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PB NUMMER SECTIE KOPJE / SAMENVATTING 
P.B. 2009, no. 1 XIII LANDSBESLUIT van de 8ste januari 2009, no. 1, regelende de 

inwerkingtreding van het Landsbesluit schrijfwijze Papiamentu 
en Nederlands 

P.B. 2009, no. 2 V BESLUIT van de 5de januari 2009 tot afkondiging van het 
Besluit van 20 oktober 2008,  houdende de vereisten gesteld aan 
het vaderschapsonderzoek in verband met erkenning  bedoeld 
in  artikel 4, vierde lid, Rijkswet op het Nederlanderschap en 
van artikel II, eerste lid, onder b, van de rijkswet van 27 juni 
2008, houdende wijziging van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van 
verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de 
verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning (Stb. 270) 
(Besluit DNA-onderzoek vaderschap) 

P.B.2009, no. 3 XIII MINISTERIЁLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 6de januari 2009 ter uitvoering van artikel 
14, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs 
betreffende regeling van het schoolontwikkelingsplan in het 
funderend onderwijs.  
Ter uitvoering van artikel 14, derde lid, van de Landsverordening 
funderend onderwijs is er overwogen dat voorschriften moeten 
worden gegeven ten aanzien van de eisen waaraan het 
schoolontwikkelingsplan van een school voor funderend onderwijs 
moet voldoen. 

P.B. 2009, no. 4 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 6de januari 2009 ter uitvoering van artikel 9, 
zesde lid, van de Landsverordening funderend onderwijs 
(Regeling vakantiedagen funderend onderwijs)  
Ter uitvoering van artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening 
funderend onderwijs is er overwogen dat het aantal vakantiedagen 
van de leerlingen, de feestdagen daaronder begrepen, dient te 
worden vastgesteld.  

P.B. 2009, no. 5 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 6de januari 2009 ter uitvoering van artikel 
21, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs 
betreffende de eisen voor een onderwijskundig rapport. 

P.B. 2009, no. 6 XI LANDSBESLUIT van de 29ste december 2009, no.4, regelende 
de inwerkingtreding van de Landsverordening op het ter 
beschikking stellen arbeidskrachten voor het eilandgebied 
Bonaire 

P.B. 2009, no. 7 XIX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 26ste januari 2009 houdende de vastlegging 
van de  precieze taken en de organisatiestructuur per afdeling 
ter uitvoering van artikel 3, zesde lid, van het Landsbesluit 
Organisatie en Taakstelling van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken.  
Het is wenselijk om bij ministeriele beschikking met algemene 
werking de precieze taken, de organisatiestructuur, de naam en het 
maximum aantal formatieplaatsen per afdeling van de Directie 
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Personeel, Organisatie & ICT vast te leggen. 
P.B. 2009, no. 8 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 21ste januari 2009, ter uitvoering van 
artikel 11, derde lid, van de Landsverordening funderend 
onderwijs (Landsbesluit kerndoelen funderend onderwijs) 

P.B. 2009, no. 9 XVIII LANDSVERORDENING van de 12de november 2008 tot 
wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de 
Begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 2008 

P.B. 2009, no. 10 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 4de februari 2009 houdende wijziging 
van het landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. 

P.B. 2009, no. 11 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 4de februari 2009 tot wijziging van 
het Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. 

P.B. 2009, no. 12 XVIII LANDSVERORDENING van de 6de februari 2009 tot 
vaststelling van de begroting van de Nederlandse Antillen voor 
het dienstjaar 2009 

P.B, 2009, no. 13 XIX LANDSBESLUIT van de 17de februari 2009, no.23, houdende 
de beslissing dat de Eilandsverordening tot wijziging van de 
Pensioenregeling Eilandsraadsleden Curaçao (A.B. 1975, 
no.37), zoals vastgesteld in de vergadering van de eilandsraad 
van het eilandgebied Curaçao van 18 december 2008, in strijd 
is met het algemeen belang van de Nederlandse Antillen 

P.B. 2009, no. 14 XII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 13de januari 2009 ter uitvoering van artikel 
24, tweede volzin, van de Landsverordening 
ondernemingspensioenfondsen ( Beschikking toezichtkosten 
ondernemingspensioenfondsen).  
De Bank van de Nederlandse Antillen (de Bank) is belast met de 
uitvoering van de Landsverordening 
ondernemingspensioenfondsen;het is wenselijk om nadere regels te 
stellen met betrekking tot de vergoeding van de kosten verbonden 
aan de uitvoering van de Landsverordening 
ondernemingspensioenfondse. 

P.B. 2009, no. 15 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 2de februari 2009 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. 2009, no. 16 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 29ste januari 2009 tot wijziging van 
het Landsbesluit bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf. 
Het is wenselijk om het bedrag dat een verzekeraar aan de Bank 
van de Nederlandse Antillen (hierna: de Bank) ingevolge artikel 
30, tweede lid, van het Landsbesluit bijzondere vergunningen 
verzekeringsbedrijf (hierna: het Landbesluit) dient te betalen voor 
de door de Bank uit te oefenen toezicht te verhogen, daar de kosten 
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ter uitvoering van het Landsbesluit sedert de inwerkingtreding van 
het Landsbesluit zijn toegenomen. 

P.B. 2009, no. 17 V BESLUIT van de 13de februari 2009 tot afkondiging van het 
Besluit van 8 december 2008 (Stb.1), houdende vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 27 juni 
2008 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter 
uitvoering van een verklaring van verbondenheid, en tot 
aanpassing van de regeling van de verkrijging van het 
Nederlanderschap na erkenning 

P.B. 2009, no. 18 V BESLUIT van de 13de februari 2009 tot afkondiging van het 
Besluit van 6 januari 2009 (Stb. 2), houdende wijziging van het 
Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en het Besluit 
optie- en naturalisatiegelden 2002 

P.B. 2009, no. 19 V BESLUIT van de 13de februari 2009 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 25 februari 2008 (Stb. 98), houdende regeling van 
de taken en bevoegdheden, alsmede het beheer en beleid van de 
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Rijkswet 
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba) 

P.B, 2009, no. 20 X LANDSVERORDENING van de 6de maart 2009 houdende 
goedkeuring van de vaststellingsovereenkomst tussen de 
openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen en R.J.G. 
Camelia (Landsverordening vaststellingsovereenkomst 
Camelia) 

P.B. 2009, no. 21 X LANDSVERORDENING van de 6de maart 2009 houdende 
goedkeuring van de vaststellingsovereenkomst tussen de 
openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen en I.P. De 
Windt (Landsverordening vaststellingsovereenkomst De Windt) 

P.B. 2009, no. 22 V MINISTERIЁLE BESCHIKKING HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN van de 13de oktober 2008 ter uitvoering van 
artikel 16, tweede lid onder d van de Politieregeling 2000 (P.B. 
2000, nr. 80).  
Ter uitvoering van artikel 16, tweede lid onder d van de 
Politieregeling 1999 (P.B. 1999, nr. 79) is het nodig regels te stellen 
nopens de kleding, bewapening en overige uitrustingsstukken van de 
ambtenaren van politie. 

P.B. 2009,no.  23 I LANDSVERORDENING van de 11de april 2009 houdende 
aanpassing van het Faillissementsbesluit 1931 en enige andere 
eenvormige landsverordeningen in verband met de invoering 
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.  
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek is het 
wenselijk het Faillissementsbesluit 1931, de Eenvormige landsver-
ordening op de rechterlijke organisatie, de Eenvormige Landsver-
ordening Constitutioneel Hof Nederlandse Antillen en Aruba, de 
Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951 en het Wetboek van Straf-
vordering van de Nederlandse Antillen op onderdelen aan te 
passen. Ingevolge artikel 5, aanhef en ten 1° tot en met ten 5°, van 
de Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba, dienen 
deze aanpassingen bij eenvormige landsverordening te worden 
vastgesteld en bij de vaststelling van het ontwerp de Samenwer-



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2009 
 
 

kingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba in acht is genomen. 
P.B. 2009, no. 24 X LANDSVERORDENING van de 2de april 2009 houdende 

goedkeuring van de dading tussen de rechtspersoon de 
Nederlandse Antillen, Parker  Bonaire N.V. en SACE (Lands-
verordening dading Parker) 

P.B. 2009, no. 25 XII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 13de april 2009 ter uitvoering van artikel 8, 
eerste lid, van het Besluit Natura-uitvaart-verzekeraars 
(Beschikking aanslagregels natura-uitvaartverzekeraars) 

P.B. 2009, no. 26 X LANDSVERORDENING van de 1ste april 2009 strekkende tot 
kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten 
bedrage van NAF. 2.328.269,00 van het eilandgebied Sint 
Eustatius aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen 

P.B. 2009, no. 27 X LANDSVERORDENING van de 1ste april 2009 strekkende tot 
kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten 
bedrage van NAF. 5.454.688,00 van het eilandgebied Bonaire aan 
de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen 

P.B. 2009, no. 28 X LANDSVERORDENING van de 1ste april 2009 strekkende tot 
kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten 
bedrage van NAF. 3.104.097,00 van het eilandgebied Saba aan de 
openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen 

P.B. 2009, no. 29 X LANDSVERORDENING van de 1ste april 2009 strekkende tot 
kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten 
bedrage van NAF. 95.701.847,97 van het eilandgebied Curaçao 
aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen 

P.B. 2009, no. 30 I LANDSBESLUIT van de 27ste april 2009, no.1, regelende de 
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 11de april 
2009 houdende aanpassing van het Faillissementbesluit 1931 en 
enige andere eenvormige landsverordeningen in verband met 
de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek 

P.B. 2009, no. 31 V BESLUIT van de 15de april 2009 tot  afkondiging van het Besluit 
van 7 januari 2009 (Stb. 114),  houdende  bepalingen ter 
uitvoering van de Rijkswet Kustwacht voor de Nederlandse 
Antillen en Aruba (Uitvoeringsbesluit Kustwacht voor de 
Nederlandse Antillen en Aruba) 

P.B. 2009, no. 32 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 14de april 2009, ter uitvoering van de 
artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische 
statistieken 1994. 

P.B. 2009, no. 33 XVIII LANDSBESLUIT,  van de 2de juni 2009, no. LB-09/0058, 
houdende wijziging van het Landsbesluit aanwijzing ministers 
2006 

P.B. 2009,no. 34 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 24ste juni 2009 
houdende de taakstelling van de Staatssecretaris van Financiën 

P.B. 2009, no. 35 XVIII LANDSBESLUIT van de  26ste juni 2009, no. LB-09/0293, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening van de 
7de augustus 2007 (P.B. 2007, no. 96) tot wijziging van de 



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2009 
 
 

Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (P.B. 1955, no. 32) 
P.B. 2009, no. 36 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 
ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening 
Ongevallenverzekering artikel 13 van de Landsverordening 
Ziekteverzekering, artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming 
ziektekosten overheidsgepensioneerden, de artikelen 9, eerste lid, 
12, vierde lid, en 13, vierde lid, van de Regeling vergoeding 
behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren en artikel 
5, derde lid, van de Landsverordening algemene verzekering 
bijzondere ziektekosten (Landsbesluit vergoeding kosten 
geneesmiddelen) 

P.B. 2009, no. 37 V BESLUIT van de  28ste juli 2009 tot  afkondiging van de 
Rijkswet van 11 juni 2009 (Stb. 252) tot wijziging van de 
Paspoortwet in verband met het herinrichten van de 
reisdocumentenadministratie 

P.B. 2009, no. 38 XVIII LANDSBESLUIT van de  29ste  juli 2009 no. 09/0765, tot 
openbaarmaking van de Beschikking van de 5de  mei 2009 van de 
Staten van de Nederlandse Antillen, houdende vaststelling van 
de herziene versie van het Reglement van Orde voor de Staten 
van de Nederlandse Antillen  

P.B. 2009, no. 39 VII LANDSBESLUIT van de 30ste juni 2009, no. 09/0367, ter 
uitvoering van artikel 26a, zesde lid, van de Landsverordening 
op de geneesmiddelenvoorziening (Landsbesluit Advies-
commissie toelating apotheken Bonaire).  
Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 26a, zesde lid, van de 
Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening een 
adviescommissie in te stellen die door de Minister van 
Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling wordt gehoord over de 
toekenning, weigering of intrekking van een vergunning strekkende 
tot het vestigen, verplaatsen, overnemen of drijven van een apotheek 
in het eilandgebied Bonaire. 

P.B. 2009, no. 40 VII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING, van de 3de augustus 2009 ter uitvoering van artikel 
26a, zesde lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelen-
voorziening (Beschikking regels toelating apotheken).  
Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 26a, zesde lid, van de 
Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening regels vast te 
stellen ter zake van de toelating van apotheken. 

P.B. 2009, no. 41   
P.B. 2009, no. 42 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 

MAATREGELEN, van de 31ste augustus 2009 ter uitvoering van 
artikel 13 van de Landsverordening Ongevallenverzekering 
artikel 13 van de Landsverordening Ziekteverzekering artikel 13 
van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten 
overheidsgepensioneerden, de artikelen 9, eerste lid, 12, vierde lid, 
en 13, vierde lid, van de Regeling vergoeding behandelings- en 
verplegingskosten overheidsdienaren en artikel 5, derde lid, van 
de Landsverordening algemene verzekering bijzondere 
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ziektekosten (Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen).  
Het met het oog op de beheersbaarheid van de kosten van de 
gezondheidszorg voor zover voortvloeiende uit 
geneesmiddelenvoorziening, is het wenselijk ter uitvoering van artikel 
13 van de Landsverordening Ongevallenverzekering, artikel 13 van de 
Landsverordening Ziekteverzekering, artikel 13 van de Regeling 
tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden, de artikelen 
9, eerste lid, 12, vierde lid, en 13, vierde lid, van de Regeling 
vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren, en 
artikel 5, derde lid, van de Landsverordening algemene verzekering 
bijzondere ziektekosten regels te stellen inzake de vergoeding van de 
aan verstrekking van geneesmiddelen verbonden kosten.  
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De steeds stijgende kosten van de gezondheidszorg baren elke 
regering opnieuw grote zorgen. Een van de grootste kostenposten in 
de gezondheidszorg wordt gevormd door de kosten voor 
geneesmiddelen. Reeds in de tweede helft van de jaren negentig van de 
vorige eeuw is door de toenmalige regering opdracht gegeven een 
geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) naar analogie van 
Nederland te ontwerpen. En hoewel over het destijds opgestelde 
ontwerp- landsbesluit, houdende algemene maatregelen, advies is 
uitgebracht door de Raad van Advies, de Sociaal Economische Raad 
en de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken, is het nimmer vastgesteld.  
In het Urgentieprogramma 2004-2006 heeft de regering aangegeven 
het wenselijk te achten dat, naast een groot aantal andere projecten op 
het gebied van de gezondheidszorg, aan grote zorgverzekeraars 
instrumenten worden verschaft om onnodig gebruik, misbruik en 
verspilling van zorg te voorkomen (punt 28). Voorts is onder punt 29 
opgenomen het streven tot kostenbeheersing en kostenvermindering 
gezondheidszorg: uitvoeren van het 'Acuut Traject Gezondheidszorg' 
v.w.b.: huisartsen, specialisten, ziekenhuizen, medische uitzendingen, 
geneesmiddelen. Het GVS is een van de instrumenten die de regering 
hierbij ten dienste kunnen staan1. 
Een en ander is temeer van belang nu uit de ‘Quickscan Kosten 
Gezondheidszorg 2000-2001’2 de werkelijke cijfers voor de financiële 
tekorten van het Land en de eilandgebieden bekend zijn. Hieruit blijkt 
ook het relatief grote aandeel van de kosten voor geneesmiddelen in 
het totaal van de kosten voor gezondheidszorg. De onderhavige 
regeling moet dan ook mede gezien worden tegen de achtergrond van 
het streven van de regering de tekorten terug te dringen. Daarbij mag 
echter uiteraard de volksgezondheid niet in gevaar worden gebracht. 
Om die reden heeft de regering op initiatief van het bestuurscollege 
van het eilandgebied Curaçao, in de eerste helft van 2005 besloten het 
GVS naar Nederlands model alsnog tot stand te brengen en in te 
voeren. Hierbij is bewust aansluiting gezocht onder meer om, waar 
mogelijk, gebruik te kunnen maken van het aldaar verrichte onderzoek 
naar de indeling in groepen onderling vervangbare geneesmiddelen. 
Immers voor een deel komen de hier te lande voorgeschreven 
geneesmiddelen overeen met die in Nederland, zodat hier te lande nog 
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slechts aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Hierbij dient voorts 
bedacht te worden dat niet alle geneesmiddelen in alle eilandgebieden 
worden gevoerd. Hiermee is in het ontwerp rekening gehouden in 
artikel 3, derde lid. Daarnaast dienen, mede gelet op de afwijkende 
prijsstelling, in ons land uiteraard de vergoedingslimieten opnieuw 
berekend te worden. Aangezien bovendien de prijzen in de 
onderscheiden eilandgebieden verschillend kunnen zijn, is tevens de 
mogelijkheid geopend de vergoedingslimieten per eilandgebied 
afwijkend vast te stellen (zie artikel 11, laatste volzin). 

P.B. 2009, no. 43 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de augustus 2009 ter uitvoering van 
artikel 1b van de Landsverordening Ziekteverzekering.  
Het is wenselijk om 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. 

P.B. 2009, no. 44 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de augustus 2009 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 2009 vast te stellen. 

P.B. 2009, no. 45 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de augustus 2009 ter uitvoering van 
de artikelen 11, zevende lid, en 29, zesde lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 
30, eerste lid, van genoemde landsverordening.  
Het is noodzakelijk ter uitvoering van artikel 11, zevende lid, van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering de 
pensioenbedragen voor de weduwen-, weduwnaars- en 
wezenpensioenen voor het jaar 2009 aan te passen aan de 
ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.  

P.B. 2009, no. 46 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 13de augustus 2009 ter uitvoering 
van de artikelen 7, tweede lid, 7a, negende lid, en 26, zesde lid, 
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en 
tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, 
eerste lid, van genoemde landsverordening.  
Het is noodzakelijk ter uitvoering van de artikelen 7, tweede lid, en 
7a, negende lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering het pensioenbedrag en de toeslag voor het 
jaar 2009 aan te passen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer 
van de gezinsconsumptie. Het is wenselijk ter uitvoering van artikel 
26, zesde lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering de premie-inkomensgrenzen voor het jaar 
2009 aan te passen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van 
de gezinsconsumptie. 

P.B. 2009, no. 47 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
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MAATREGELEN, van de 13de augustus 2009 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.  
Het is wenselijk de bedragen, genoemd in artikel 2 van het 
Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21ste december 
1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening 
Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29  lid 7 van de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering, aan te 
passen op basis van de stijging welke het prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie voor de maand augustus 2008 aangeeft ten 
opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand augustus 2007 

P.B. 2009, no. 48 IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 28ste augustus 2009 tot wijziging van de 
Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 

P.B. 2009, no. 49 XIV BESLUIT  van de 8ste september 2009 tot afkondiging van de 
Rijkswet van 23 april 2009 (Stb. 207) tot wijziging van de Wet 
militair tuchtrecht in verband met het tegengaan van ongewenst 
gedrag binnen de krijgsmacht 

P.B. 2009, no. 50 XIV BESLUIT  van de  8ste september 2009 tot afkondiging van het 
Rijksbesluit van 8 juni 2009 (Stb. 244) tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 23 april 2009 
tot wijziging van de Wet militair tuchtrecht in verband met het 
tegengaan van ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht (Stb. 
207) 

P.B. 2009, no. 51 I LANDSVERORDENING van de 9de september 2009 houdende 
nieuwe bepalingen met betrekking tot het handelsregister 
(Handelsregisterverordening).  
Het is wenselijk, in verband met de invoering van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek de Handelsregisterverordening (P.B. 1944, no. 
203) te vervangen door een nieuwe Handelsregister-verordening 
vast te stellen. 

P.B. 2009, no. 52 XII LANDSVERORDENING van de 17de september 2009 tot 
wijziging van de Landsverordening Ongevallenverzekering, de 
Landsverordening Ziekteverzekering, de Regeling 
tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden, de 
Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten over-
heidsdienaren en de Landsverordening algemene verzekering 
bijzondere ziektekosten.  
Het is wenselijk de Landsverordening Ongevallenverzekering, de 
Landsverordening Ziekteverzekering, de Regeling tegemoetkoming 
ziektekosten overheidsgepensioneerden, de Regeling vergoeding 
behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren en de Lands-
verordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten zodanig te 
wijzigen dat in een aantal gevallen subdelegatie van regelgeving 
mogelijk wordt, een vergoeding kan worden vastgesteld voor te 
verlenen diensten alsmede een wettelijke basis te scheppen voor het 
functioneren van de Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen in het 
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kader van uitvoering van de Regeling vergoeding behandelings- en 
verplegingskosten overheidsdienaren. 

P.B. 2009, no. 53 XVII LANDSBESLUIT van de 24ste september 2009, no. 09/1248, tot 
bepaling van de dag van de kandidaatstelling alsmede de dag 
van de stemming voor de periodieke verkiezing van de leden 
van de Staten 

P.B. 2009, no. 54 IV LANDSVERORDENING van de 29ste september 2009 tot 
wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940.  
Als gevolg van de beoordelingen door de Europese 
Gedragscodegroep ofwel de Gedragscodegroep Primarolo, van 
Nederlands-Antilliaanse fiscale regelingen in verband met de 
normen van de Europese Unie inzake internationale 
aanvaardbaarheid en de daaruit voortgevloeide en overeengekomen 
voorstellen tot aanpassingen van de Nederlands-Antilliaanse fiscale 
wetgeving is besloten deze op een aantal onderdelen aan te passen, 
één en ander mede gebaseerd op een tussen de regeringen van 
Nederland en de Nederlandse Antillen gesloten 
uitgangspuntenovereenkomst inzake het fiscale dossier van 15 
december 2000, waarin onder andere is afgesproken dat de 
regering van de Nederlandse Antillen de Nederlands-Antilliaanse 
fiscale wetgeving zodanig moet aanpassen, dat deze in 
overeenstemming is en blijft met de normen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Europese Unie 
inzake internationale aanvaardbaarheid. Op grond van het 
voorgaande is het wenselijk anti-misbruik bepalingen op te nemen 
in de per 1 januari 2001 in de Landsverordening op de 
winstbelasting 1940 ingevoerde regimes van de Vrijgestelde 
Vennootschap en de deelnemingsvrijstelling.Voorts is het wenselijk 
om in de Landsverordening op de winstbelasting 1940 een bepaling 
op te nemen omtrent de belastinggrondslag bij risicoloze intra-
groep financieringsactiviteiten en licentieactiviteiten. 

P.B. 2009, no. 55 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 22ste september 2009 tot wijziging 
van het Merkenlandsbesluit (P.B. 2000, no. 147).  
Het is wenselijk de tarieven opgenomen in artikel 22 van het 
Merkenlandsbesluit (P.B. 2000, no.147) te wijzigen in verband met 
de verhoging van de operationele kosten van het Bureau voor de 
Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Antillen die het gevolg 
is van de hoger geworden “costs of doing business” in de 
Nederlandse Antillen. 

P.B. 2009, no. 56 V BESLUIT van de 12de oktober 2009 tot afkondiging van het 
Besluit van 12 juni 2009 (Stb. 253), tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de 
rijkswet van 11 juni 2009 tot wijziging van de Paspoortwet in 
verband met het herinrichten van de 
reisdocumentenadministratie 

P.B. 2009, no. 57 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING, van de 14de oktober 2009 tot wijziging van de 
Beschikking vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.  
Het is noodzakelijk de Beschikking vervoer gevaarlijke stoffen door 
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de lucht te wijzigen onder andere in verband met het Corrective 
Action Plan, opgesteld naar aanleiding van de door de 
International Civil Aviation Organization (ICAO) gedurende haar 
audit geconstateerde bevindingen met betrekking tot deze regeling. 

P.B. 2009, no. 58 XIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING, van de 23ste oktober 2009 tot uitvoering van artikel 
3, zesde lid, en artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening 
funderend onderwijs.  
De Minister is gehouden krachtens artikel 4, tweede lid, van de 
Landsverordening funderend onderwijs, een opleidingsinstituut, hetzij 
meerdere opleidingsinstituten, aan te wijzen om aan daarvoor in 
aanmerking komende kandidaten de bekwaamheidsbewijzen af te 
geven welke zijn genoemd in artikel 4, eerste lid, van die 
landsverordening. Het is wenselijk de daartoe ingestelde Algemene 
Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen, in 
hoedanigheid van aanbieder van opleidingen leerkracht funderend 
onderwijs, primair als zodanig aan te wijzen, en daarnaast tevens aan 
te wijzen in de zin van meerbedoeld artikel 4, tweede lid, laatste 
volzin, de diploma’s leerkracht funderend onderwijs als afgegeven in 
het jaar 2008, of daarna, door de Akademia Pedagógiko Kórsou, dan 
wel de University of St. Martin. Het is voorts wenselijk ten aanzien 
van de specifieke bekwaamheidsbewijzen bedoeld in boven bedoeld 
artikel 4, eerste lid, in het bijzonder onder a, cijfer 1,  naast de 
aanwijzing van Algemene Faculteit, tevens aan te wijzen de 
desbetreffende diploma’s als afgegeven door het Bureau for 
Educational Research, Planning, Policy en Innovations te Sint 
Maarten. Mede in het licht van de discretionaire ministeriële 
bevoegdheid krachtens artikel 3, zesde lid, van meergenoemde 
landsverordening, alwaar de minister de bevoegdheid is verleend om 
nadere regels te stellen ten aanzien van verplichte nascholing, 
waaronder tevens te verstaan de nascholing bedoeld in artikel 57 van 
die landsverordening, is het wenselijk ten aanzien van de nascholing 
die verband houdt met de applicatiecursussen leerkracht funderend 
onderwijs te bepalen dat de inspectie op daartoe strekkend verzoek 
beoordeelt in hoeverre kandidaten op één of meerdere onderdelen 
reeds bekwaam geacht mogen worden, met dien verstande dat op 
basis van een in dat kader af te geven bekwaamheidsverklaring door 
de Inspectie, het opleidingsinstituut vrijstelling verleent aan de 
kandidaat voor het volgen van de desbetreffende cursusonderdelen. 

P.B. 2009, no. 59 VI LANDSBESLUIT van de 7de september 2009, no. 09/1117, 
houdende vaststelling van de begroting van de Landsloterij voor 
het dienstjaar 2004 

P.B. 2009, no. 60 VI LANDSBESLUIT van de 7de september 2009, no. 09/1118, 
houdende vaststelling van de begroting van de Landsloterij voor 
het dienstjaar 2005 

P.B. 2009, no. 61 VI LANDSBESLUIT van de 7de september 2009, no. 09/1119, 
houdende vaststelling van de begroting van de Landsloterij voor 
het dienstjaar 2006 

P.B. 2009, no. 62 VI LANDSBESLUIT van de 7de september 2009, no. 09/1120, 
houdende vaststelling van de begroting van de Landsloterij voor 
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het dienstjaar 2007 
P.B. 2009, no. 63 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 

WERKING van de 16de oktober 2009 tot wijziging van de 
Beschikking ex-patriates 1998 

P.B. 2009, no. 64 VII LANDSBESLUIT van de 14de oktober 2009,  no. 09/1479, 
regelende de inwerkingtreding van de artikelen 3, vierde lid, en 
29, vijfde lid, van het Landsbesluit vergoeding kosten 
geneesmiddelen 

P.B. 2009, no. 65 XV LANDSVERORDENING van de 26ste oktober 2009 tot wijziging 
van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties.  
Het is noodzakelijk om de Landsverordening melding 
ongebruikelijke transacties te wijzigen in verband met nieuwe 
verplichtingen voortvloeiende uit aanvullende aanbevelingen van de 
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 
alsmede om bepaalde veranderde beleidsinzichten te incorporeren 
in de landsverordening. 

P.B. 2009, no. 66 XV LANDSVERORDENING van de 26ste oktober 2009 tot wijziging 
van de Landsverordening identificatie bij financiële 
dienstverlening.  
Het is noodzakelijk om de Landsverordening identificatie bij 
financiële dienstverlening te wijzigen in verband met nieuwe 
verplichtingen voortvloeiende uit aanvullende aanbevelingen van de 
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 
alsmede om bepaalde veranderde beleidsinzichten te incorporeren 
in de landsverordening. 

P.B. 2009, no. 67 XIII LANDSBESLUIT van de 29ste december 2009, no. 09/2717, tot 
wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie 
Nederlandse Antillen.  
Het is wenselijk in de considerans van het Landsbesluit Nationale 
UNESCO Commissie Nederlandse Antillen, de datum van toetreden 
van de Nederlandse Antillen tot UNESCO te corrigeren. 

P.B. 2009, no. 68 VII LANDSBESLUIT van de 22ste oktober 2009 ter uitvoering van 
artikel 26a, zesde lid, van de Landsverordening op de 
geneesmiddelenvoorziening (Landsbesluit Adviescommissie 
toelating apotheken Sint Eustatius) 

P.B. 2009, no. 69 VII LANDSVERORDENING van de 23ste december 2009 inzake 
beroepen en beroepsuitoefening in de gezondheidszorg (Lands-
verordening beroepen in de gezondheidszorg).  
Het is wenselijk om nieuwe regels te stellen met betrekking tot 
beroepen en beroepsuitoefening in de gezondheidszorg. 

P.B. 2009, no. 70 XIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 23ste december 2009 ter uitvoering van 
artikel 8B van de Landsverordening grondslagen natuurbeheer 
en –bescherming 

P.B. 2009, no. 71 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 22ste december 2009 ter uitvoering 
van artikel 20 van de Handelsregisterverordening 
(Handelsregisterbesluit 2009).  
Ter uitvoering van artikel 20 van de Handelsregisterverordening3 is 
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het nodig regels te stellen omtrent de inrichting van en het toezicht 
op het handelsregister, de opgaven voor de inschrijving, de 
inschrijving zelf, de doorhaling, de aanvulling en de wijziging van 
het ingeschrevene, het ter inzage leggen en het geven van 
afschriften van en uittreksels uit hetgeen ingeschreven is. 

P.B. 2009, no. 72 I Landsbesluit van de 22ste december 2009, no. 09/2627, regelende 
de inwerkingtreding van de Handelsregisterverordening 

P.B. 2009, no. 73 V BESLUIT van de 6de december 2009 tot afkondiging van het 
Besluit van 15 september 2009 ( Stb. 388), houdende wijziging 
van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 

P.B. 2009, no. 74 X 
XVIII 

LANDSVERORDENING van de 29ste december 2009 houdende 
regels ten aanzien van de besluitvorming in zaken betreffende 
de betrokkenheid van de openbare rechtspersoon de 
Nederlandse Antillen in vennootschappen en stichtingen 
(Landsverordening corporate governance).  
Voor zover het betreft vennootschappen en stichtingen waarin de 
Nederlandse Antillen betrokken zijn, is het wenselijk regels vast te 
stellen op het gebied van procedures voor vervreemding en 
verkrijging van aandelen, richtlijnen voor het dividendbeleid en 
procedures en eisen rond de benoeming en het ontslag van 
bestuurders teneinde binnen dergelijke vennootschappen en 
stichtingen deugdelijk bestuur te bevorderen. 

P.B. 2009, no. 75 XVIII LANDSVERORDENING van de 29ste december 2009 houdende 
overdracht van de zorg voor aangelegenheden van het Land aan 
de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten met het oog op hun 
toekomstige status van autonoom land in het Koninkrijk der 
Nederlanden (Overgangsregeling decentralisatie Nederlandse 
Antillen).  
Met het oog op de toekomstige verkrijging van de hoedanigheid van 
autonoom land in het Koninkrijk der Nederlanden door Curaçao en 
Sint Maarten is het wenselijk om voor een overgangsperiode 
voorafgaande aan die verkrijging de zorg voor aangelegenheden 
van het land de Nederlandse Antillen zoveel mogelijk over te dragen 
aan de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten.  

P.B. 2009, no. 76 XVII Landsverordening van de 29ste december 2009 tot wijziging van 
het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement.  
Het is wenselijk om het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement (P.B. 
1989, no. 78) te wijzigen in verband met de introductie van 
stemmachines die een stembevestigingsdocument afdrukken. 

P.B. 2009, no. 77 IV LANDSBESLUIT van de 29ste december, no. 09/2859, regelende 
de inwerkingtreding van de Landsverordening van de 29ste 
september 2009 tot wijziging van de Landsverordening op de 
winstbelasting 1940 

P.B. 2009, no.78 IV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE 
WERKING van de 29ste december 2009 ter uitvoering van 
artikel 1A, elfde lid, van de Landsverordening op de 
winstbelasting 1940 (Beschikking aanwijzing buitenlandse 
belastingregimes met vergelijkbare winstbelasting).  
De regeringen van de Nederlandse Antillen en Nederland zijn een 
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uitgangspuntenovereenkomst inzake het fiscale dossier 
overeengekomen, waaruit voortvloeit dat de onderdelen van de 
Nederlands-Antilliaanse belastingwetgeving die schadelijke 
belastingconcurrentie oplevert, dienen te worden aangepast. 

P.B. 2009, no. 79 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE 
MAATREGELEN, van de 28ste december 2009 ter uitvoering van 
artikel 19, tweede lid, van de Landsverordening 
Assurantiebemiddelingsbedrijf4 voor de jaren 2007 tot en met 
2009.  
De Tijdelijke regeling toezichtkosten assurantiebemiddelingsbedrijf 
had een tijdelijk karakter en met ingang van 1 januari 2007 is dit 
vervallen. De Bank van de Nederlandse Antillen had in de eerste 
drie jaar van de uitvoering van de Landsverordening 
assurantiebemiddelingsbedrijf tot een berekening moeten komen 
van de ware kosten voor de uitvoering hiervan. Aangezien het 
registratieproces nog steeds gaande is en de Bank derhalve nog niet 
met zekerheid kan vaststellen wat de totale toezichtkosten zullen 
zijn, is het wenselijk om wederom bij wijze van tijdelijke 
voorziening, regels te stellen inzake de jaarlijkse kostenbijdrage 
door de assurantiebemiddelaars. 
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