 
overheidsgepensioneerden, indien de verhouding tussen de premie-
inkomsten en het totaal van de verplichtingen van het in artikel 7, van 
de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden 
bedoelde fonds (Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden) 
daartoe aanleiding geeft. 

P.B. 2008, no. 72 XVII LANDSBESLUIT van 4de april 2008, no. 9, houdende aanwijzing 
van de naamloze vennootschap Bonaire Laboratorium N.V. als 
rechtspersoon, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de 
Gezondheidslandsverordening 1952 (P.B. 1952, no. 157)  
Er is overwogen dat het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire  
de wens heeft te kennen gegeven om vooruitlopende op de realisatie van 
een nieuwe staatkundige structuur thans reeds te beschikken over een 
eigen laboratorium in het eilandgebied Bonaire; 
Het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire  heeft verzocht de te 
dien einde opgerichte naamloze vennootschap Bonaire Laboratorium 
N.V. (BONLAB) aan te wijzen als een rechtspersoon als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, van de Gezondheidslandsverordening (P. B. 1952, 
no. 157) belast met het verrichten van laboratoriumonderzoeken ten 
behoeve van de volksgezondheid en justitie; 
Er bestaan geen bezwaren tegen een zodanige aanwijzing, mits zulks 
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geschiedt onder de voorwaarde dat BONLAB, voor zover het niet in 
staat is om de laboratoriumonderzoeken ten behoeve van de 
volksgezondheid en justitie uit te voeren, gebruik maakt van de diensten 
van het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. dan wel de 
noodzakelijke onderzoeken doet onder supervisie van ADC voorzover 
BONLAB over daarvoor gekwalificeerd personeel beschikt 

P.B. 2008, no. 73 XVII LANDSBESLUIT van 4 april 2008, no.10, houdende aanwijzing 
van de naamloze vennootschap Sint Maarten Laboratory 
Services N.V. als rechtspersoon, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
van de Gezondheidslandsverordening 1952 (P.B. 1952, no. 157)  
Er is overwogen dat het Land en het eilandgebied Sint Maarten bij 
protocollen van 8 augustus 1996 en 15 februari 2008 besloten hebben 
de laboratoriumtaken die tot op dit moment te Sint Maarten werden 
uitgevoerd door de aldaar gevestigde dependance van het Analytisch 
Diagnostisch Centrum N.V. (ADC) over te dragen aan de te dien einde 
te Sint Maarten opgerichte naamloze vennootschap Sint Maarten 
Laboratory Services N.V. (SLS) 

P.B. 2008, no. 74 IV LANDSVERORDENING van de 26ste augustus 2008 tot wijziging 
van de Algemene landsverordening landsbelastingen (P.B. 2001, 
no.89)  
Er is overwogen dat in het kader van de implementatie van verdragen 
tot het vermijden van dubbele belasting, verdragen tot het uitwisselen 
van inlichtingen en regelingen van internationaal recht tot het verlenen 
van wederzijdse bijstand bij de heffing en invordering van belastingen 
het noodzakelijk is regels met betrekking tot de notificatie van stukken te 
implementeren. 

P.B. 2008, no. 75 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 20ste augustus 2008 tot wijziging van 
het Landsbesluit Organisatie en Taakstelling van het Ministerie 
van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling.  
Er is overwogen dat het wenselijk is de in artikel 52a van de 
Landsverordening drinkwater3 bedoelde uitbreiding van de formatie 
van het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling de 
facto toe te delen aan de Inspectie voor de Volksgezondheid.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Tijdens de parlementaire behandeling van de ontwerp-
landsverordening drinkwater (Statenstukken, zitting 2003-2004-2808) is 
bij nota van wijziging (no. 7) artikel 52a ingevoegd. Dit artikel strekt 
ertoe de Landsverordening Organisatie Landsoverheid4 zodanig te 
wijzigen dat de formatie van het Ministerie van Volksgezondheid en 
Sociale Ontwikkeling uitgebreid wordt met 2 formatieplaatsen ten 
behoeve van de Inspectie voor de Volksgezondheid. 
Ten einde deze formatie-uitbreiding ook daadwerkelijk bij genoemde 
Inspectie te kunnen realiseren is tevens wijziging van het Landsbesluit 
Organisatie en Taakstelling van het Ministerie van Volksgezondheid en 
Sociale Ontwikkeling nodig. Het onderhavige landsbesluit strekt 
hiertoe. 

P.B. 2008, no. 76 XX BESLUIT van de 8ste oktober 2008 tot opneming van het Besluit 
van 22 augustus 2008 (Stb. 348) ter bekendmaking van de tekst 
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van de herziene Grondwet 
P.B. 2008, no. 77 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 

van de 15 september 2008 ter uitvoering van de artikelen 1b en 8, 
zesde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering.  
Het is wenselijk is ter uitvoering van artikel 1b van de 
Landsverordening Ziekteverzekering de bedragen, genoemd in artikel 1 
onder "werknemer", aan te passen aan de ontwikkeling van het 
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De Landsverordening Ziekteverzekering 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 2008 is de periode van 
augustus 2006 tot en met augustus 2007 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. 2008, no. 78 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 15de september 2008 ter uitvoering van 
artikel 8, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering. Het is nodig ter uitvoering van artikel 8, 
tweede lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering  het 
premiepercentage voor het jaar 2008 vast te stellen.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De Landsverordening Ongevallenverzekering 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 
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 
2008 is de periode van augustus 2006 tot en met augustus 2007 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. 

P.B. 2008, no. 79 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2008 
 

MAATREGELEN, van de 15de september 2008 ter uitvoering van 
de artikelen 11, zevende lid, en 29, zesde lid, van de 
Landsverordeningh Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
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 
biedt de 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 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 de pensioenbedragen en de premie-
inkomensgrenzen voor het jaar 2008 is de periode van augustus 2006 
tot en met augustus 2007 de grondslag voor het te bepalen 
prijsindexcijfer. 

P.B. 2008, no. 80 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 15de september 2008 ter uitvoering van 
de artikelen 7, tweede lid, 7a, negende lid, en 26, zesde lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering biedt de 
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 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 pensioenbedrag, de toeslag en de 
premie-inkomensgrenzen voor het jaar 2008 is de periode van 
augustus 2006 tot en met augustus 2007 de grondslag voor het te 
bepalen prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 

P.B. 2008, no. 81 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 15de september 2008 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 en artikel 29 
lid 7 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en 
wezenverzekering.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Op grond van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 
en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
hebben verzekerden in de zin van genoemde landsverordeningen 
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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 economisch sterkeren bijdragen ten behoeve van de 
economisch zwakkeren. Ter voorkoming dat er een te sterke 
wanverhouding ontstaat tussen te betalen premie enerzijds en te 
ontvangen uitkering  anderzijds, is aan de solidariteitsgedachte 
bepaalde grenzen verbonden. Bedoelde begrenzing is gerealiseerd door 
vaststelling van premie-inkomensgrenzen. 

P.B. 2008, no. 82 IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 23ste oktober 2008 tot wijziging van de 
Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 
(P.B. 1978, no. 296) 

P.B. 2008, no. 83 XVII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 21ste oktober 2008 tot wijziging van het 
Landsbesluit versterking budgetdiscipline eilandsgebieden.  
Er is overwogen dat het wenselijk is de definitiebepalingen in het 
Landsbesluit versterking budgetdiscipline eilandgebieden uit te 
breiden teneinde enkele in de regeling gebruikte begrippen te 
definiëren.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Met ingang van 1 oktober 2001 is het Landsbesluit versterking 
budgetdiscipline eilandgebieden ingevoerd. Het landsbesluit strekt 
ertoe regels ter zake budgetdiscipline voor de bestuurscolleges van de 
onderscheidene eilandgebieden vast te leggen. Deze regels dienen ter 
handhaving van de budgettaire normering. In artikel 6 van voornoemd 
landsbesluit worden de begrippen “tegenvallers” en “meevallers” 
gebruikt. Het onderhavige landsbesluit strekt er onder meer toe 
bovengenoemde begrippen te definiëren. Zulks wordt noodzakelijk 
geacht in verband met de onduidelijkheid die is ontstaan ter zake de 
betekenis van deze begrippen. Voorts worden genoemde begrippen 
verward met  de begrippen “overschrijding” en “onderschrijding”. 
Bovengenoemde begrippen hebben evenwel niet dezelfde betekenis. Het 
begrip “onderschrijding” is ruimer dan het begrip “meevaller”. Een 
onderschrijding betekent dat minder wordt uitgegeven of meer wordt 
ontvangen dan gebudgetteerd is. Een onderschrijding kan gerelateerd 
zijn aan een beleidsextensivering of aan exogene factoren. Slechts in 
laatstgenoemd geval is er sprake van een “meevaller”. Hetzelfde geldt 
naar analogie voor de begrippen “overschrijding” en “tegenvaller”. 
Een overschrijding is een situatie waarin meer wordt uitgegeven of 
minder wordt ontvangen dan gebudgetteerd is en dat gerelateerd is aan 
hetzij exogene factoren - in welk geval er sprake is van een 
“tegenvaller” - hetzij aan een beleidsextensivering. Met deze wijziging 
wordt derhalve beoogd duidelijkheid te verschaffen omtrent de 
begrippen “tegenvallers” en “meevallers”. 
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P.B. 2008, no. 84 XIII LANDSVERORDENING van de 14de november 2008 houdende 

de regeling met betrekking tot funderend onderwijs 
P.B. 2008, no. 85 XI LANDSBESLUIT van de 17de november 2008, no. 342, ter 

uitvoering van artikel IV, tweede lid, van de Landsverordening 
minimumlonen (P.B. 1972, no.110), de Landsverordening op de 
inkomstenbelasting 1943 (P.B. 2002, no.63) en de 
Landsverordening op de loonbelasting 1976 (P.B. 2004, no.16), 

P.B. 2008, no. 86 V BESLUIT van de 19de november 2008 tot afkondiging van het 
Besluit van 17 september 2008 (Stb. 392) houdende wijziging van 
het Besluit paspoortgelden in verband met de indexering van de 
tarieven voor het jaar 2009.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De onderhavige wijziging van het Besluit paspoortgelden betreft een 
aanpassing van de op basis van artikel 7, eerste lid, onder a, van de 
Paspoortwet vast te stellen kosten voor reisdocumenten die een 
gemeente dan wel een eilandgebied van de Nederlandse Antillen of 
Aruba aan het Rijk verschuldigd is, de op basis van artikel 7, eerste lid, 
onder b, van die wet, genoemde rechten die een aanvrager aan het Rijk 
moet voldoen en de maximumtarieven die een gemeente ingevolge 
artikel 7, derde lid, van die wet ten hoogste aan een aanvrager van een 
reisdocument in rekening mag brengen.  

P.B. 2008, no. 87 X LANDSVERORDENING  van de 17de november 2008 strekkende 
tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld 
ten bedrage van NAF. 11.054.044,53 van het Sint Maarten 
Medical Center Property Owning Foundation aan de openbare 
rechtspersoon de Nederlandse Antillen 

P.B. 2008, no. 88 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 8ste december 2008 ter uitvoering van 
artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening officiële talen, 
houdende de schrijfwijze van het Papiamentu en het Nederlands 
(Landsbesluit schrijfwijze Papiamentu en Nederlands)  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
In het kader van het streven naar een gelijkwaardige positie van het 
Nederlands, het Engels en het Papiamentu is in de Landsverordening 
officiële talen aan deze talen een officiële status verleend en is het 
gebruik van die talen door de overheid in haar communicatie met 
burgers geregeld. In dit verband dienen evenwel regels te worden 
opgesteld betreffende de schrijfwijze van deze talen. In dit landsbesluit 
is er voor gekozen voor het Papiamentu de schrijfwijze te gebruiken 
zoals die door de FPI is c.q. wordt geformuleerd. De FPI is een 
Curaçaose overheidsstichting die werkzaamheden verricht voor onder 
andere de Nederlandse Antillen, meer in het bijzonder voor de 
eilandgebieden waar Papiamentu wordt geschreven en gesproken. 
Voor de schrijfwijze van het Nederlands is besloten de schrijfwijze te 
gebruiken van de Nederlandse Taalunie. De Nederlandse Taalunie is 
een verdragsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen, en Suriname 
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als geassocieerd lid, samen het beleid bepalen op het gebied van de 
Nederlandse taal. 

P.B. 2008, no. 89 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 25ste november 2008 ter uitvoering van 
artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Regeling tegemoetkoming 
ziektekosten overheidsgepensioneerden.  
Er is overwogen dat het wenselijk is, gelet op de aanwijzing van het 
personeel van de Netherlands Antilles Air Traffic Control N.V. als 
overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening 
overheidsdienaren5, de Regeling tegemoetkoming ziektekosten 
overheidsgepensioneerden overeenkomstig artikel 1, eerste lid, 
onderdeel e, van die regeling van overeenkomstige toepassing te 
verklaren op de werknemers in dienst van de Netherlands Antilles Air 
Traffic Control N.V., die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en 
op die manier hun tegemoetkoming van ziektekosten gegarandeerd 
krijgen.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De Afdeling Luchtverkeersleiding van de Directie Luchtvaart is op 9 
februari 2005 verzelfstandigd door de oprichting van de Netherlands 
Antilles Air Traffic Control N.V. (NAATC). Voor de verzelfstandiging 
van overheidsdiensten geldt de Landsverordening sociaal statuut 
verzelfstandiging overheidsdiensten6 als basis. Hierin worden garanties 
vastgelegd voor personeelsleden van overheidsdiensten die overgaan 
naar een rechtspersoon. 

P.B. 2008, no. 90 XVIII BESLUIT van de 18de december 2008 tot afkondiging van het 
Besluit van 10 november 2008, nr. 08.002193 (Stb. 512), 
houdende tijdelijke voorzieningen voor het financieel toezicht op 
de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Curaçao en Sint 
Maarten (Besluit tijdelijk financieel toezicht Nederlandse 
Antillen, Curacao en Sint Maarten) 
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