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PB NUMMER SECTIE KOPJE/ SAMENVATTING 
P.B. 2000, no. 1 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  

van de 30ste december 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334). 
Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van de Minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne naar het douane-gebied van de 
Europese Gemeenschap uit te voeren: rauwe melk, warmtebehandelde 
melk en produkten op basis van melk die goederen van oorsprong zijn 
in de zin van bijlage II bij het Besluit van de Raad van 25 juli 1991, 
betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de 
Europese Economische Gemeenschap (91/482/-EEG). 

P.B. 2000, no. 2 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 30ste november 1999 ter uitvoering van artikel 25a van de  
Auteursverordening 1913 (P.B. 1913, no. 3) (Landsbesluit  
ISBN-nummers). 
Het Bureau voor de Intellectuele Eigendom wordt belast met de 
toekenning aan belanghebbenden van Internationale Standaard Boek 
Nummers (ISBN-nummers) en de registratie van deze nummers. 

P.B. 2000, no. 3 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 3de januari 2000 ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, van  
het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 26ste  
september 1985 (P.B. 1985, no. 124), ter uitvoering van artikel 2 van  
de Landsverordening Luchtvaartfaciliteitengelden  
(P.B. 1984, no. 38). 
Vaststelling van het bedrag van het eenheidstarief voor het jaar 2000. 

P.B. 2000, no. 4 II LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de januari 2000 ter uitvoering van artikel  3 van de  
Kadasterlandsverordening (P.B. 1938, no. 100)  
(Kadasterbesluit 2000).  
Ter vervanging van het Kadasterbesluit (P.B. 1953, no. 76).  
Regelend o.m. grondwaarden,metingskosten en grensuitzettingen,  
kadastrale producten, topografische kaarten, en kosten kadastrale  
producten en topografische kaarten. 

P.B. 2000, no. 5 XVII LANDSBESLUIT van de 21ste januari 2000, no. 7, houdende over 
dracht van het eigendomsrecht van de rechtspersoon de Nederlandse  
Antillen op een perceel grond aan het eilandgebied Curaçao. 

P.B. 2000, no. 6 VII   
IX 

LANDSBESLUIT van de 19de januari 2000, no. 10, tot wijziging van 
het Landsbesluit van de 9de augustus 1999, no. 3, houdende het  
tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening schadefonds  
olietankschepen (P.B. 1998, no. 170) alsmede van het Landsbesluit  
opgave bijdragende olie (P.B. 1999, no. 123), P.B. 1999, no. 126. 

P.B. 2000, no. 7 XVII LANDSBESLUIT van de 18de januari 2000, no. 8, houdende 
 overdracht van het eigendomsrecht van de Nederlandse Antillen op  
een perceel grond aan het eilandgebied Sint Maarten. 
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P.B. 2000, no. 8 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, van de 1ste februari 2000, houdende de taakstelling en  
organisatie van het Ministerie van Algemene Zaken (Beschikking  
taak en organisatie Ministerie van Algemene Zaken). 

P.B. 2000, no. 9 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van de 1ste  
februari 2000, houdende de taakstelling en organisatie van het  
Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking (Beschikking taak en  
organisatie Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking). 

P.B. 2000, no. 10 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, en de Minister van Nationaal Herstel en Economische Zaken  
van de 1ste februari 2000, houdende de taakstelling en organisatie  
van het Ministerie van Nationaal Herstel en Economische Zaken  
(Beschikking taak en organisatie Ministerie van Nationaal Herstel en  
Economische Zaken). 

P.B. 2000, no. 11 XVIII BESCHIKKING van de Minister van Nationaal Herstel en  
Economische Zaken van de 1ste februari 2000, ter uitvoering van  
artikel 2, tweede lid, van de Beschikking taak en organisatie  
Ministerie van Nationaal Herstel en Economische Zaken (P.B. 2000,  
no. 10), houdende vaststelling van de taken en organisatie van het  
Bureau Nationaal Herstel. 

P.B. 2000, no. 12  XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, van de 1ste februari 2000, houdende ondersteuning van het  
Ministerie van Nationaal Herstel en Economische Zaken bij de  
uitoefening van de taken gericht op de implementatie van het  
Nationaal Herstelplan, het Urgentieprogramma en het  
Implementatieplan, zoals overeengekomen in het Regeerakkoord  
1999-2002 (Beschikking ondersteuning Ministerie van Nationaal  
Herstel en Economische Zaken). 

P.B. 2000, no. 13 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, en de Minister van Binnenlandse Zaken van de 1ste februari  
2000, houdende de taakstelling en organisatie van het Ministerie van  
Binnenlandse Zaken (Beschikking taak en organisatie Ministerie van  
Binnenlandse Zaken). 

P.B. 2000, no. 14 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, en de Minister van Arbeid en Sociale Zaken van de 1ste  
februari 2000, houdende de taakstelling en organisatie van het  
Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (Beschikking taak en  
organisatie Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken). 

P.B. 2000, no. 15 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, en de Minister van Verkeer en Vervoer van de 1ste februari  
2000, houdende de taakstelling en organisatie van het Ministerie van  
Verkeer en Vervoer (Beschikking taak en organisatie Ministerie van  
Verkeer en Vervoer). 
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P.B. 2000, no. 16 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, en de Minister van Justitie van de 8ste februari 2000, hou-

dende 
de taakstelling en organisatie van het Ministerie van Justitie  
(Beschikking taak en organisatie Ministerie van Justitie). 

P.B. 2000, no. 17 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, en de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sport 
zaken van de 1ste februari 2000, houdende de taakstelling en  
organisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en  
Sportzaken (Beschikking taak en organisatie Ministerie van  
Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sportzaken). 

P.B. 2000, no. 18  XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, en de Minister van Welzijn, Gezins-en Humanitaire Zaken  
van de 1ste februari 2000, houdende de taakstelling en organisatie  
van het Ministerie van Welzijn, Gezins- en Humanitaire Zaken  
(Beschikking taak en organisatie Ministerie van Welzijn, Gezins- en  
Humanitaire Zaken). 

P.B. 2000, no. 19  XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, en de Minister van Financiën van de 1ste februari 2000,  
houdende de taakstelling en organisatie van het Ministerie van  
Financiën (Beschikking taak en organisatie Ministerie van  
Financiën). 

P.B. 2000, no. 20 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, en de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van de  
1ste februari 2000, houdende de taakstelling en organisatie van het  
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Beschikking taak  
en organisatie Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne). 

P.B. 2000, no. 21  XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de Minister  
van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie van de 1ste  
februari 2000, houdende de bekendmaking van de waarneming van  
de bevoegdheden van de staatssecretarissen ad interim (Beschikking  
waarneming bevoegdheden Staatssecretarissen ad interim). 

P.B. 2000, no. 22 XVIII BESCHIKKING van de Minister van Algemene Zaken van de 1ste  
februari 2000, houdende omschrijving van de taak van  
Staatssecretaris van Algemene Zaken, de heer H.P.A. Toré. 

P.B. 2000, no. 23  XVIII BESCHIKKING van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking  
van de 1ste februari 2000, houdende omschrijving van de taak van  
de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, de heer R.H.  
Smith. 

P.B. 2000, no. 24 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken, en de Minister van  
Justitie van de 1ste februari 2000, houdende de omschrijving van de  
taak van de Staatssecretaris van Algemene Zaken, van Binnenlandse  
Zaken en van Justitie, de heer M.F.A. Gumbs. 
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P.B. 2000, no. 25 X 
XVIII 

BESLUIT van de 2de februari 2000 tot afkondiging van het besluit  
van 21 september 1999 (Stb. 411), houdende wijziging van het  
Octrooireglement en het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995  
(taksen en vormvereisten tentoonstellingsexceptie). 

P.B. 2000, no. 26  XVIII BESCHIKKING van de Minister van Binnenlandse Zaken van de  
1ste februari 2000, houdende omschrijving van de taak van  
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mevr. mr. M.P. Bass. 

P.B. 2000, no. 27 X MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
10de maart 2000 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het  
Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994  
(P.B. 1994, no. 67). 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Nationale Rekeningen  
enquête 2000: een enquête onder de bedrijven en instellingen. 

P.B. 2000, no. 28  V   
VI 
XV 

LANDSVERORDENING van de 28ste maart 2000 houdende  
wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de  
Nederlandse Antillen, de Vuurwapenverordening 1930, de  
Wapenverordening 1931, de Opiumlandsverordening 1960 en de  
Verordening van 20 april 1932, houdende enige regelingen van  
burgerrechtelijke aard bij botsing, aan-of overrijding met  
motorrijtuigen en houdende regeling van de ontzegging van de  
bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (P.B. 1957, no. 75), inzake  
de bij ernstige misdrijven op te leggen maximum- en  
minimumstraffen. 

P.B. 2000, no. 29 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 29ste maart 2000 ter uitvoering van artikel 7, tweede lid, van  
de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997  
(P.B. 1996, no. 210). 
Het tarief van de belasting op bedrijfsomzetten wordt gesteld op 3  
percent. 

P.B. 2000, no. 30 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 29ste maart 2000 tot wijziging van artikel 1, derde lid, van de  
Regeling bijzonder invoerrecht op benzine Bovenwindse Eilanden  
(P.B. 1985, no. 151). 
In artikel I, derde lid, van de Regeling bijzonder invoerrecht op benzine  
Bovenwindse Eilanden (P.B. 1985, no. 151) wordt het bedrag NAF. 59,--  
vervangen door: NAF. 29,--. 

P.B. 2000, no. 31 VI   
XV 

LANDSBESLUIT van de 31ste maart 2000, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de artikelen I, met uitzondering van het in  
onderdeel AQ opgenomen artikel 438a, IV en V, met uitzondering  
van onderdeel T, van de Landsverordening van de 28ste maart 2000  
houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de  
Nederlandse Antillen, de Vuurwapenverordening 1930, de  
Wapenverordening 1931, de Opiumlandsverordening 1960 en de  
Verordening van 20 april 1932, houdende enige regelingen van  
burgerrechtelijke aard bij botsing, aan- of overrijding met motor 
rijtuigen en houdende regeling van de ontzegging van de bevoegdheid 
 motorrijtuigen te besturen (P.B. 1957, nr. 75), inzake de  
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bij ernstige misdrijven op te leggen maximum- en minimumstraffen  
(P.B. 2000, no. 28). 

P.B. 2000, no. 32 XIX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 16de maart 2000 ter uitvoering van artikel 5, eerste en derde  
lid, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren  
(P.B. 1997, no. 312) (Landsbesluit criteria en voorwaarden  
aanwijzing rechtspersoon). 
Voor aanwijzing als lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt  
als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening  
overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312) komt slechts in aanmerking  
een rechtspersoon, die is een stichting, vereniging of  
naamloze vennootschap. 

P.B. 2000, no. 33  X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 22ste maart 2000 tot wijziging van het Landsbesluit  
minimum uitvoerprijs halfwitte langkorrelige rijst 1994  
(P.B. 1994, no. 60). 
Ter stimulering van de rijstsector wordt de vastgestelde exportheffing  
omgezet in een nultarief. 

P.B. 2000, no. 34 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 24ste maart 2000 tot wijziging van de Beschikking  
vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen (P.B. 1999, no. 187). 
De bij de Beschikking vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen (P.B.  
1999, no. 187) behorende bijlagen worden vervangen door de bij deze  
ministeriële beschikking behorende bijlagen. Deze bijlagen betreffen  
onder meer: 
- de vergoeding voor verlening van een machtiging / ontheffing; 
- de maandelijkse / jaarlijkse vergoeding voor het toezicht op een  
machtiging- of ontheffinghouder en 
-   de jaartarieven spectrumgebruik digitale internationale  
radioverbindingen 

P.B. 2000, no. 35  XIII LANDSBESLUIT van de 16de maart 2000, no. 10, regelende de  
inwerkingtreding van de Monumentenlandsverordening 1989  
(P.B. 1989, no. 55). 

P.B. 2000, no. 36 IX   
X 

LANDSBESLUIT van de 4de april 2000, no. 4, regelende de  
inwerkingtreding van het Landsbesluit telecommunicatie  
scheepvaart (P.B. 1999, no. 208) en het Landsbesluit radioamateurs  
(P.B. 1999, no. 209). 

P.B. 2000, no. 37 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 14de april 2000 ter uitvoering van de artikelen 30 en 31 van  
het Landsbesluit telecommunicatie scheepvaart (P.B. 1999, no. 208)  
(Reglement maritieme radiocommunicatie examens). 
Ministeriële Beschikking regelende de examens terverkrijging van de  
bevoegdheid zendinrichtingen bestemd voor de maritieme radiocom 
municatie te bedienen. 

P.B. 2000, no. 38 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
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van de 14de april 2000, ter uitvoering van de artikelen 5 en 6 van het  
Landsbesluit radioamateurs (P.B. 1999, no. 209) (Reglement  
amateurradiozendexamens).  
Regelend de examens ter verkrijging van de bevoegdheid  
als radio-amateur zendinrichtingen te bedienen. 

P.B. 2000, no. 39  IX  X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 22ste maart 2000 tot wijziging van het Scheepsregisterbesluit  
(P.B. 1938, no. 73). 
De bevoegdheid tot afgifte van verklaringen betreffende de nationaliteit  
van een schip wordt toegekend aan de Minister van Verkeer en Vervoer. 

P.B. 2000, no. 40 XIX LANDSBESLUIT van de 18de april 2000, no. 4, ter uitvoering van  
artikel 6, derde lid, van de Landsverordening APNA  
(P.B. 1997, no. 311). 
Vaststelling van de bedragen van de vergoedingen van de voorzitter en  
de overige bestuursleden van het Algemeen Pensioenfonds van de  
Nederlandse Antillen. 

P.B. 2000, no. 41 X MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 15de mei 2000 ter  
uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Regeling Muntstelsel  
Nederlandse Antillen 1989 (P.B. 1989, no. 70). 
Regelend het in omloop brengen van munten gedateerd 2000. 

P.B. 2000, no. 42 XIII LANDSVERORDENING van de 12de mei 2000 tot wijziging van de  
Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28). 
Wijziging van artikel 14 van de Landsverordening basisonderwijs. Deze  
wijziging werkt tot en met 30 oktober 1999 terug. 

P.B. 2000, no. 43 XIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 19de mei 2000 ter uitvoering van artikel 14, eerste lid, van de  
Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28). 
Ministeriële Beschikking ter uitvoering van artikel 14, eerste lid, van de  
Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28): bepaling van de  
begin- en einddatum van het schooljaar; en het aangeven van de dagen  
waarop geen school wordt gehouden. 

P.B. 2000, no. 44 XVIII LANDSVERORDENING van de 12de mei 2000 houdende  
machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen tot afgifte  
van een contragarantie ten gunste van de Koninklijke Luchtvaart  
Maatschappij N.V. in het kader van de lease financiering van twee  
Dash 8-300 vliegtuigen die door de Antilliaanse Luchtvaart  
Maatschappij N.V. is aangegaan (Landsverordening contragarantie  
Dash 8-300). 

P.B. 2000, no. 45  XVIII   
XIX 

LANDSVERORDENING van de 9de juni 2000 tot voorkoming van  
de doorwerking van het Bezoldigingslandsbesluit 1998 (P.B. 1997,  
no. 314) in de berekening van de pensioenen van  
volksvertegenwoordigers en politieke gezagsdragers. 

P.B. 2000, no. 46  XVII LANDSBESLUIT van de 26ste mei 2000, no. 72, houdende  
overdracht van het eigendomsrecht van de Nederlandse Antillen op  
een perceel grond aan het eilandgebied Sint Maarten. 

P.B. 2000, no. 47  IX   BESLUIT van de 31ste mei 2000 tot afkondiging van het Besluit van  
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X   
XII   
XIII 
XV 

24 december 1999 (Stb. 12) tot aanpassing van enige algemene  
maatregelen van rijksbestuur aan de derde tranche van de Algemene 
wet bestuursrecht.  
Wijzigingen van: 
*Het Besluit van 17 december 1932 tot uitvoering van artikel 22,  
*artikel 23, 8ste en 9de lid en van artikel 43, der Schepenwet (Stb. 1932,  
 621); 
* De Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie; 
* Het Besluit Rode Kruis 1998; 
* De Gratieregeling 1976; 
* Het Octrooireglement; 
* Het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995; 
* Het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde  
van Oranje-Nassau; 
* Het Besluit van 4 oktober 1944, houdende regeling van de gevolgen  
in bepaalde gevallen van het zich begeven in vreemden krijgs- of 
staatsdienst (Stb. 1944, E 127); 
* Het Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid. 

P.B. 2000, no. 48 XIII LANDSVERORDENING van de 12de mei 2000 tot wijziging van de  
Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29). 
Wijzigingen verband houdende met o.m. de invoering van de basis 
vorming in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. 

P.B. 2000, no. 49  IX   
XIX 

LANDSBESLUIT van de 6 juni 2000, no. 6, houdende aanwijzing  
van Post Nederlandse Antillen N.V. als lichaam waarvan het  
personeel als overheidsdienaar in de zin van de  
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312)  
wordt aangemerkt. 

P.B. 2000, no. 50 XVIII 
XIX 

LANDSVERORDENING van de 12de mei 2000 houdende  
goedkeuring van de onderlinge regeling tot splitsing van het  
Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen. 
Goedkeuring van de door de Regering van de Nederlandse Antillen en de  
Regering van Aruba op 3 juni 1999 aangegane onderlinge regeling tot  
splitsing van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen,  
waarvan de tekst als bijlage bij deze landsverordening is gevoegd. 

P.B. 2000, no. 51  XVIII   
XIX 

LANDSVERORDENING van de 12de mei 2000 houdende  
goedkeuring van de onderlinge regeling tot splitsing van het  
Gouvernements-werkliedenpensioenfonds van de Nederlandse  
Antillen. 
Goedkeuring van de door de Regering van de Nederlandse Antillen en de  
Regering van Aruba op 3 juni 1999 aangegane onderlinge regeling tot  
splitsing van het Gouvernements-werkliedenpersioenfonds van de  
Nederlandse Antillen, waarvan de tekst als bijlage bij deze landsver 
ordening is gevoegd. 

P.B. 2000, no. 52 XVIII BESCHIKKING van de Minister-President, Minister van Algemene  
Zaken, en de Minister van Binnenlandse Zaken van de 22ste juni  
2000, houdende de taakstelling en organisatie van het Ministerie van  
Binnenlandse Zaken (Beschikking taak en organisatie Ministerie van  
Binnenlandse zaken 2000). 
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P.B. 2000, no. 53  IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 28ste juni 2000 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende  
algemene maatregelen, van de 27ste februari 1973 (P.B. 1973, no. 41)  
ter uitvoering van artikel 128, zevende lid, van de Algemene  
Verordening I.U. en D. 1908. 
Wijziging van de regels ter zake van de wijze van toepassing van de  
vrijstellingen, bedoeld in artikel 128, eerste lid, ten zesde, onderdeel a,  
zoals opgenomen in artikel 4 Lb ham, van de 27ste februari 1973 (P.B.  
1973, no. 41), ten einde de werkingssfeer van deze vrijstel 
lingsmogelijkheid uit te breiden tot agrarische coöperativa.  
Uit de NOTA VAN TOELICHTING: 
Het onderhavige landsbesluit beoogt een uitbreiding van de vrijstelling  
van invoerrecht betreffende in te voeren goederen die uitsluitend  
bestemd zijn voor agrarische coöperatieve verenigingen. 

P.B. 2000, no. 54  XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 31ste mei 2000 tot wijziging van het Landsbesluit dagscholen  
v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (P.B. 1985, no. 155), 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). 
In verband met de invoering van de basisvorming dienen het Lands 
besluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o., (P.B. 1985, no. 155) en het  
Landsbesluit beroepsvoorbereidend onderwijs (P.B. 1995, no. 106) te  
worden gewijzigd. 
Daarnaast behelst het onderhavige Landsbesluit een wijziging in het  
Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o., (P.B. 1998, no. 100) 
strekkende tot herstel van een daarin voorkomende onjuistheid. 

P.B. 2000, no. 55  XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 19de juni 2000 tot wijziging van het Landsbesluit tarieven in  
burgerlijke zaken (P.B. 1987, no. 124). 
Wijzigingen in artikel 20 van het Landsbesluit tarieven in burgerlijke 
zaken (P.B. 1987, no. 124) betreffende o.m. de vaststelling van de hoogte 
van het verschuldigde vast recht. 

P.B. 2000, no. 56 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 7de juli 2000 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, juncto  
artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van de Warenlandsverordening  
(P.B. 1997, no. 334). 
Regels ten aanzien van de uitvoer van goederen die in de Europese  
Gemeenschap onderworpen zijn aan de bepalingen van richtlijn  
92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van ge 
zondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen  
van rauwe melk, warmtebehandelde melk en produkten op basis van  
melk. 

P.B. 2000, no. 57 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 23ste juni 2000 tot wijziging van het Landsbesluit toezicht  
kosten effectenbeurzen (P.B. 1999, no. 44). 

P.B. 2000, no. 58 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
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van de 31ste mei 2000 ter uitvoering van artikel 11, vijfde lid, van de  
Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29)  
(Landsbesluit kerndoelen basisvorming). 
Vaststelling kerndoelen voor de vakken, genoemd in artikel 11, vijfde lid,  
van de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29). 

P.B. 2000, no. 59 IX LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 19de juni 2000 tot intrekking van het landsbesluit  
televisiereclame voor geneesmiddelen (P.B. 1986, no. 149) en tot  
vaststelling van een nieuwe landsbesluit regelende televisiereclame  
voor geneesmiddelen (Landsbesluit televisiereclame voor  
geneesmiddelen 2000). 

P.B. 2000, no. 60 VII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 19de juni 2000 tot wijziging van het Landsbesluit verpakte  
geneesmiddelen (P.B. 1961, no. 169). 
In verband met de nieuwe communicatietechnologieën worden de  
mogelijkheden tot aanprijzing van geneesmiddelen uitgebreid en wordt  
het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (P.B. 1961, no. 169)  
gewijzigd. 

P.B. 2000, no. 61 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 11de juli 2000 ter uitvoering van artikel 5 van het  
Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (P.B. 1998, no.  
100) en artikel 10 van het Landsbesluit landsexamens v.w.o. – 
h.a.v.o.,- m.a.v.o. (P.B. 1985, no. 159). 
Vaststelling van het eindexamen- en het landsexamenprogramma voor het 
vak handelskennis voor het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
(m.a.v.o.). 

P.B. 2000, no. 62 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 22ste juni 2000 ter  
uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Beschikking taak en  
organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken (P.B. 2000, no. 52),  
houdende vaststelling van de taken van het Departement van  
Binnenlandse Zaken (Beschikking taakstelling en organisatie  
Departement van Binnenlandse Zaken). 

P.B. 2000, no. 63 XVIII BESCHIKKING van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de  
22ste juni 2000, houdende vaststelling van de taken van het Bureau  
Nationale Rampencoördinatie. 

P.B. 2000, no. 64 XV LANDSBESLUIT van de 27ste juni 2000, no. 28, regelende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening van de 29ste december  
1998 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de  
Nederlandse Antillen en het Wetboek van Strafvordering ter  
verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel  
van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere  
vermogenssancties (P.B. 1998, no. 255). 

P.B. 2000, no. 65 V LANDSVERORDENING van de 26ste juli 2000 tot wijziging van de  
Landsverordening toelating en uitzetting (P.B. 1966, no. 17). 
Versoepeling van het beleid met betrekking tot de toelating van  
vreemdelingen, in het bijzonder de toelating van Nederlanders waarop  
de Landsverordening toelating en uitzetting (P.B. 1966, no. 17) van  



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2000 

 
 

 

JURDOC - 14 december 2010 

toepassing is. 

P.B. 2000, no. 66 XVIII LANDSVERORDENING van de 27ste juli 2000 houdende tijdelijke  
toekenning van bijzondere bevoegdheden aan de regering met het  
oog op het bij voorrang realiseren van regelgeving in verband met  
de implementatie van het bij het Regeerakkoord 1999-2002  
behorende Urgentieprogramma alsmede van enige additionele  
maatregelen. (Landsverordening bijzondere bevoegdheden 
regering). 

P.B. 2000, no. 67  XI LANDSVERORDENING van de 27ste juli 2000 houdende  
vaststelling van nieuwe regels inzake arbeidsduur, arbeidstijden en  
overwerk (Arbeidsregeling 2000). 
Flexibilisering van de bepalingen ten aanzien van arbeidsduur,  
arbeidstijden en overwerk, alsmede modernisering van deze regelingen. 

P.B. 2000, no. 68 I   
XI 

LANDSVERORDENING van de 27ste juli 2000 houdende wijziging  
van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen, de  
Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten  
(P.B. 1972, no. 111), de Landsverordening op het ter beschikking  
stellen arbeidskrachten (P.B. 1989, no. 73) en de Landsverordening  
van de 4e juli 1946, houdende de instelling van een arbeidsbureau  
(P.B. 1946, no. 109) (Landsverordening flexibilisering  
arbeidswetgeving). 
In navolging van de aanbevelingen van de Commissie Nationaal  
Herstelplan: flexibilisering van verschillende wettelijke regelingen  
terzake van de arbeid met behoud van de nodige zekerheid voor de  
werknemer. 

P.B. 2000, no. 69 XI LANDSVERORDENING van de 27ste juli 2000 houdende wijziging  
van de Landsverordeningminimumlonen (P.B. 1972, no. 110). 
Wijzigingen in de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no.  
110): 
- één minimumloon per eilandgebied: minimumuurloon; 
- verbetering beloning huishoudelijk personeel; 
- nadere wijziging van het stelsel van de minimumlonen. 
P.B. 2000, no. 69 treedt in werking met ingang van de dag, gelegen  
twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van de Arbeidsre- 
geling 2000. 

P.B. 2000, no. 70 XIX MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
29ste juli 2000 tot tijdelijke wijziging van de  
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312). 
Tijdelijke verlaging van het percentage van de pensioenbijdrage,  
genoemd in artikel 58 van de Pensioenlandsverordening overheids 
dienaren 

P.B. 2000, no. 71 XIX MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking, van de  
29ste juli 2000 tot wijziging van de artikelen 16 en 17 van de  
Regeling Vakantie en Vrijstelling van Dienst Werknemers  
(P.B. 1971, no. 85). 
Voor onbepaalde tijd wordt op basis van de Landsverordening 
bijzondere bevoegdheden regering (P.B. 2000, no. 66) een van de 
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artikelen 16 en 17 van de Regeling Vakantie en Vrijstelling van Dienst 
Werknemers (P.B. 1971, no. 85) afwijkende voorziening getroffen. 

P.B. 2000, no. 72  XIX MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking, van de  
29ste juli 2000 tot wijziging van de artikelen 21 en 22 van de  
Regeling Vakantie en Vrijstelling van Dienst Ambtenaren  
(P.B. 1969, no. 44). 
Voor onbepaalde tijd wordt op basis van de Landsverordening bijzondere 
bevoegdheden regering (P.B. 2000, no. 66) een van de artikelen 21 en 22 
van de Regeling Vakantie en Vrijstelling van Dienst Ambtenaren (P.B. 
1969, no. 44) afwijkende voorziening getroffen. 

P.B. 2000, no. 73  XVII MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
29ste juli 2000 tot wijziging van artikel 3 van de Landsverordening  
van de 8ste januari 1973 regelende de aanspraak op vakantie,  
vakantie-uitkering en tegemoetkoming in de kosten van  
geneeskundige behandeling en/of verpleging van Gedeputeerden en  
hun gezinsleden (P.B. 1973, no. 12). 
Op basis van de Landsverordening bijzondere bevoegdheden regering  
(P.B. 2000, no. 66) wordt voor onbepaalde tijd een van artikel 3 van de  
Landsverordening van de 8ste januari 1973 regelende de aanspraak op  
vakantie, vakantie-uitkering en tegemoetkoming in de kosten van  
geneeskundige behandeling en/ of verpleging van Gedeputeerden en hun  
gezinsleden (P.B. 1973, no. 12) afwijkende voorziening getroffen. 
De vakantie-uitkering voor Gedeputeerden wordt opgeschort. Ter  
compensatie voor het opschorten van de vakantie-uitkering bestaat  
aanspraak op twee dagen extra verlof. 

P.B. 2000, no. 74  XVIII MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
29ste juli 2000 tot wijziging van artikel 5C van de Landsverordening  
van de 31ste juli 1965 regelende de bezoldiging, de vergoeding voor  
reis- en verblijfskosten, de aanspraak op vakantie, vakantie- 
uitkering, tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige  
behandeling en/of verpleging, de uitkering bij overlijden en het  
pensioen van de Ministers, alsmede het pensioen van hun weduwen  
en wezen (P.B. 1969, no. 104). 
Voor onbepaalde tijd wordt de aanspraak op een vakantie-uitkering voor  
Ministers  opgeschort per 1 augustus 2000. Ter compensatie bestaat  
aanspraak op twee dagen extra verlof. 

P.B. 2000, no. 75  XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
29ste juli 2000 tot wijziging van artikel 6C van de Landsverordening  
van de 31ste juli 1956 regelende de bezoldiging, de vergoeding voor  
reis- en verblijfskosten, de aanspraak op vakantie, vakantie- 
uitkering, tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige  
behandeling en/of verpleging, de uitkering bij overlijden en het  
pensioen van de Gevolmachtigde Minister, alsmede het pensioen van  
diens weduwe en wezen (P.B. 1970, no. 86). 
Voor onbepaalde tijd wordt de aanspraak op een vakantie-uitkering voor  
de Gevolmachtigde Minister opgeschort per 1 augustus 2000. Ter  
compensatie bestaat aanspraak op twee dagen extra verlof. 
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P.B. 2000, no. 76  IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 29ste juli 2000 houdende wijziging van de Landsverordening  
op de Winstbelasting 1940 (P.B. 1965, no. 58), de Landsverordening  
op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 1956, no. 9) en de 
Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B. 1975, no. 254). 

P.B. 2000, no. 77 IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 29ste juli 2000 tot wijziging van de Landsverordening  
omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43) en de Landsverordening  
belasting op bedrijfsomzetten 1997 (P.B. 1996, no. 210). 

P.B. 2000, no. 78 XVIII LANDSVERORDENING van de 26ste juli 2000 houdende  
machtiging van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen tot  
garantiestelling ten gunste van The Windward Islands Bank Ltd. in  
verband met de geldlening ten bedrage van NAF. 4.368.000,--  
(viermiljoen driehonderd achtenzestigduizend gulden Nederlands  
Antilliaanse Courant) verstrekt aan Windward Islands Airways  
International N.V. (Landsverordening Garantie Winair 2000). 

P.B. 2000, no. 79  XI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de augustus 2000, houdende toepassing van artikel 7, derde  
lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110). 
Genot van kost en inwoning van de werknemer bedoeld in artikel 9,  
vierde lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110),  
wordt als loon in de zin van die landsverordening aangemerkt. 

P.B. 2000, no. 80 V   
XIX 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN  
van de 7de augustus 2000 ter uitvoering van artikel 16 van de  
Politieregeling 1999 (P.B. 1999, no. 79) (Besluit rechtspositie Korps  
Politie Nederlandse Antillen 2000). 

P.B. 2000, no. 81  XI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de augustus 2000, houdende wijziging van het Landsbesluit,  
houdende algemene maatregelen, van 25 oktober 1996 ter uitvoering  
van artikel 8 van de Landsverordening op het ter beschikking stellen  
arbeidskrachten (P.B. 1989, no. 73) (P.B. 1996, no. 139). 
Een recente wijziging van het arbeidsovereenkomstenrecht, zoals  
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen,  
noopt tot analoge wijziging in de rechtspositie van ter beschikking  
gestelde arbeidskrachten: 
De termijn waarbinnen sprake is van voortzetting van een arbeids 
overeenkomst, is verruimd van één maand naar drie maanden. 
Uit de TOELICHTING: 
Nu in het kader van de flexibilisering van de arbeidswetgeving in de 
voorstellen ten aanzien van het arbeidsovereenkomstenrecht, zoals 
neergelegd in de ontwerp-landsverordening Flexibilisering arbeids-
wetgeving, de termijn, waarbinnen er sprake is van voortzetting van 
een arbeidsovereenkomst is verruimd van één maand naar drie 
maanden, is het - mede gelet op het tegengaan van mogelijk misbruik of 
oneigenlijk gebruik - gewenst eenzelfde verruiming toe te passen bij 
vaststelling van de maximale uitzendtermijn in geval van voortgezette 
uitzendingen. 
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P.B. 2000, no. 82 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 20ste juli 2000 ter  
uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Beschikking taak en  
organisatie Ministerie van Verkeer en Vervoer (P.B. 2000, no. 15)  
houdende de vaststelling van de taken van het Departement van  
Luchtvaart (Beschikking taakstelling en organisatie Departement  
van Luchtvaart). 
Het Departement van Luchtvaart heeft ten doel het bevorderen van een  
doelmatig beleid van en een effectieve beleidsuitvoering door de  
Nederlandse Antillen met betrekking tot luchtvaartaangelegenheden. 

P.B. 2000, no. 83  XI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 23ste augustus 2000, ter uitvoering van artikel 7, derde lid,  
van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110),  
strekkende tot de vaststelling van de waarde van kost en inwoning in  
het kader van de BOO/IRUP-projecten. 

P.B. 2000, no. 84 IV MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 25ste augustus 2000 tot wijziging van de Landsverordening  
van de 29ste december 1999 tot wijziging van de Landsverordening  
op de Winstbelasting 1940 (P.B. 1965, no. 58) (P.B. 1999, no. 244), de  
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 1956, no. 9),  
de Landsverordening op de dividendbelasting 2000 (P.B. 1999, no.  
246) en de Landsverordening van de 29ste december 1999 tot  
wijziging van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943  
(P.B. 1956, no. 9) (P.B. 1999, no. 245).  
Uit de TOELICHTING: 
Teneinde de nodige zekerheid en duidelijkheid te bieden wenst de 
Regering vooralsnog de toepassing van het "oude regime" te continueren. 
Op het moment dat van de zijde van Nederland duidelijkheid wordt 
verschaft omtrent de nieuwe BRK en het nieuwe NFR, zal een 
totaalpakket met alle noodzakelijke wijzigingen in de verschillende 
verordeningen aan de Staten ter goedkeuring worden aangeboden. 

P.B. 2000, no. 85 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
30ste augustus 2000 tot wijziging van de Landsverordening  
Universiteit Nederlandse Antillen (P.B. 1985, no. 43). 
 
Toelichting: 
De wijziging heeft ten doel de mogelijkheid te scheppen een kandidaat 
van buiten de Universiteit van de Nederlandse Antillen te benoemen tot 
rector magnificus van deze onderwijsinstelling. 

P.B. 2000, no. 86 V 
XVI 

LANDSBESLUIT van de 29ste augustus 2000, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van het Landsbesluit Rechtspositie Korps Politie  
Nederlandse Antillen 2000 (P.B. 2000, no. 80). 
Het Landsbesluit Rechtpositie Korps Politie Nederlandse Antillen 2000  
(P.B. 2000, no. 80) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2000 en  
werkt terug tot en met 1 september 2000. 

P.B. 2000, no. 87  XIX LANDSBESLUIT van de 16de augustus 2000, no. 11 houdende  
instelling van de Adviescommissie voorgenomen ontslag op grond  
van artikel 94 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht  
en artikel 47 van de Werkliedenverordening 1944.  
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Ambtenaren, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening Materieel  
Ambtenarenrecht, en werklieden, bedoeld in artikel 1 van de Werklie 
denverordening 1944, in dienst van het Land kunnen bij het bevoegde  
gezag hun bezwaren kenbaar maken tegen het voornemen van dat  
bevoegde gezag hun bezwaren kenbaar  
maken tegen het voornemen van dat bevoegde gezag om hen op grond  
van artikel 94 van de LMA respectievelijk artkel 47 van de  
Werkliedenverordening ontslag te verlenen. 
De Adviescommissie (met als standplaats het Eilandgebied Curaçao)  
heeft tot taak aan het bevoegde gezag advies uit te brengen omtrent de  
wel of niet ontvankelijkheid en gegrondheid van een bezwaarschrift. 
Uit de TOELICHTING: 
In het kader van de in gang zijnde reorganisatie van het landsover 
heidsapparaat is reeds veelvuldig gebruik gemaakt van artikel 94 LMA  
(artikel 47 Werkliedenverordening 1994). 
De ambtenaar (werkman) die ontslagen wordt op grond van artikel 94  
LMA (artikel 47 Werkliedenverordening 1944) en die het niet eens is met  
dit ontslag, kan daartegen een procedure beginnen bij de  
(ambtenaren)rechter. 
Er is voor de overheid geen wettelijke noodzaak om daaraan vooraf 
gaand administratieve beroeps- of bezwaarprocedures te creëren. 
Gezien de verstrekkende gevolgen die een dergelijk ontslag heeft voor de  
ambtenaar (werkman), en als extra waarborg voor een zorgvuldige  
ontslagprocedure, is de Regering echter van mening, dat de instelling  
van een Adviescommissie gedurende het reorganisatie-traject wenselijk 
is. 

P.B. 2000, no. 88 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 1ste september 2000 tot vaststelling van de wijze van  
berekening van de maandelijkse vergoeding die een deviezenbank  
ingevolge artikel 12, derde lid, van het Centrale Bank-Statuut 1985  
aan de Bank van de Nederlandse Antillen is verschuldigd. 
Wijziging inhoudende dat de maandelijkse vergoeding die een 
deviezenbank aan Bank van de Nederlandse Antillen verschuldigd is, per 
1 september 2000 niet wordt verlaagd van 1 % tot 0,8 %, zoals artikel 3 
van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 27ste 
oktober 1995 (P.B. 1995, no. 187) bepaalt, doch dat de vergoeding 
gehandhaafd blijft op 1 %. 

P.B. 2000, no. 89  XVII BESLUIT van de 4de september 2000 tot afkondiging van het  
Besluit van 30 juni 2000, no. 00.004031 in het beroep van het  
Bestuurscollege van het Eilandgebied Bonaire tegen het Landsbesluit  
van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen van 9 december  
1999, no. 1 tot vernietiging van de besluiten van het Bestuurscollege  
van het Eilandgebied Bonaire van 26 augustus 1999, nos. 3, 4 en 5,  
waarbij de besluiten tot aanstelling van de heren P. Silberie, R.C.  
Beukenboom en J.B. Winklaar als ambtenaar in vaste dienst van het  
eilandgebied Bonaire werden ingetrokken. 

P.B. 2000, no. 90  XI MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING,  
van de 11de september 2000 ter uitvoering van artikel 2a, eerste en  
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tweede lid, van de Landsverordening beëindiging  
arbeidsovereenkomsten (P.B. 1972, no. 111), zoals gewijzigd. 
Aanwijzingen per bedrijfssector voor het Eilandgebied Curaçao van 
bedrijfstakken als bedoeld in artikel 2a, tweede lid, van de Landsver-
ordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (P.B. 1972, no. 111). 

P.B. 2000, no. 91 XI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 20ste september 2000 ter uitvoering van artikel  27 van de  
Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000, no. 67) ter vaststelling van  
afwijkende regels voor de bedrijfstakken in de bedrijfssectoren  
hotels en restaurants zoals omschreven in letter H, onderdelen 551  
en 552, CBS versie 2-mei 98 en casino's (Arbeidsbesluit hotels,  
restaurants en casino's 2000). 
Uit de overweging: het is wenselijk in verband met de economische  
situatie van de Nederlandse Antillen voor de bedrijfstakken in de  
bedrijfssectoren hotels en restaurants en casino's afwijkende regels te  
stellen. 
Uit de Nota van Toelichting: 
In sectoren als de hotels, restaurants en casino's, die als arbeidsintensief  
gelden, zullen loonkostenverhogende maatregelen een sterker, nadelige  
invloed op de positie van de toeristenindiustrie hebben dan in andere,  
minder arbeidsintensieve sectoren. 

P.B. 2000, no. 92 XVII LANDSBESLUIT van de 24ste augustus 2000, no. 6, houdende  
overdracht van het eigendomsrecht van de Nederlandse Antillen op  
een tweetal percelen aan het eilandgebied Curaçao. 

P.B. 2000, no. 93  XX BESLUIT van de 8ste september 2000 tot afkondiging van de  
rijkswet van 31 mei 2000 (Stb. no. 245) houdende het verlenen van  
toestemming aan Prins Bernhard Lucas Emmanuel van Oranje- 
Nassau, Van Vollenhoven om een huwelijk aan te gaan met Annette  
Sekrève. 

P.B. 2000, no. 94  VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 25ste september 2000 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Beschikking export  
melkprodukten naar het douane-gebied van de Europese  
Gemeenschap). 
Regels ten aanzien van de uitvoer van goederen die in de Europese 
Gemeenschap  onderworpen zijn aan de bepalingen van richtlijn 
92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van de 
gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen 
van rauwe melk, warmtebehandelde melk en produkten op basis van 
melk. 

P.B. 2000, no. 95 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 4de september 2000 ter uitvoering van artikel 4 van de  
Landsverordening kleuteronderwijs (P.B. 1999, no. 20)  
(Landsbesluit adviesprocedure kleuteronderwijs). 
Onder meer aanwijzing van de onderwerpen, bedoeld in artikel 4 van de  
Landsverordening kleuteronderwijs (P.B. 1999, no. 20), waarvoor aan  
de bestuurscolleges van de eilandgebieden en aan één of meer van de in  
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dat artikel bedoelde organisaties, die met het oog op hun doelstellingen  
daarvoor in aanmerking komen, de gelegenheid wordt gegeven de  
minister van advies te dienen. Dit Landsbesluit (Landsbesluit  
adviesprocedure kleuteronderwijs) werkt terug tot en met 16 januari  
1999. 

P.B. 2000, no. 96 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 4de september 2000 tot wijziging van het Landsbesluit  
commissies van beroep (P.B. 1986, no. 42). 
Ter uitvoering van artikel 40, vierde lid, van de Landsverordening  
kleuteronderwijs (P.B. 1999, no. 20) worden de bepalingen in het  
Landsbesluit Commissies van beroep (P.B. 1986, no. 42) terzake van de  
instelling, de samenstelling en de werkwijze van de commissie van  
beroep ook van toepassing op de Commissie van beroep, bedoeld in  
artikel 40, eerste lid, van de genoemde Landsverordening. 

P.B. 2000, no. 97  XIII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 30ste augustus 2000 ter uitvoering van artikel 11, eerste lid,  
van de Landsverordening kleuteronderwijs (P.B. 1999, no. 20). 
Ministeriële Beschikking ter uitvoering van artikel 11, eerste lid van de  
Landsverordening kleuteronderwijs (P.B. 1999, no. 20): 
- bepaling van de begin- en einddatum van het schooljaar; en  
- het aangeven van de dagen waarop geen school wordt gehouden. 

P.B. 2000, no. 98  XIII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 30ste augustus 2000 ter uitvoering van artikel 16 van de  
Landsverordening kleuteronderwijs (P.B. 1999, no. 20) (Beschikking  
leeftijd kinderen kleuteronderwijs). 
Bepaling van de leeftijd waarop kinderen tot een school voor kleuter-
onderwijs kunnen worden toegelaten. 

P.B. 2000, no. 99 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 29ste september 2000 tot tijdelijke wijziging van de  
Gezondheidslandsverordening 1952 (P.B. 1952, no. 157), van de  
Verordening, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke  
ziekten (P.B. 1921, no. 66), en van de Landsverordening  
Bestrijdingsmiddelen (P.B. 1968, no. 35). 
Tijdelijke wijziging van de Gezondheidslandsverordening 1952 (P.B  
1952, no. 157) en aanverwante regelgeving in verband met de  
verzelfstandiging van het Landslaboratorium. 

P.B. 2000, no. 100 XVIII LANDSVERORDENING van de 29ste september 2000 houdende  
goedkeurin g van de eindafrekenstaat, bedoeld in artikel 7, derde lid,  
van de Onderlinge Regeling Boedelscheiding Nederlandse Antillen. 
Goedkeuring van de eindafrekenstaat in het kader van het tot stand  
brengen van boedelscheiding van de bezittingen en schulden van de  
rechtspersoon de Nederlandse Antillen tussen de Nederlandse Antillen en  
de rechtspersoon  Aruba overeenkomstig artikel 7, vijfde lid, van de  
Onderlinge Regeling Boedelscheiding Nederlandse Antillen. 

P.B. 2000, no. 101 XIX MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
29ste september 2000 tot wijziging van de Ministeriële beschikking  
met algemene werking van de 29ste juli 2000 tot tijdelijke wijziging  
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van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no.  
312) (P.B. 2000, no. 70). 
Het percentage, genoemd in artikel 62 van de Pensioenlandsverordening  
overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312), dat van het inkomen van de  
overheidsdienaar verhaald wordt, wordt tijdelijk verhoogd. 

P.B. 2000, no. 102 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 29ste  september 2000,  
houdende aanwijzing van de naamloze vennootschap Analytisch  
Diagnostisch Centrum N.V. als rechtspersoon die tot taak heeft het  
bepaalde in artikel  9, eerste lid van de  
Gezondheidslandsverordening 1952 (P.B. 1952, no. 157) uit te  
voeren. 

P.B. 2000, no. 103 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 29ste september 2000 tot wijziging van het Landsbesluit  
vergelijkend onderzoek celmateriaal (P.B. 1997, no. 245). 
Uit de TOELICHTING: 
De verzelfstandiging van het Landslaboratorium en de wijziging van de  
Gezondheidslandsverordening 1952 (P.B. 1952, no. 157) vergen voorts  
aanpassing van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal  
(P.B. 1997, no. 245). 

P.B. 2000, no. 104 XII   
XVIII 

MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
29ste september 2000 tot wijziging van de Verordening van den  
21sten October 1921, tot regeling van het toezicht op krankzinnigen  
(P.B. 1922, 14) en aanverwante regelgeving (Beschikking  
verzelfstandiging Dr. David Ricardo Capriles Kliniek). 
Uit de TOELICHTING: 
De Dr. David Ricardo Caprilis Kliniek zal worden verzelfstandigd en  
omgezet in een stichting. 
In verband met deze overgang van de kliniek naar een nieuw juridisch  
karakter is het noodzakelijk om de Verordening van den 21sten October 
1921, tot regeling van het toezicht op krankzinnigen (P.B. 1922, no. 14),  
en aanverwante regelgeving te wijzigen. 

P.B. 2000, no. 105 XII   
XVIII 

MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
29ste september 2000 tot intrekking van de ministeriële beschikking  
met algemene werking van de 20ste mei 1991, houdende vaststelling  
van de instructie inzake het beheer en de administratie van gelden,  
ontvangen door de Dr. David Ricardo Capriles Kliniek  
(P.B. 1991,  no. 54). 
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P.B. 2000, no. 106 V   
XIX   
XVIII 

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 25ste september 2000,  
houdende de verlening van mandaat aan de Kustwacht aan de  
Commandant van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en  
Aruba ter uitvoering van de artikelen 26, 48, van de  
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159),  
artikel 9, eerste lid van de Landsverordening rechtspositie  
Kustwacht (P.B. 1997, no. 212) en de artikelen 3, eerste lid en vierde  
lid, 4, tweede en derde lid, 5, eerste lid, 6, eerste lid, 7, 8, 9. eerste en  
tweede lid, 10, 11, 13, en 31, eerste lid van het Landsbesluit  
rechtspositie Kustwacht (P.B. 1997, no. 232), voor zover het  
personeel in dienst van de Nederlandse Antillen aangaat werkzaam  
bij de Kustwacht (Mandaatbeschikking Kustwacht). 
In het kader van een efficiënte bedrijfsvoering worden bepaalde  
bevoegdheden toebehorende aan de Minister van Algemene Zaken  
gemandeerd aan de Commandant van de Kustwacht voor  
de Nederlandse Antillen en Aruba. 

P.B. 2000, no. 107 XIX LANDSBESLUIT van de 4de oktober 2000, no. 4, houdende  
intrekking van het Landsbesluit van 16 augustus 2000, no. 11, hou-
dende instelling van de Adviescommissie voorgenomen ontslag op 
grond van artikel 94 van de Landsverordening Materieel 
Ambtenarenrecht  en artikel 47 van de Werkliedenverordening 1944 
(P.B. 2000, no. 87). 

P.B. 2000, no. 108 I LANDSVERORDENING van de 23ste oktober 2000 houdende  
vaststelling van de tekst van de afdelingen 3.1.1 en 3.1.1A en titels 3.2  
en 3.3 van het Burgerlijk Wetboek. 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek van de  
Nederlandse Antillen wordt de tekst van de afdelingen 3.1.1 en 3.1.1A en  
de titels 3.2 en 3.3 van Boek 3 (Vermogensrecht in het algemeen)  
vastgesteld: 
Te weten: 
- 3.1.1 Begripsbepalingen; 
- 3.1.1A  Het voeren van een administratie; 
- 3.2  Rechtshandelingen; 
- 3.3  Volmacht. 

P.B. 2000, no. 109 I LANDSVERORDENING van de 23ste oktober 2000 houdende  
vaststelling van de tekst van afdeling 3.1.2 en de titels 3.4 en 3.5 van  
het Burgerlijk Wetboek. 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek van de  
Nederlandse Antillen wordt de tekst van afdeling 3.1.2 en de titels 3.4 en  
3.5 van Boek 3 vastgesteld: 
Te weten: 
- 3.1.2 Inschrijvingen betreffende registergoederen; 
- 3.4  Verkrijging en verlies van goederen; 
- 3.5  Bezit en houderschap; 

P.B. 2000, no. 110 I LANDSVERORDENING van de 23ste oktober 2000 houdende vast 
stelling van de tekst van de titels 3.7, 3.8 en 3.9 van het Burgerlijk  
Wetboek. 
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In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek wordt de tekst  
van de titels7, 8 en 9 van Boek 3 vastgesteld: 
Te weten: 
- Titel 7 Gemeenschap; 
- Titel 8 Vruchtgebruik; 
- Titel 9 Rechten van pand en hypotheek. 

P.B. 2000, no. 111 I LANDSVERORDENING van de 23ste oktober 2000 houdende vast 
stelling van de tekst van de titels 3.10 en 3.11 van het Burgerlijk  
Wetboek. 
In het kader van de herziening van het BW wordt de tekst van de titels 10  
en 11 van Boek 3 vastgesteld:  
Te weten: 
Titel 10 Verhaalsrecht op goederen; 
Titel 11 Rechtsvorderingen. 

P.B. 2000, no. 112 I LANDSVERORDENING van de 23ste oktober 2000 houdende vast 
stelling van de tekst van de titels 5.1, 5.2 en 5.3 van het Burgerlijk  
Wetboek. 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek van de  
Nederlandse Antillen wordt de tekst van de titels 5.1 en 5.2 en 5.3 (uit  
Boek 5: Zakelijke rechten) vastgesteld: 
Te weten: 
- Titel 5.1 Eigendom in het algemeen; 
- Titel 5.2 Eigendom van roerende zaken; 
- Titel 5.3 Eigendom van onroerende zaken 

P.B. 2000, no. 113 I LANDSVERORDENING van de 25ste oktober 2000 houdende  
vaststelling van de tekst van de titels 5.4 en 5.5 van het Burgerlijk  
Wetboek. 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek van de 
Nederlandse Antillen wordt de tekst van de titels 5.4 en 5.5 (uit Boek  5) 
vastgesteld: 
Te weten: 
- Titel 5.4 Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van 
naburige erven; 
- Titel 5.5 Mandeligheid. 

P.B. 2000, no. 114 I LANDSVERORDENING van de 23ste oktober 2000 houdende vast 
stelling van de tekst van de titels 5.6 tot en met 5.9 van het Burgerlijk  
Wetboek. 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek van de  
Nederlandse Antillen wordt de tekst van de titels 6 tot en met 9 (uit Boek  
5) vastgesteld: 
Te weten: 
- Titel 5.6 Erfdienstbaarheden; 
- Titel 5.7 Erfpacht; 
- Titel 5.8 Opstal; 
- Titel 5.9 Appartsrechten. 

P.B. 2000, no. 115 I LANDSVERORDENING van de 23ste oktober 2000 houdende vast 
stelling van de tekst van de titels 6.1 en 6.2 van het Burgerlijk  
Wetboek. 
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In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek van de  
Nederlandse Antillen wordt de tekst van de titels 1 en 2 van Boek 6  
vastgesteld: 
Te weten: 
- Titel 6.1 Verbintenissen in het algemeen; 
- Titel 6.2 Overgang van vorderingen en schulden en afstand van  
vorderingen 

P.B. 2000, no. 116 I LANDSVERORDENING van de 23ste oktober 2000 houdende vast 
stelling van de tekst van de titels 6.3 en 6.4 van het Burgerlijk  
Wetboek. 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek van de  
Nederlandse Antillen wordt de tekst van de titels 3 en 4 van Boek 6  
vastgesteld: 
Te weten: 
- Titel 6.3 Onrechtmatige daad; 
- Titel 6.4 Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige  
daad of overeenkomst. 

P.B. 2000, no. 117 I LANDSVERORDENING van de 23ste oktober 2000 houdende  
vatstelling van de tekst van titel 6.5 van het Burgerlijk Wetboek. 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek van de  
Nederlandse Antillen wordt de tekst van titel 5 van Boek 6 vastgesteld: 
Te weten: 
- Titel 6.5 Overeenkomsten in het algemeen. 

P.B. 2000, no. 118 I   
VII 

LANDSVERORDENING van de 23ste oktober 2000 houdende vast 
stelling van de tekst van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 
In het kader de herziening van het Burgerlijk Wetboek van de Neder 
landse Antillen wordt de tekst van Boek 7 (Bijzondere overeenkomsten)  
vastgesteld: 
Te weten: 
- Titel 1 Koop en ruil; 
- Titel 2 Opdracht; 
- Titel  3 Reisovereenkomst; 
- Titel  4 Bewaarneming; 
- Titel 5 Borgtocht; 
- Titel 6 Vaststellingsovereenkomst. 

P.B. 2000, no. 119 I LANDSVERORDENING van de 23ste oktober 2000 regelende het  
overgangsrecht ter gelegenheid van de invoering van de Boeken 1, 3,  
5, 6, 7 en 8 van het Burgerlijk Wetboek. 

P.B. 2000, no. 120 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de augustus 2000 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel a,  
onder 9°, van de Landsverordening melding ongebruikelijke  
transacties (Landsbesluit aanwijzing financiële diensten melding  
ongebruikelijke transacties). 

P.B. 2000, no. 121 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 7de augustus 2000 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel b,  
onder 9°, van de Landsverordening identificatie bij financiële  
dienstverlening (Landsbesluit aanwijzing financiële diensten  
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identificatie bij financiële dienstverlening). 

P.B. 2000, no. 122 XVIII LANDSBESLUIT van de 11de oktober 2000, no. 24, tot wijziging  
van het Landsbesluit aanwijzing ministers (P.B. 1999, no. 212). 

P.B. 2000, no. 123 IX MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 19de oktober 2000, houdende regels ten aanzien van de  
examens ten behoeve van het verkrijgen van bewijzen van  
bevoegdheid en bevoegdverklaringen in de luchtvaart (Reglement  
luchtvaartexamens). 

P.B. 2000, no. 124 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 19de oktober 2000 tot wijziging van de Beschikking  
luchtvaartbrevettering (P.B. 1995, no. 108). 

P.B. 2000, no. 125 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 19de oktober 2000 ter uitvoering van artikel 2, vierde lid, van  
het Reglement luchtvaartexamens (P.B. 2000, no. 123). 
Vaststelling vergoedingen ten behoeve van de leden van de examen-
commissie van de luchtvaartexamens. 

P.B. 2000, no. 126 XII Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de  25ste  
oktober 2000 tot wijziging van het Landsbesluit Kosteloze  
rechtskundige bijstand (P.B. 1959, no. 198, zoals gewijzigd); 
In het kader van de flexibilisering van de arbeidswetgeving is het  
wenselijk de rechtsbescherming van de meest kwetsbare groepen  
werknemers te versterken. 

P.B. 2000, no. 127 XV MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 7de september 2000 houdende vaststelling van de indicatoren  
met betrekking tot transacties in verband met het afnemen van  
financiële diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het  
Landsbesluit aanwijzing financiële diensten melding ongebruikelijke  
transacties (Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties  
inzake creditcards en money transfers). 

P.B. 2000, no. 128 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 15de september 2000 houdende goedkeuring van de  
indicatoren, zoals vastgesteld bij Beschikking indicatoren  
ongebruikelijke transacties inzake creditcards en money transfers  
(Landsbesluit goedkeuring indicatoren inzake creditcards en money  
transfers). 

P.B. 2000, no. 129 VII MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 8ste november 2000 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  
juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van de  
Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334). 
Met onmiddellijke ingang wordt tot nader order overgegaan tot 
desinfectie van het drinkwater. 

P.B. 2000, no. 130 XVI 
XVIII 

BESLUIT van de 20ste oktober 2000 tot afkondiging van het Besluit  
van 22 juli 2000 (Stb. 332), houdende aanpassing van de beloning  
van de waarnemende Gouverneur als bedoeld in artikel 11, eerste  
lid, van het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen  
en van het Positiebesluit Gouverneur van Aruba. 
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P.B. 2000, no. 131 XV 
XVI 

MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de  
13de oktober 2000 houdende schorsing van aanwijzing van het  
gesticht op het eilandgebied Bonaire als Huis van Bewaring Bonaire  
(Schorsingsbeschikking Huis van Bewaring Bonaire). 

P.B. 2000, no. 132 XVII LANDSBESLUIT van de 2de november 2000, no. 9, houdende  
overdracht van het eigendomsrecht van de Nederlandse Antillen op  
twee percelen domeingrond gelegen in het district Little Bay van het  
eilandgebied Sint Maarten, aan het eilandgebied Sint Maarten. 

P.B. 2000, no. 133 VII LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, 
van de 2de november 2000 ter uitvoering van artikel 2 onderdeel b  
van de Landsverordening van de 19de december 1958 regelende de  
uitoefening van de geneeskunde (P.B. 1958, no. 174). 
De geneeskundige faculteit van de Escuela Autonoma de Ciencias  
Medicas de Centro America "Andrés-Vesalio Guzmán-Calleja" van de  
Universidad de Ciencias Medicas in Costa Rica wordt aangewezen als  
universiteit, bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de Landsverordening  
van de 19de december 1958 regelende de uitoefening van de  
geneeskunde (P.B. 1958, no. 174). 

P.B. 2000, no. 134 VII 
XII 

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 16de november 2000, ter  
uitvoering van artikel 1 van de Beschikking desinfectie van het  
drinkwater in het eilandgebied Curaçao (P.B. 2000, no. 129). 
Opschorting van de desinfectering van het drinkwater in het eilandgebied 
Curaçao. 

P.B. 2000, no. 135 X MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 20ste november 2000 tot intrekking van het Invoerverbod  
eetbare oliën (P.B. 1975, no. 273), het Landsbesluit Invoerverbod  
toilet-papier, papieren handdoeken en papieren servetten in de vorm  
van jumbo-rollen (P.B. 1977, no. 239), het Invoerverbod  
grondstoffen voor de fabrikage van papieren zakken (P.B. 1977, no.  
240), het Landsbesluit Invoerverbod grondstoffen voor de produktie  
van harmonicagaas en ijzeren draadnagels (P.B. 1977, no. 348), het  
Landsbesluit Invoerverbod grondstoffen en halffabrikaten bestemd  
voor de produktie van zepen en wasmiddelen (P.B. 1978, no. 298) en  
het Besluit invoerverbod granen en economische heffing  
aanverwante produkten december 1982 (P.B. 1983, no. 26). 

P.B. 2000, no. 136 IX MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING,  
van de 19de oktober 2000 tot wijziging van de Beschikking  
vergoedingen telecommunicatie-inrichting (P.B. 1999, no. 187). 
Vervanging van de bij de Beschikking vergoedingen telecommunicatie- 
inrichtingen (P.B. 1999, no. 187) behorende bijlagen door de bij deze  
Ministeriële Beschikking behorende bijlagen. Terugwerkende kracht tot  
en met 26 oktober 1999 

P.B. 2000, no. 137 X   
XVIII 

MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
27ste november 2000 houdende regelen betreffende de status, taken  
en bevoegdheden van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van 
de Nederlandse Antillen (Regeling BIE). 
Ministeriële Beschikking regelende de organisatiestructuur, taken en  
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bevoegdheden alsmede het beheer en de middelen van het verzelf- 
standigde Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Nederlandse  
Antillen. 

P.B. 2000, no. 138 V MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
15de juni 2000 tot wijziging van de Ministeriële Beschikking van de  
15de maart 1995 (P.B. 1995, no. 27) houdende nieuwe instruktie  
betreffende het aanwenden van geweld en het gebruik van  
(vuur)wapens voor ambtenaren van het Korps Politie  
Nederlandse Antillen (Beschikking Geweldsinstruktie KPNA). 

P.B. 2000, no. 139 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 22ste november 2000 ter uitvoering van artikel 32, tweede lid,  
tweede volzin, van de Landsverordening voortgezet onderwijs  
(P.B. 1979, no. 29). 
De Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer wordt aangewezen  
als cursus voor beroepsonderwijs. Het bevoegd gezag stelt de regeling  
van het eindexamen vast onder goedkeuring van de minister. 

P.B. 2000, no. 140 XIV 
XX 

BESLUIT van de 23ste november 2000 tot afkondiging van de  
rijkswet van 22 juni 2000 (Stb. 294) tot verandering in de Grondwet  
van de bepalingen inzake de verdediging. 

P.B. 2000, no. 141 XIII LANDSVERORDENING van de 6de november 2000 tot wijziging  
van de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29). 
Wijziging Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29) 
teneinde een wettelijke basis te scheppen voor het vaststellen van nadere 
voorschriften ter zake van de onderwijsbevoegdheid verbonden aan een 
niet-Antilliaans diploma of getuigschrift, dat niet opgenomen is in de 
bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid van voornoemde 
landsverordening. 

P.B. 2000, no. 142 XIII LANDBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 23ste november 2000 ter uitvoering van artikel 36, vierde lid,  
van de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29)  
(Landsbesluit voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Antilliaanse  
diploma's). 
Vaststelling voorschriften omtrent het verlenen door de Minister belast 
met Onderwijs van de bevoegdheid tot het geven van voortgezet onderwijs 
aan een, buiten de Nederlandse Antillen, behaald diploma of getuigschrift 
hetwelk, niet opgenomen is in de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, 
van de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29). 

P.B. 2000, no. 143 XIII MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 23ste november 2000 ter  
uitvoering van artikel 1, vijfde lid, van het Landsbesluit  
voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Antilliaanse diploma's  
(P.B. 2000, no. 142). 
Vaststelling van het model van de verklaring, bedoeld in artikel 1, 
vijfde lid, van het Landsbesluit voorschriften onderwijsbevoegdheid 
niet-Antilliaanse diploma's. 

P.B. 2000, no. 144 XIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 23ste november 2000 ter uitvoering van artikel 36, derde lid,  
van de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29)  
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(Landsbesluit bevoegdheidsverklaring leraren). 
Vaststelling van voorschriften op grond waarvan de Minister belast met 
Onderwijs kan verklaren dat een leraar geacht wordt in het bezit te zijn 
van een bewijs van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs 
in vakken waarvoor geen bewijzen van bekwaamheid zijn aangewezen, en 
van een bewijs als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onderdeel b, van de 
Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29). 

P.B. 2000, no. 145 XIII MINISTERIELE BESCHIKKING van de 23ste november 2000 ter  
uitvoering van artikel 2, vijfde lid, van het Landsbesluit  
bevoegdheidsverklaring leraren (P.B. 2000, no. 144). 
Vaststelling van het model van de verklaring, bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, van het Landsbesluit bevoegdheidsverklaring leraren (P.B. 2000, no. 
144). 

P.B. 2000, no. 146 I   
IX   
X 

Landsverordening van de 21ste december 2000 houdende  
vaststelling van de tekst van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek van de 
Nederlandse Antillen wordt de tekst van Boek 8 (Verkeersmiddelen en 
vervoer) vastgesteld 

P.B. 2000, no. 147 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 6de december 2000 ter uitvoering van de artikelen 10, eerste,  
tweede en zevende lid, 11, derde lid, 17, eerste lid, 20, derde en vierde  
lid, 21, vierde lid, 29, tweede lid, 43, eerste lid, en 44, vierde lid, van  
de Merkenlandsverordening 1995 (P.B. 1996, no. 188) 
(Merkenlandsbesluit). 
Uit de Nota van Toelichting: 
Dit landsbesluit regelt voornamelijk de administratieve handelingen die  
moeten worden verricht ter verkrijging of vernieuwing van een merkrecht  
en de tarieven die daarvoor gelden. 
Het nieuwe merkenrecht houdt een verschuiving in van een stelsel waarin 
het recht op een merk verkregen wordt door eerste gebruik, naast 
inschrijving in het merkenregister, naar een systeem dat het depot als 
enige wijze van rechtverkrijging erkent. 

P.B. 2000, no. 148 XVIII BESCHIKKING van de Minister van Binnenlandse Zaken van 13  
december 2000, tot wijziging van de beschikking van de Minister van  
Binnenlandse zaken van de 1ste februari 2000, houdende  
omschrijving van de taak van Staatssecretaris van Binnenlandse  
Zaken, mevr. mr. M.P. Bass (P.B. 2000, nr. 26). 

P.B. 2000, no. 149 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 15de december 2000 ter uitvoering van artikel 1b van de  
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15). 
Ter uitvoering van artikel 1b van de Landsverordening Ziekteverzekering 
(P.B. 1966, no. 15) worden de bedragen, genoemd in artikel 1 onder 
"werknemer", aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie aangepast. 

P.B. 2000, no. 150 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 15de december 2000 ter uitvoering van artikel 8, zesde en  
zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering  
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(P.B. 1966, no. 15). 
Vaststelling, ter uitvoering van artikel 8, zesde en zevende lid, van de 
Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15), van het 
premiepercentage voor de werknemer, de werkgever, de rechtspersoon de 
Nederlandse Antillen, en de gezinsleden van de werknemer en gewezen 
werknemer voor het jaar 2001. 

P.B. 2000, no. 151 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 15de december 2000 ter uitvoering van artikel 8, vijfde lid,  
van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14). 
Aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 5, elfde lid, en 8, 
vierde lid, aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie. 

P.B. 2000, no. 152 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 15de december 2000 ter uitvoering van artikel 8, tweede lid,  
van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14). 
Vaststelling van het premiepercentage voor het jaar 2001 

P.B. 2000, no. 153 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 15de december 2000 ter uitvoering van de artikelen 7, tweede  
lid, en 7a, negende lid, van de Landsverordening Algemene  
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83). 
Aanpassing van het pensioenbedrag en de toeslag voor het jaar 2001 aan 
de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 

P.B. 2000, no. 154 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 15de december 2000 tot vaststelling van het  
premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de  
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering  
(P.B. 1960, no. 83). 
Vaststelling van het premiepercentage voor het jaar 2001. 

P.B. 2000, no. 155 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 15de december 2000 ter uitvoering van artikel 26, zesde lid,  
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering  
(P.B. 1960, no. 83).  
Vaststelling van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2001. 

P.B. 2000, no. 156 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 15de december 2000 ter uitvoering van artikel 11, zevende  
lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194). 
Aanpassing van de pensioenbedragen voor de weduwen- en weduw 
naars- en wezenpensioenen voor het jaar 2001 aan de ontwikkeling van  
het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 

P.B. 2000, no. 157 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 15de december 2000 ter uitvoering van artikel 29, zesde lid,  
van de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194). 
Vaststelling van de premie-inkomensgrens 

P.B. 2000, no. 158 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN  
van de 15de december 2000 tot vaststelling van het  
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premiepercentage, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de  
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
(P.B. 1965, no. 194). 
Vaststelling van het premie-percentage voor het jaar 2001. 

P.B. 2000, no. 159 XII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN  
van de 15de december 2000 tot wijziging van het Landsbesluit,  
houdende algemene maatregelen van de 21ste december 1965  
(P.B. 1965, no. 197) ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de  
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering  
(P.B. 1960, no. 83) en artikel 29 lid 7 van de Landsverordening  
Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194). 
Aanpassing van de bedragen, genoemd in artikel 2 van het Landsbesluit,  
houdende algemene maatregelen, van de 21ste december 1965 (P.B.  
1965, no.197) ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de  
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83)  
en artikel 29 lid 7 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en  
wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) aan de ontwikkeling van het  
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 

P.B. 2000, no. 160 I LANDSBESLUIT van de 16de december 2000, no. 1, regelende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening regelende het  
overgangsrecht ter gelegenheid van de invoering van de Boeken 1, 3,  
5, 6, 7, en 8 van het Burgerlijk Wetboek (P.B. 2000, no. 119). 

P.B. 2000, no. 161 VII   
X 

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 29ste november 2000, ter  
uitvoering van artikel 9a, vierde lid, van de  
Gezondheidslandsverordening 1952 (P.B. 1952, no. 157). 
Vaststelling tarieven voor door de aangewezen rechtspersoon als bedoeld 
in artikel 9, eerste lid, van de Gezondheidslandsverordening 1952 (P.B. 
1952, no. 157) ten behoeve van de volksgezondheid en justitie verrichte 
onderzoeken en andere diensten. 

P.B. 2000, no. 162 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 15de december 2000 ter uitvoering van artikel 120 van Boek  
6 van het Burgerlijk Wetboek (Landsbesluit wettelijke rente). 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek, wordt het 
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, met regels inzake de 
wettelijke rente opnieuw vastgesteld. 

P.B. 2000, no. 163 I LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATEREGELEN, 
van de 15de december 2000 ter uitvoering van de artikelen 501,  
eerste lid, en 502, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek  
(Landsbesluit gegevens georganiseerde reizen). 
Uit de TOELICHTING: 
Dit besluit geeft, mede met het oog op de handhaafbaarheid ervan, 
duidelijk aan welke gegevens op welk moment aan de wederpartij van de 
reisorganisator bekend moeten kunnen zijn. 

P.B. 2000, no. 164 XVIII MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 29ste december 2000 tot instelling van een fonds waarin de  
opbrengsten verkregen uit vervreemding van aandelen die het Land  
in naamloze vennootschappen bezit worden gestort (Beschikking  
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Privatiseringsfonds). 

P.B. 2000, no. 165 X MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
28ste december 2000 tot intrekking van de Invoerregulering van een  
aantal goederen 1991 (P.B. 1992, no. 42).  
In verband met de afbouw van de marktprotectie wordt op grond van de 
Landsverordening bijzondere bevoegdheden regering (P.B. 2000, no. 
66) bij Ministeriële Beschikking met algemene werking, de bestaande 
invoerregulering van een aantal goederen in te trekken. 

P.B. 2000, no. 166 X Landsbesluit van de 27ste december 2000, no. 71, houdende het  
tijdstip van inwerkingtreding van de Merkenlandsverordening 1995  
(P.B. 1996, no. 188). 
Ter uitvoering van artikel 49 van de Merkenlandsverordening 1995 (P.B. 
1996, no. 188). 

P.B. 2000, no. 167 IV   
XII 

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING  
van de 28ste december 2000 tot wijziging van de Gezamenlijke  
beschikking AOV/AWW en Loonbelasting 1976 (P.B. 1978, no. 296). 

P.B. 2000, no. 168 X LANDSVERORDENING van de 29ste december 2000 houdende  
regels inzake overeenkomsten te sluiten langs elektronische weg  
(Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg 
In aanvulling op de regels van het Burgerlijk Wetboek van de Neder-
landse Antillen worden regels vastgesteld inzake overeenkomsten die 
langs elektronische weg worden gesloten en daarmee samenhangende 
aangelegenheden. 

P.B. 2000, no. 169 XIX LANDSVERORDENING van de 29ste december 2000 tot wijziging  
van de Landsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996  
(P.B. 1995, no. 230). 
Wijzigingen in de Landsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 (P.B. 
1995, no. 230) teneinde enkele onvolkomenheden te herstellen. 

P.B. 2000, no. 170 XIX LANDSVERORDENING van de 29ste december 2000 tot wijziging  
van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren  
(P.B. 1997, no. 312). 
In het kader van de versobering van de pensioenregeling voor  
overheidsdienaren wordt de Pensioenlandsverordening overheidsdie 
naren (P.B. 1997, no. 312) gewijzigd 

P.B. 2000, no. 171 XIX Landsverordening van 29ste december 2000 houdende wijziging van  
de Wachtgeldregeling overheidsdienaren (P.B. 1986, no. 83) in  
verband met een meer flexibele hantering van wachtgeld ten behoeve  
van het scheppen van nieuwe banen in de particuliere sector voor  
overtollige overheidsfunctionarissen. 
Uit de overweging: 
Tegen de achtergrond van de voorgenomen herinrichting van de  
landsoverheid en de noodzaak om het beroep op wachtgeld door  
overtollige overheidsfunctionarissen zo beperkt mogelijk te houden is het  
wenselijk te komen tot een meer flexibele toepassing van gelden, die  
beschikbaar zijn gesteld voor wachtgeld. 

P.B. 2000, no. 172 XI LANDSVERORDENING van de 29ste december 2000 houdende  
wijziging van de Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000, no.67). 
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In verband met recentelijk met het Internationale Monetaire Fonds 
gemaakte afspraken wordt de Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000, no. 67) 
op enige onderdelen aangepast. 

P.B. 2000, no. 173 XIX LANDSVERORDENING van de 29ste  december 2000 tot wijziging  
van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensio 
neerden (P.B. 1975, no. 249). 
In verband met de overdracht van het beheer van het Fonds Ziektekosten 
Overheidsgepensioneerden aan de directeur van het Bureau Ziektekosten 
Voorzieningen wordt de Regeling tegemoetkoming ziektekosten 
overheidsgepensioneerden (P.B. 1975, no. 249) gewijzigd. 

P.B. 2000, no. 174 XIX MINISTERIELE BESCHIKKING met algemene werking van de  
29ste december 2000 tot wijziging van de Ministeriële beschikking  
met algemene werking van de 29ste juli 2000 tot tijdelijke wijziging  
van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no.  
312) (P.B. 2000, no. 70). 
Op basis van de Landsverordening Bijzondere bevoegdheden regering 
(P.B. 2000, no. 66) wordt het percentage, genoemd in artikel 58 van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312), 
verlaagd ten einde een verlaging van de pensioenbijdrage van een 
lichaam als bedoeld in genoemde Landsverordening voor het jaar 2001 te 
bewerkstelligen. 

P.B. 2000, no. 175 X LANDSBESLUIT van de 29ste december 2000, no. 2, regelende de  
inwerkingtreding van de Landsverordening overeenkomsten langs  
elektronische weg (P.B. 2000, no. 168). 
De Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg (P.B. 
2000, no. 168) treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. 

P.B. 2000, no. 176 IV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,  
van de 29ste december 2000 ter uitvoering van artikel 29, tweede lid,  
van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 1956,  
no. 9). 
Het model van het aangiftebiljet inkomstenbelasting A en het model van 
het aangiftebiljet inkomstenbelasting B worden opnieuw vastgesteld 
overeenkomstig de bij dit landsbesluit horende bijlagen. 

P.B. 2000, no. 177   

P.B. 2000, no. 178 I Landsverordening van de 27ste december 2000 houdende  
vaststelling van de tekst van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 
In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek van de 
Nederlandse Antillen wordt de tekst van Boek 1 (Personen- en 
familierecht) vastgesteld. 
Boek 1 bestaat uit 20 titels, waaronder: 
- Het huwelijk (titel 5); 
- Ontbinding van het huwelijk (titel 9); 
- Adoptie (titel 12); 
- Minderjarigheid (titel 13); 
Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen (titel 19). 

 
         



WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN 
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2000 

 
 

 

JURDOC - 14 december 2010 

   
  
 
 
 
  
 

-   


	PB NUMMER
	P.B. 2000, no. 1
	XIII
	Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Beschikking taak 
	Voor aanwijzing als lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt 
	als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening 
	overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312) komt slechts in aanmerking 
	een rechtspersoon, die is een stichting, vereniging of 
	De termijn waarbinnen sprake is van voortzetting van een arbeids
	In het kader van een efficiënte bedrijfsvoering worden bepaalde 
	MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING 



	P.B. 2000, no. 177
	P.B. 2000, no. 178

