
A° 2011 N° 49 
 

 

 

 

PUBLICATIEBLAD
 

 

LANDSVERORDENING van de 2 november 2011 houdende bepalingen in verband met 

de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht (Invoeringslandsverordening 

Wetboek van Strafrecht). 

 

______________ 

 

IN NAAM DER KONINGIN! 

_______ 

 

DE GOUVERNEUR van Curaçao, 

 

 In overweging genomen hebbende:  

 

dat in verband met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht de huidige 

wetgeving op onderdelen dient te worden aangepast; 

 

 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 

onderstaande landsverordening: 

 

 

Titel I Wijzigingen in landsverordeningen 

 

 

Artikel I 

(vervallen) 

 

 

Artikel II 

(vervallen) 

 

 

Artikel III 

 

Het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 

A. artikel 228, tweede lid onderdeel c, van Boek 1 komt als volgt te luiden: 

 c. indien de ouder onherroepelijk is veroordeeld wegens het plegen tegen de minderjarige 

van een van de misdrijven, omschreven in de titels XII tot en met XIV en XVII tot en met 

XX van Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht. 

B. Artikel 269, eerste lid onderdeel c onder 2°, van Boek 1 komt als volgt te luiden: 

 2° wegens het plegen tegen de minderjarige van een van de misdrijven, omschreven in de 

titels XII tot en met XIV en XVII tot en met XX van Boek 2 van het Wetboek van 

Strafrecht; 
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C. Artikel 327, eerste lid onderdeel f onder 2°, van Boek 1 komt als volgt te luiden: 

 2° wegens het plegen tegen de minderjarige van een der misdrijven, omschreven in de titels 

XII tot en met XIV en XVII tot en met XX van Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht; 

 

 

Artikel IV 

 

De Verordening, houdende bepalingen nopens het bergen van petroleum en andere licht 

ontvlambare oliën (P.B. 1905, no. 47) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 7 worden de woorden “geldboete van 100 tot 300 gulden” vervangen door: geldboete van 

de eerste categorie 

 

Artikel V 

(vervallen) 

 

 

Artikel VI 

 

De Geslachtverordening 1908 (P.B. 1908, no. 37) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 11 worden de woorden “eene boete van f 10 tot f 50” vervangen door: een geldboete 

van de eerste categorie 

B. In artikel 12 worden de woorden “eene boete van f 2,50” vervangen door: een geldboete van 

de eerste categorie 

C. In artikel 13 worden de woorden “eene boete van f 5 tot f 25” vervangen door: een geldboete 

van de eerste categorie 

D. In artikel 14 worden de woorden “eene boete van f 25” vervangen door: een geldboete van de 

eerste categorie 

E. In artikel 15 worden de woorden “eene boete van f 10 tot f 25” vervangen door: een geldboete 

van de eerste categorie en worden de woorden “eene boete van f 20 tot f 25” vervangen door: 

een geldboete van de tweede categorie 

F. In artikel 16 worden de woorden “eene boete van f 10 tot f 25” vervangen door: een geldboete 

van de eerste categorie en worden de woorden “eene boete van f 20 tot f 25” vervangen door: 

een geldboete van de tweede categorie 

G. In artikel 17 worden de woorden “eene boete van f 10” vervangen door: een geldboete van de 

eerste categorie 

 

 

Artikel VII 

 

De Registratieverordening 1908 (P.B. 1908, no. 47) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 3 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” vervangen door: 

geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel VIII 

 

De Overdrachtsbelastingverordening 1908 (P.B. 1908, no. 49) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 32 worden de woorden “een boete van ten hoogste vijfduizend gulden en bij herhaling 

met een boete van ten hoogste tienduizend gulden” vervangen door: een geldboete van tweede 
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categorie en bij herhaling met een geldboete van de derde categorie 

 

 

Artikel IX 

 

De Verkopingverordening (P.B. 1908, no. 51) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 12 worden de woorden “een boete van ten hoogste twintigduizend gulden” 

vervangen door: een geldboete van de vierde categorie 

B. In artikel 13 worden de woorden “een boete van drieduizend gulden” vervangen door: een 

geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 14 worden de woorden “een boete van tweehonderdvijftig gulden”, “een boete van 

vijftig gulden”, “een boete van vijfhonderd gulden”, “een boete van honderd gulden”, “een 

boete van tien gulden” en “een boete van tweehonderdvijftig gulden” telkens vervangen 

door: een geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel X 

 

De Mijnverordening (P.B. 1911, no. 6) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 202, eerste lid, worden de woorden “eene boete van ten hoogste vijftig gulden” 

vervangen door: een geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel XI 

 

De Verordening, houdende bepalingen omtrent het vervoer, de in-, uit- en doorvoer, aanmaak, ver-

koop en opslag van buskruit en andere licht ontplofbare stoffen (P.B. 1911, no. 29) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 2 worden de woorden “geldboete van vijf en twintig tot duizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

B. In artikel 5 worden de woorden “geldboete van vijf tot drie honderd gulden” vervangen door: 

geldboete van de eerste categorie 

C. In artikel 6 worden de woorden “kunnen de in de artt. 2 en 5 bepaalde straffen met een derde 

worden verhoogd.” vervangen door: “wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een 

derde verhoogd en wordt de in de artikelen 2 en 5 op het feit gestelde geldboete verhoogd 

naar de naasthogere categorie.  

 

 

Artikel XII 

 

De Auteursverordening 1913 (P.B. 1913, no. 3) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 31 worden de woorden “geldboete van honderd tot vijf duizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

B. In artikel 32 worden de woorden “geldboete van vijftig tot tweeduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 34, eerste lid, worden de woorden “geldboete van honderd tot vijf duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

D. In artikel 35 worden de woorden “geldboete van vier tot twee honderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 
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E. In artikel 37, eerste lid, worden de woorden “geldboete van honderd tot vijf duizend gulden“ 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel XIII 

(vervallen) 

 

 

Artikel XIV 

 

De Begrafenisverordening (P.B. 1919, no. 21) wordt als volgt gewijzigd: 

 

In artikel 41 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. In onderdeel 1° worden de woorden “met geldboete van ten hoogste f 50.--“vervangen door: 

met geldboete van de eerste categorie 

B. In onderdeel 2° worden de woorden “of geldboete van ten hoogste f 100,--“ vervangen door: 

of geldboete van de eerste categorie 

C. In onderdeel 3° worden de woorden “of geldboete van ten hoogste f 100,--“ vervangen door: 

of geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel XV 

 

De Verordening van den 13den September 1918, houdende bepalingen betreffende de 

verklaringen van overlijden, af te geven door de geneeskundigen in de kolonie Curaçao (P.B. 

1919, no. 22) wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 12, eerste tot en met derde lid, komen als volgt te luiden: 

1. Met geldboete van de eerste categorie en, bij herhaling van dezelfde overtreding binnen 2 

jaar na de eerste veroordeling, met geldboete van de tweede categorie worden de 

geneeskundigen gestraft, bij verzuim van de verplichtingen hun opgelegd in de artikelen 1, 2 

en 4. 

2. Met geldboete van eerste categorie en, bij herhaling van de zelfde overtreding binnen 2 jaar 

na de eerste veroordeling, met geldboete van de tweede categorie wordt gestraft de 

ambtenaar van de Burgerlijken Stand, bij verzuim van hetgeen hem is voorgeschreven in de 

artikelen 9 en 10. 

3. Met geldboete van de eerste categorie worden gestraft de personen, die met de aangifte van 

het overlijden belast zijn, bij verzuim van het hun opgelegde bij artikel 7. 

 

 

Artikel XVI 

 

De Verordening van den 9
den

 juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke 

ziekten (P.B. 1921, no. 66) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 17N worden de woorden “Wetboek van Strafrecht voor Curaçao” gewijzigd in: 

Wetboek van Strafrecht 

B. In artikel 49 worden de woorden “geldboete van ten hoogste f 25,-“ vervangen door: 

geldboete van de eerste categorie  

C. Artikel 49a komt als volgt te luiden: 
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Artikel 49a 

 

1. Hij, die een der artikelen 17 D tot en met 17 J, of 18 overtreedt, wordt voor zover het 

Wetboek van Strafrecht er niet in voorziet, gestraft met hechtenis van ten hoogste zeven 

dagen of geldboete van de eerste categorie. 

2. Hij, die een der artikelen 17 A, 17 L, tweede lid, 17 M of 17 N overtreedt, wordt, voor zover 

het Wetboek van Strafrecht er niet in voorziet, gestraft met hechtenis van ten hoogste 

veertien dagen of geldboete van de eerste categorie. 

3. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere 

veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, 

wordt de duur van de in de eerste twee leden genoemde hechtenis verdubbeld en wordt de 

op het feit gestelde geldboete verhoogd naar de tweede categorie. Met een vroegere 

veroordeling wordt gelijkgesteld vrijwillige voldoening aan de voorwaarden, door de 

bevoegd ambtenaar van het openbaar ministerie krachtens het eerste lid van artikel 1:149 

van het Wetboek van Strafrecht gesteld. 

 

D. De aanhef van artikel 50 komt als volgt te luiden: 

Met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de eerste categorie wordt, voor 

zover het Wetboek van Strafrecht er niet in voorziet, gestraft: 

E. In artikel 51 worden de woorden “geldboete van ten hoogste f 75,-“ vervangen door: 

geldboete van de eerste categorie 

F. In artikel 51bis worden de woorden “geldboete van ten hoogste f 250,-“ vervangen door: 

geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel XVII 

 

De Verordening van den 21sten October 1921, tot regeling van het toezicht op krankzinnigen (P.B. 

1922, no. 14) wordt gewijzigd als volgt: 

A. In artikel 35 worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” vervangen  

 door: geldboete van de tweede categorie 

B. In de aanhef van artikel 36 worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

C. In artikel 36, onderdeel E, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zestig gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel XVIII 

 

De Absintverordening 1925 (P.B. 1926, no. 12) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 5, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 5, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel XIX 

 

De Verordening van den 20sten Juli 1926, tot bescherming van diersoorten, nuttig voor land- en 
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ooftbouw of die langzamerhand uitsterven en op welker voortbestaan prijs wordt gesteld (P.B. 

1926, no. 60) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 4, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijftig gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 4, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

C. In artikel 4, derde lid, worden de woorden “artikel 76 eerste lid van het Wetboek van 

Strafrecht” vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht 

 

 

Artikel XX 

(vervallen) 

 

 

Artikel XXI 

 

De Vaartuigenverordening 1930 (P.B. 1930, no. 72) wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 16, eerste lid, komt als volgt te luiden: 

1. Overtreding van het bij deze landsverordening bepaalde wordt, voor zover het Wetboek van 

Strafrecht daarin niet voorziet, gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of 

geldboete van de tweede categorie. 

 

 

Artikel XXII 

 

De Verordening van den 7den November 1931, vaststellende de regelen, volgens welke een 

vergunning voor de oprichting van een industrie voor de verwerking van producten van de 

haaienvangst kan worden verleend (P.B. 1931, no. 75) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 5 worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” vervangen door: 

geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel XXIII 

 

De Quarantaineverordening (P.B. 1931, no. 92) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 23 worden de woorden “geldboete van driehonderd gulden tot vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel XXIV 

 

De Verordening van den 9den mei 1932, houdende bepalingen tegen verstekelingen (P.B. 1932, 

no. 51) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 1 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijf honderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 
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Artikel XXV 

 

De Verordening van den 7den October 1932, betreffende het tegengaan van rookverspreiding en 

roetblazen in het eerste of stadsdistrict en de haven op het eiland Curaçao (P.B. 1932, no. 90) 

wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 3 komt als volgt te luiden: 

Artikel 3 

 

Overtreding van artikel 1 van deze verordening wordt gestraft met geldboete van de eerste 

categorie. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen, sedert een 

vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden 

of de geldboete vrijwillig is betaald, wordt de op het feit gestelde boete verhoogd naar de tweede 

categorie. De feiten in dit artikel bedoeld, worden aangemerkt als overtreding. 

 

 

Artikel XXVI 

 

De Verordening van den 13den Juli 1932, tot aanwijzing van de vereenigingen, bedoeld in 

artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht voor de kolonie Curaçao (P.B. 1932, no. 

99), vervalt. 

 

 

Artikel XXVII 

 

De Landsverordening van de 1ste november 1932 tot heffing van een bijzonder invoerrecht op 

benzine (P.B. 1932, no. 107) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In de artikelen 6 en 7 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

telkens vervangen door: geldboete van de derde categorie 

B. In artikel 8 worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 11 worden de woorden “geldboete van ten hoogste twintigduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

 

 

Artikel XXVIII 

 

De Slacht- en keuringsverordening 1933 (P.B. 1933, no. 17) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 15, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweehonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 15, tweede lid, worden de woorden “kunnen de in het eerste lid genoemde straffen 

worden verdubbeld” vervangen door: wordt de geldboete verhoogd naar de tweede categorie 

C. In artikel 15, tweede lid, worden de woorden “artikel 76, eerste lid, van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van 

Strafrecht 
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Artikel XXIX 

 

De Verordening van den 22sten Juni 1933, houdende bepalingen omtrent de uitoefening van het 

recht van vergadering (P.B.1933, no. 54) wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 8 komt als volgt te luiden: 

 

Artikel 8 

 

Hij, die in een besloten vergadering, welke door toepassing van artikel 5 of artikel 6 

onderworpen is aan de daarbij aangeduide beperkingen van het recht van vergadering een feit 

pleegt, hetwelk in het openbaar begaan, zou vallen onder de feiten, strafbaar gesteld bij artikel 

2:49 van het Wetboek van Strafrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf of geldboete tot het bij 

dat artikel aangegeven maximum. 

De in dit artikel strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijven. 

B. In artikel 9 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel XXX 

 

De Verordening van den 22sten Juni 1933, houdende bepalingen omtrent drukwerken (P.B. 

1933, no. 56) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 1, tweede lid, en artikel 2, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten 

hoogste één honderd gulden” telkens vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 6, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

C. In artikel 10 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

D. In artikel 13 worden de woorden “wordt het maximum der straffen met een derde verhoogd” 

vervangen door: wordt het maximum van de vrijheidsstraffen met een derde verhoogd en 

wordt de op het feit gestelde geldboete verhoogd naar de naasthogere categorie 

 

 

Artikel XXXI 

 

De Verordening van den 30sten Juni 1934, regelende de uitoefening van de tandheelkunst (P.B. 

1934, no. 46) wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 9, eerste lid, komt als volgt te luiden: 

1. Voor zoover het Wetboek van Strafrecht er niet in voorziet, wordt overtreding van enige 

bepaling van deze verordening gestraft met geldboete van de eerste categorie. 

 

 

Artikel XXXII 

 

De Verordening van den 13den Februari 1934, regelende de praktijk als Vroedvrouw  (P.B. 

1934, no. 53) wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 11, eerste lid, komt als volgt te luiden: 
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1. Voor zoover het Wetboek van Strafrecht er niet in voorziet, wordt overtreding van enige 

bepaling van deze verordening gestraft met geldboete van de eerste categorie. 
 
 
Artikel XXXIII 
 
De Verordening van den 16den Februari 1939 tot regeling van den uitvoer van gouden munt en 
goud-muntmateriaal (P.B. 1939, no. 10) wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 2 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden vervangen door: 
geldboete van de eerste categorie 
 
 
Artikel XXXIV  

 

De Burgerwachtlandsverordening 1942 (P.B. 1942, no. 38) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 17, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste f 50.-” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 17, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste f 100.-” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

C. In artikel 19 worden de woorden “f 100.- boete” vervangen door: geldboete van de eerste 

categorie 

 

 
Artikel XXXV 
 
De Algemeene Oorlogsongevallenregeling (P.B. 1943, no. 202) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 44 worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 45 worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 46, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

D. In artikel 46, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

E. In artikel 47, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

F. In artikel 47, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

 

 
Artikel XXXVI 
 

De Curaçaose Regeling Rechtsverkeer in oorlogstijd  (P.B. 1944, no. 153) wordt als volgt 

gewijzigd: 

In de artikelen 58, tweede lid, 59, tweede lid, en 60, tweede lid, worden de woorden “geldboete 

van ten hoogste tienduizend gulden” telkens vervangen door: geldboete van de derde categorie 

 

 
Artikel XXXVII 
 

De Arbeidsgeschillenlandsverordening 1946 (P.B. 1946, no. 119) wordt als volgt gewijzigd: 
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A. In artikel 16, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 16, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zes honderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 17, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste drie honderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

 

 
Artikel XXXVIII 
(vervallen) 

 

 
Artikel XXXIX 
 

De Landsverordening op Distilleerderijen (P.B. 1948, no. 119) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 11, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste drie duizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

B. In artikel 11, tweede en derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderd 

gulden” telkens vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

C. In artikel 13, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste drie duizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 
Artikel XL 
 

De Huurcommissieregeling (P.B.1948, no. 135) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 13 worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen door: 

geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel XLI 
 

Landsverordening van 28 april 1949 regelende de verplichting tot publicatie der 

boekhoudkundige gegevens van bedrijven van openbaar nut (P.B. 1949, no. 52) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 4, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 

B. In artikel 4, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 
Artikel XLII 
 

De Algemene Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 219 worden de woorden “de artikelen 185 tot en met 188 en artikel 190” gewijzigd 

in: de artikelen 340 tot en met 343 en artikel 345 

B. In artikel 233, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

C. In artikel 233A, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijftigduizend” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 
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D. In artikel 233B, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

vijfentwintigduizend” vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

E. In artikel 233C wordt na het woord “verhoogd” ingevoegd: en wordt de op het feit gestelde 

geldboete verhoogd naar de naasthogere categorie 

F. In artikel 233D worden de woorden “artikel 32, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht van 

de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:64, eerste lid, van het Wetboek van 

Strafrecht 

G. In artikel 235, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijftigduizend” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

H. In artikel 235, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweehonderd en 

vijftigduizend” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

I. In artikel 236, tweede lid, worden de woorden “boete van honderd gulden” vervangen door: 

geldboete van de eerste categorie 

J. In artikel 238 worden de woorden “minstens vijfhonderd gulden” vervangen door: minstens 

het bedrag van de eerste categorie 

K. In artikel 239, eerste lid, worden de woorden “boete van ten hoogste honderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

L. In artikel 240, eerste lid, worden de woorden “minstens vijfhonderd gulden” vervangen door: 

minstens het bedrag van de eerste categorie 

M. In artikel 240, derde lid, worden de woorden “boete van ten hoogste honderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

N. In artikel 241, tweede lid, worden de woorden “minstens vijfhonderd gulden” vervangen door: 

minstens het bedrag van de eerste categorie 

O. In artikel 241, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

vijfentwintigduizend” vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

P. In artikel 243, eerste lid, worden de woorden “boete van vijftig tot tweehonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

Q. In artikel 244, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijftigduizend” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

R. In artikel 244, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

S. In artikel 247 worden de woorden “minstens vijfduizend gulden” vervangen door: minstens 

het bedrag van de tweede categorie 

T. In artikel 249, eerste lid, worden de woorden “minstens vijfhonderd gulden” vervangen door: 

minstens het bedrag van de eerste categorie 

U. In artikel 249, tweede lid, worden de woorden “boete van tweehonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

V. In artikel 252, eerste lid, worden de woorden “boete van vijfhonderd tot vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

W. In artikel 252, tweede lid, worden de woorden “boete van tweehonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

X. In artikel 253, eerste lid, worden de woorden “boete van vijfhonderd tot vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

Y. In artikel 255 worden de woorden “boete van vijfhonderd tot vijfduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

Z. In artikel 257 worden de woorden “boete van vijfhonderd tot vijfduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

AA. In artikel 258, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de derde categorie 
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BB. In artikel 258, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste twintigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

CC. In artikel 258, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden 

” vervangen door: geldboete van de derde categorie 

DD. In artikel 258a, onderdeel b, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend 

gulden ” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 
Artikel XLIII 
 
De Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951 (P.B. 1951, no. 134) wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 138, eerste lid, vervallen de woorden “van de Nederlandse Antillen” en worden de 

woorden “geldboete van ten hoogste honderd gulden” vervangen door: geldboete van de eerste 

categorie 
 
 
Artikel XLIV 
 

De Verordening, houdende regeling van het gebruik van stoomketels in de Nederlandse Antillen 

(P.B. 1951, no. 163), wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 1, onderdeel I, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

B. In artikel 1, onderdeel II, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

C. In artikel 48 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

D. In artikel 49 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 
 
 
Artikel XLV 
(vervallen)   

 

 

Artikel XLVI 

 

De Bouw- en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 61, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste drie honderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 61, tweede lid, worden de woorden “kan de bevoegde rechter geldboete tot het 

dubbel van het voor elke overtreding gesteld maximum uitspreken.” vervangen door: wordt 

de op het feit gestelde geldboete verhoogd naar de naasthogere categorie.  
 
 
Artikel XLVII 
 

De Landsverordening invoer kleine dieren 1952 (P.B. 1952, no. 123) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 9 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 
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Artikel XLVIII 

 

De Gezondheidslandsverordening 1952 (P.B. 1952, no. 157) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 3, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

B. In artikel 3, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

 

 

Artikel XLIX 

 

De Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw (P.B. 1953, no. 194) 

wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 15 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

B. In artikel 17, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 17, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel L 

 

De IJklandsverordening 1956 (P.B. 1956, no. 38) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In de artikelen 29 tot en met 32 vervallen de woorden “van de Nederlandse Antillen”  

B. In artikel 34 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

C. In artikel 35 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel LI 

 

De Landsverordening Belastingverdrag Amerika 1955 (P.B. 1957, no.14) wordt als volgt 

gewijzigd: 

In artikel 3 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden” vervangen door: 

geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel LII 

 

De Eenvormige Landsverordening van de 4de Maart 1957 houdende regeling van de 

tuchtrechtspraak over personen, die geneeskunst uitoefenen, zomede over apothekers (P.B. 1957, 

no. 30) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 14, tweede lid, worden de woorden “de artikelen 198 en 463 van het Wetboek van 

Strafrecht voor Curaçao” vervangen door: de artikelen 2:147 en 3:38 van het Wetboek van 

Strafrecht 

B. In artikel 18 worden de woorden “artikel 201 van het Wetboek van Strafrecht voor Curaçao” 

vervangen door: artikel 2:151 van het Wetboek van Strafrecht 
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Artikel LIII 

 

De Verordening van de 20ste 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) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 3, tweede lid, worden de woorden “wegens een der feiten in het eerste of vierde lid 

van artikel 313 of in artikel 439 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse 

Antillen” vervangen door: wegens een der feiten in het eerste of vijfde lid van artikel 2:273 

of in artikel 3:1 van het Wetboek van Strafrecht 

B. In artikel 5, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste twaalfhonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel LIV 

 

De Landsverordening Speelvergunningsrecht Hazardspelen 1957 (P.B. 1958, no. 46) wordt als 

volgt gewijzigd: 

In artikel 6, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 

 

 

Artikel LV 

 
De Landsverordening van de 22ste October 1958 nopens de registratie van schutter- en 
dienstplichtigen (P.B. 1958, no. 147) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 4, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste f 150,-” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 4, tweede lid, worden de woorden “van de Nederlandse Antillen” geschrapt en 

wordt de zinsnede “geldboete van ten hoogste f 600,-” vervangen door: geldboete van de 

tweede categorie  

 

 

Artikel LVI 

 

De Landsverordening van den 31sten December 1942 houdende regeling van de invordering van 

belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften alsmede van de 

rechtspleging inzake van belastingen, bijdragen en vergoedingen (P.B. 1958, no.164) wordt als 

volgt gewijzigd: 

In artikel 15 worden de woorden “artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse 

Antillen” vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht 

 

 

Artikel LVII 

 

De Landsverordening van de 19de december 1958 regelende de uitoefening van de geneeskunde 

(P.B. 1958, no. 174) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 7, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
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Artikel LVIII 

 

De Opiumlandsverordening 1960 (P.B. 1960, no. 65) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 11, derde en vierde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

twaalfduizend gulden” telkens vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

B. In artikel 11e, tweede lid, komt de tekst “artikel 438a, eerste lid, 438b van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen,” te vervallen. 

 

 

Artikel LIX 

 

De Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 44, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zes honderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

B. In artikel 44, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste f 1000,-” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 44, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tien duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie  

D. In artikel 51, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

E. In artikel 51, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
 
 
Artikel LX 
 

De Landsverordening van de 18
e
 juli 1961, houdende voorschriften in het belang van de 

volksgezondheid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen van schadelijke dieren en planten (P.B. 

1961, no. 116) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 9, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 9, tweede lid, wordt de zinsnede “artikel 76, eerste lid, van de Nederlandse 

Antillen” vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht 

 

 

Artikel LXI 

 

De Landsverordening tot heffing van een uitvoerrecht op puimsteen (P.B.1961, no.154) wordt als 

volgt gewijzigd: 

A. In artikel 12 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tien duizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de derde categorie 

B. In artikel 13 worden de woorden “geldboete van ten hoogste twee duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 14 worden de woorden “geldboete van ten hoogste één duizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

D. In artikel 15, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste twee duizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
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Artikel LXII 

 

De Landsverordening veiligheidsvoorschriften voor kleine schepen (P.B. 1961, no. 185) wordt 

als volgt gewijzigd: 

In artikel 7 wordt de tekst “artikel 49 onder 2 van het Wetboek van Strafrecht van de 

Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:123, eerste lid onder b, van het Wetboek van 

Strafrecht 

 

 

Artikel LXIII 
De Dienstplichtverordening 1961 (P.B. 1961, no. 223) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 132, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdvijftig 

gulden” vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 132, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 133, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

D. In artikel 133, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste drieduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel LXIV 

 

De Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling (P.B. 1963, no. 77) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 8, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

B. In artikel 8, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel LXV 

 

De Landsverordening afbetalingsovereenkomsten (P.B. 1964, no. 48) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 4, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfentwintig duizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

B. In artikel 4, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 

C. In artikel 7 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfentwintig duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

D. In artikel 8, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

E. In artikel 8, vierde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel LXVI 

 

De Landsverordening Identiteitskaarten  (P.B. 1965, no. 17) wordt als volgt gewijzigd: 
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A. In artikel 9 worden de woorden “geldboete van ten hoogste twee honderd en vijftig gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 10 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel LXVII 
 
De Luchtvaartrampenverordening (P.B. 1965, no. 46) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 41 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

B. In artikel 42 worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 43 worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

D. In artikel 44 worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

E. In artikel 45, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

F. In artikel 45, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

G. In artikel 46, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

H. In artikel 48 worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel LXVIII 
 
De Landsverordening bescherming staatsgeheimen (P.B. 1965, no. 69) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 1 worden de woorden “Staat” telkens vervangen door het woord: Land  en wordt het 

woord “staatsbedrijf” vervangen door: landsbedrijf 
B. In artikel 2 wordt het woord “Staat” telkens vervangen door: Land 
C. Artikel 8 komt als volgt te luiden: 
 

Artikel 8 
 

Onder "Land" wordt in deze landsverordening verstaan "Land" in de zin van het Tweede Boek, 
Titel I van het Wetboek van Strafrecht. 
 
 
Artikel LXIX 

 

De Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B.1965, no. 194) wordt als 

volgt gewijzigd: 

A. In artikel 43, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

B. In artikel 43, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste éénduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 43, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 
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D. In artikel 46 worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

E. In artikel 50, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

F. In artikel 50, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel LXX 
 
De Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 15, eerste, tweede en derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tienduizend gulden” telkens vervangen door: geldboete van de derde categorie 

 

 

Artikel LXXI 

 

De Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 15, eerste, tweede en derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tienduizend gulden” telkens vervangen door: geldboete van de derde categorie 

 

 

Artikel LXXII 
 
De Landsverordening toelating en uitzetting (P.B. 1966, no. 17) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 23, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
B. In artikel 23, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
C. In artikel 23, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
D. In artikel 24, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel LXXIII 

 

De IJklandsverordening 1956 (P.B. 1967, no. 38) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In de artikelen 29 tot en met 32 vervallen telkens de woorden “van de Nederlandse Antillen” 

B. In de artikelen 34 en 35 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden” 

telkens vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel LXXIV 

 

De Wapenverordening 1931 (P.B. 1967, no. 168) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 11, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tien duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 
B. In artikel 11, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
C. In artikel 11, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste drieduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
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Artikel LXXV 
 
De Vuurwapenverordening 1930 (P.B. 1967, no. 169) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 11 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden”, “geldboete 

van ten hoogste vijfentwintig duizend gulden” en “geldboete van ten hoogste duizend 
gulden” vervangen door respectievelijk: geldboete van de derde categorie, geldboete van de 
vierde categorie en geldboete van de tweede categorie 

B. In artikel 11a, tweede lid, vervalt de zinsnede “artikel 438a, eerste lid, 438b van het 
Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen,”  

 
 
Artikel LXXVI 
 
De Landsverordening Bestrijdingsmiddelen (P.B. 1968, no. 35) wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 10, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” 
vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel LXXVII 
 
De Landsverordening In- en Uitvoer (P.B. 1968, no. 42) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 14, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 
B. In artikel 14, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste drieduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel LXXVIII 
 

De Vakantieregeling 1949 (P.B 1968, no. 112) wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 17, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 
vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 

 
Artikel LXXIX 
 
De Landsverordening op de justitiële documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag (P.B. 
1968, no.  213) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 2, eerste lid onderdeel a sub 2, wordt de zinsnede “artikel 474 van het Wetboek 

van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 3:52 van het Wetboek 
van Strafrecht 

B. Artikel 2, tweede lid, komt als volgt te luiden: 
 2. Met veroordeling wordt gelijkgesteld het in artikel 1:80 respectievelijk artikel 1:81 van 

het Wetboek van Strafrecht bedoelde bevel van de rechter tot plaatsing in een 
psychiatrische inrichting respectievelijk tot beschikking stelling. 

C. artikel 2, derde lid, komt als volgt te luiden: 
 3. Met veroordeling wordt mede gelijkgesteld het in artikel 1:174 van het Wetboek van 

Strafrecht bedoelde bevel van de rechter tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. 
D. In artikel 5, derde lid, wordt de zinsnede “artikel 17a van het Wetboek van Strafrecht van de 

Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:19 van het Wetboek van Strafrecht 
E. Artikel 5, vierde lid, vervalt 
F. In artikel 11, onderdeel b, worden de woorden “geldboete van niet meer dan f 50,--“ 

vervangen door: geldboete van niet meer dan die van de eerste categorie 
G. In artikel 31, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste twaalfhonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
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H. In artikel 31, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” 
vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 
 
Artikel LXXX 
 
De Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (P.B. 1969, no. 24) wordt als volgt 
gewijzigd: 
In artikel 49, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” 
vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel LXXXI 
 
De Landsverordening Winkelsluiting (P.B. 1969, no. 58) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 10, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
B. In artikel 10, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste drie honderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
 
 
Artikel LXXXII 
 
De Landsverordening invoerrecht op delfstoffen (P.B. 1970, no. 55) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 26 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de derde categorie 
B. In artikel 27, eerste en tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tienduizend gulden” telkens vervangen door: geldboete van de derde categorie 
C. In artikel 28, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 
D. In artikel 28, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel LXXXIII 
 
De Landsverordening Accijns van Sigaretten 1970 (P.B. 1970, no. 96) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In de artikelen 16 en 17 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

telkens vervangen door: geldboete van de derde categorie 
B. In artikel 18, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste éénduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
C. In artikel 18, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
D. In artikel 22 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de derde categorie 
E. In artikel 23, eerste lid, worden de woorden “geldboete van tenminste eenhonderd gulden en 

ten hoogste eenduizend gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
F. In artikel 24, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
G. In artikel 24, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste twintigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vierde categorie 
 
 
Artikel LXXXIV 
 
De Televisie-landsverordening (P.B. 1971, no. 33) wordt als volgt gewijzigd: 
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A. In artikel 15, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste f 10 000,-gulden” 
vervangen door: geldboete van de derde categorie 

B. In artikel 15, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste f 1000,-gulden” 
vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 
 
Artikel LXXXV 
 
De Landsverordening accijns op bier (P.B. 1971, no. 36) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In de artikelen 17, 18 en 19, eerste en tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten 

hoogste tienduizend gulden” telkens vervangen door: geldboete van de derde categorie 
B. In artikel 20, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste eenduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
C. In artikel 20, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
D. In artikel 21, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste eenhonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
 
 
Artikel LXXXVI 
 
De Landsverordening van de 9de juli 1971 houdende regelen betreffende de bescherming van de 

titel registeraccountant (P.B. 1971, no. 87) wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 2, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen 
door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel LXXXVII 
 
De Landsverordening Volkstellingen (P.B. 1971, no. 171) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 9, vierde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” 

telkens vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
B. In artikel 10, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zesduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 
C. In artikel 10, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel LXXXVIII 
 
De Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 15, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vierde categorie 
B. In artikel 15, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de derde categorie 
C. In artikel 19, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
D. In artikel 19, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel LXXXIX 
 
De Statistieklandsverordening (P.B. 1976, no. 145) wordt als volgt gewijzigd; 
A. In artikel 7 worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen door: 

geldboete van de tweede categorie 
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B. In artikel 8, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zes honderd gulden” 
vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 8, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden” 
vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

D. In artikel 9, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zes honderd gulden” 
vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

E. In artikel 9, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden” 
vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 
 
Artikel XC 
 
De Petroleumlandsverordening (P.B. 1976, no. 251) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 11, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 
B. In artikel 11, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
C. In artikel 12, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 
 
 
Artikel XCI 
 
De Monumentenlandsverordening (P.B. 1977, no. 3) wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 20 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen 
door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel XCII 
 
De Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (P.B. 1977, no. 4) wordt als 
volgt gewijzigd: 
A. In artikel 22, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste f 1000,-“ vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 
B. In artikel 23, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste f 150,- “ vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 
C. In artikel 24 worden de woorden “geldboete van ten hoogste f 150,- “ vervangen door: 

geldboete van de eerste categorie 
 
 
Artikel XCIII 
 
De Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek 1977 (P.B. 1977, no. 127) wordt 
als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 5, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 
B. In artikel 5, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel XCIV 
 
De Landsverordening voortgezet onderwijs. (P.B. 1979, no. 29) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 31, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderd gulden“ 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
B. In artikel 31, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden“ 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
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C. In artikel 40, eerste lid, wordt de tekst “artikel 257 van het Wetboek van Strafrecht” vervangen 
door: artikel 2:208 van het Wetboek van Strafrecht 

 
 
Artikel XCV 
 
De Landsverordening Deviezenverkeer (P.B. 1981, no. 67) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 28, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vierde categorie 
B. In artikel 28, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 
 
 
Artikel XCVI 
 

De Landsverordening van de 25ste januari 1983 regelende het voeren van de titel ingenieur (ing.) 

(P.B. 1983, no. 28) wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 2 worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden“ vervangen door: 
geldboete van de eerste categorie 
 
 
Artikel XCVII 
 
De Cessantia-landsverordening (P.B. 1983, no. 85) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 14, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
B. In artikel 14, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 
 
 
Artikel XCVIII 
 
De Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (P.B. 1985, no. 44) wordt als volgt 
gewijzigd: 
In artikel 27, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden“ 
vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
 
 
Artikel XCIX 
 

De Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen (P.B. 1985, no. 146) wordt 

als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 13 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vierde categorie 
B. In artikel 14, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
C. In artikel 14, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel C 
(vervallen) 
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Artikel CI 

 

De Wachtgeldregeling overheidsdienaren (P.B. 1986, no. 83) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 40, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
B. In artikel 40, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
 
 
Artikel CII 
(vervallen) 
 
 
Artikel CIII 

 

De Meetbrievenlandsverordening (P.B. 1986, no. 103) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 24 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de derde categorie 
B. In artikel 25 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 
C. In artikel 26 worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel CIV 

 

De Monumentenlandsverordening (P.B. 1989, no. 55) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 12 worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CV 

 

De Landsverordening op het ter beschikking stellen arbeidskrachten (P.B. 1989, no. 73) wordt 

als volgt gewijzigd: 

In artikel 15, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

 

 

Artikel CVI 

 

De Crematielandsverordening (P.B. 1989, no. 93) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 27, aanhef, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 

B. In artikel 28, aanhef, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijfentwintighonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CVII 

 

De Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 77) wordt als volgt gewijzigd: 



 49 
 

 - 25 - 

A. In artikel 122, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijftigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

B. In artikel 122, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

eenhonderdduizend gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

 

 

Artikel CVIII 

 

De Landsverordening zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (P.B. 1991, no. 5) 

wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 18 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de derde categorie 

 

 

Artikel CIX 

 

De Visserijlandsverordening  (P.B. 1991, no. 74) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 15, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 
B. In artikel 15, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 
C. In artikel 15, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel CX 

 

De Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen (P.B. 1993, no. 108) wordt als 

volgt gewijzigd: 

A. In artikel 38, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste f. 1.000.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

B. In artikel 38, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste f. 100.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 
 
 
Artikel CXI 
 
De Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 (P.B. 1994, no. 4) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 50, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

B. In artikel 50, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

 

 

Artikel CXII 
 
De Landsverordening op het Notarisambt (P.B. 1994, no. 6) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 78, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste NA. 10.000,-” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 
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B. In artikel 78, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste NA. 5.000,-” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 78, vierde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste NA. 1.000,-” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 
Artikel CXIII 
 

De Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1994, no. 45)  wordt als 

volgt gewijzigd: 

A. In artikel 35, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

B. In artikel 35, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

C. In artikel 35, derde en vierde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend 

gulden” telkens vervangen door: geldboete van de derde categorie 

 

 

Artikel CXIV 

 

De Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1995, no. 196) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 10, eerste lid onder b, worden de woorden: “artikelen 387, 390, 390 bis en 391 van 

het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikelen 2:234 

tot en met 2:237 van het Wetboek van Strafrecht 

B. In artikel 35, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van vijfentwintigduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

C. In artikel 35, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van honderdduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

D. In artikel 35, derde lid, worden de woorden: “geldboete van tienduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de derde categorie 

E. In artikel 35, vierde lid, worden de woorden: “geldboete van tienduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de derde categorie 

 

 

Artikel CXV 
 
De Uitvoeringslandsverordening folteringverdrag (P.B. 1995, no.197) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 1 wordt de tekst “Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen 

door: Wetboek van Strafrecht 
B. In artikel 2, eerste en derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

honderdduizend gulden” telkens vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 
C. In artikel 3, onderdelen a en b, wordt de zinsnede “artikel 49, eerste lid, onder 2°, van het 

Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” telkens vervangen door: artikel 1:123, 
eerste lid onder b, van het Wetboek van Strafrecht  

D. In artikel 4 wordt de tekst “artikelen 44 en 45 van het Wetboek van Strafrecht van de 
Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:108 en 1:109 van het Wetboek van Strafrecht 
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Artikel CXVI 
 
De Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (P.B. 1996, no. 21) wordt als volgt 
gewijzigd: 
A. Artikel 1, eerste lid onderdeel h, komt als volgt te luiden: 

 h. witwassen: een gedraging als strafbaar gesteld in Titel XXXI van het Tweede Boek van 

het Wetboek van Strafrecht; 

B. In artikel 22d, eerste lid, en artikel 22e, tweede lid, wordt de tekst “artikel 76 van het 

Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” telkens vervangen door: artikel 1:149 

van het Wetboek van Strafrecht 

C. In artikel 23, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

D. In artikel 23, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 
 
 
Artikel CXVII 
 
De Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (P.B. 1996, no. 23) wordt als volgt 
gewijzigd: 
A. In artikel 9, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

vijfhonderdduizendduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 
B. In artikel 9, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 
C. n artikel 9c, eerste lid, en artikel 9d, tweede lid, wordt de tekst “artikel 76 van het Wetboek 

van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” telkens vervangen door: artikel 1:149 van het 
Wetboek van Strafrecht 

 
 
Artikel CXVIII 

 

De Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (P.B. 1996, no. 38) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 8, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 

B. In artikel 8a, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 8a, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste zeshonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel CXIX 

 

De Landsverordening beginselen gevangeniswezen (P.B. 1996, no. 73) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 4, eerste lid, komen de woorden: “en het bepaalde in artikel 29 van het Wetboek 

van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” te vervallen 

B. In artikel 6, onder a, worden de woorden: “artikelen 39 en 39c van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikelen 1:81, 1:82 en 1:83 van 

het Wetboek van Strafrecht 
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Artikel CXX 

 

De Landsverordening regulering indexering lonen (P.B. 1996, no. 81) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 13, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

B. In artikel 13, derde lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 

C. In artikel 14, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

D. In artikel 14, tweede categorie, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste zeshonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel CXXI 
 
Het Wetboek van Strafvordering (P.B. 1996, no. 164) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 1 wordt in de definitie van “huiszoeking” de tekst “artikelen 144 en 145” 

vervangen door: artikelen 274 en 275 
B. In artikel 1 wordt in de definitie van “Nederlands-Antilliaans schip” de tekst “artikel 88” 

vervangen door: artikel 195 
C. In artikel 28 wordt de tekst “artikel 76” vervangen door: artikel 1:149 
D. In artikel 47, derde lid, wordt de tekst “artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht van de 

Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:77 van het Wetboek van Strafrecht 
E. In artikel 70, vierde lid, wordt de tekst “de artikelen 97 tot en met 113” vervangen door: de 

artikelen 2:1 tot en met 2:20 
F. In artikel 74, eerste lid, wordt de tekst “het strafbare feit omschreven in artikel 454, aanhef 

en onder ten 3e, van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen 
door: het strafbare feit omschreven in artikel 3:17 van het Wetboek van Strafrecht 

G. In artikel 100, eerste lid onderdeel b, wordt de tekst “een van de misdrijven omschreven in 
de artikelen 204, eerste en tweede lid, 236, 245, derde lid, 259, 266, 298, eerste lid, 321a, 
334, 339, 339a, 366, eerste lid, 368, 404, 405, 410 en 431 van het Wetboek van Strafrecht” 
vervangen door: een van de misdrijven omschreven in de artikelen 2:215, eerste lid, 2:255 
eerste lid, 2:286, 2:298, 2:334 eerste lid, 2:338 2:376, 2:377 en 2:397 van het Wetboek van 
Strafrecht 

H. In de artikelen 119, eerste lid, en 119a, tweede lid, wordt de tekst “artikel 38e van het 
Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:77 van het 
Wetboek van Strafrecht 

I. In artikel 123, eerste lid, wordt de tekst “In geval van een strafbaar feit als omschreven in de 
artikelen 97 tot en met 102, 103a tot en met 104c, 245, 246, 256, 258, 259, 260, 265 of 
447 van het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: In geval van een strafbaar feit als 
omschreven in de artikelen 2:1 tot en met 2:5, 2:7 tot en met 2:11, 2:154, 2:194 tot en met 
2:196, 2:203, 2:209, 2:239, 2:240, 2:241, 2:335 of 3:8 van het Wetboek van Strafrecht 

J. In artikel 124 wordt de tekst “artikel 95bis” vervangen door: artikel 1:219 
K. In artikel 151, vijfde lid, wordt de tekst “De artikelen 35a, 35b en 37, laatste zinsnede, van 

het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: De artikelen 1:69, 1:70 en 1:72 van het 
Wetboek van Strafrecht 

L. In de artikelen 177a, tweede lid, en 177d, eerste lid, wordt de tekst “artikel 38e van het 
Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:77 van het 
Wetboek van Strafrecht 

M. In artikel 177g, eerste lid, wordt de tekst “artikel 38e, eerste onderscheidenlijk derde lid, 
van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 
1:77, eerste onderscheidenlijk derde lid, van het Wetboek van Strafrecht 

N. Artikel 198, eerste lid, komt als volgt te luiden: 
 Ieder, die kennis draagt van een van de misdrijven omschreven in de artikelen 2:1 tot en 

met 2:26 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VI van het Tweede Boek van dat 
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wetboek, van desertie in tijd van oorlog, van militair verraad, van moord, van mensenroof 
of van verkrachting, dan wel van het voornemen tot een van deze misdrijven, is verplicht 
daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar. 

O. In artikel 204 wordt de tekst “ artikel 66, eerste lid” vervangen door: artikel 1:140, eerste lid 
P. Artikel 281 komt als volgt te luiden:  

Artikel 281 
 

 Indien de officier van justitie van oordeel is, dat een last, als bedoeld in artikel 1;80, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, moet worden gegeven, is hij bevoegd een 
behandeling door de raadkamer te vorderen. De verdachte wordt bij het onderzoek 
gehoord. De artikelen 294, tweede lid, en 295 zijn van toepassing. 

 
Q. In artikel 284 wordt de tekst “artikel 76, vierde lid” vervangen door: artikel 1:149 
R. De laatste volzin van artikel 295, tweede lid, komt als volgt te luiden: 
 

Indien het strafbare feit wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn 
geestvermogens niet aan de verdachte kan worden toegerekend kan tevens de last worden 
gegeven, bedoeld in het eerste lid van artikel 1:80 van het Wetboek van Strafrecht. 

 
S. In artikel 297 wordt de tekst “het tweede lid van artikel 39” vervangen door: het eerste lid 

van artikel 1:80 
T. In artikel 353 wordt de tekst “artikel 38e” vervangen door: artikel 1:77 
U. In artikel 355 wordt de tekst “artikel 70” vervangen door: artikel 1:43 
V. De tweede volzin van artikel 396, tweede lid, komt als volgt te luiden: 

 Indien het strafbare feit wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn 
geestvermogens niet aan de verdachte kan worden toegerekend wordt zonodig de last 
gegeven, bedoeld in het eerste lid van artikel 1:80 van het Wetboek van Strafrecht. In het 
geval van artikel 1:174, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht wordt zonodig de 
maatregel van plaatsing in een jeugdinrichting zonder toepassing van enige straf opgelegd. 

W. In artikel 405 wordt de tekst “artikel 17a” vervangen door: artikel 1:19 
X. In artikel 411, derde lid, wordt de tekst “artikel 17a ” vervangen door: artikel  1:19 en wordt 

“artikel 17b” door: artikel 1:20 
Y. In artikel 412, derde lid onderdeel a, wordt de tekst “artikel 31” vervangen door: artikel 1:60 
Z. In artikel 412, derde lid onderdeel b, wordt de tekst “artikel 35” vervangen door: artikel 1:68 
AA. In artikel 416, vijfde lid, wordt de tekst “artikel 76, eerste lid,” vervangen door: artikel 1:149, 

eerste lid 
BB. In artikel 428, zevende lid onderdeel a, wordt de tekst “artikel 17a” vervangen door: artikel 

1:19 
CC. In artikel 475 wordt de tekst “artikel 39, tweede lid,” vervangen door: artikel 1:80, eerste lid, 
DD. In de artikelen 503a, eerste lid, 503d, eerste lid onderdeel a, 503e en 503g wordt de tekst 

“artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” telkens 
vervangen door: artikel 1:77 van het Wetboek van Strafrecht 

EE. In artikel 528, eerste lid onderdeel c, wordt de tekst “artikel 454, onder 3e” vervangen door: 
artikel 3:17 

FF. In de artikelen 559, eerste lid onderdeel d, en 574, tweede lid, wordt de tekst “artikel 70” 
telkens vervangen door: artikel 1:143 

GG. In artikel 591a, tweede lid, wordt de tekst “artikel 35, eerste lid, onder a, van het Wetboek 
van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:68, eerste lid, onder 
a, van het Wetboek van Strafrecht 

HH. In artikel  609, vierde lid, wordt de tekst “artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht van de 
Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:77 van het Wetboek van Strafrecht 

II. Artikel 609, vierde lid, komt als volgt te luiden: 
4. Een uitspraak op de vordering van het openbaar ministerie, als bedoeld in artikel 1:77 
van het Wetboek van Strafrecht, kan eerst worden ten uitvoer gelegd, nadat de 
veroordeling, als bedoeld in artikel 1:77, eerste onderscheidenlijk derde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht, in kracht van gewijsde is gegaan. 

JJ. In artikel 625, vierde lid, wordt de tekst “artikel 17a” vervangen door: artikel 1:19 
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KK. In artikel 634, eerste lid, wordt de tekst “artikel 38e” vervangen door: artikel 1:77 
LL. In artikel 635 wordt de tekst “artikel 76” vervangen door: artikel 1:149 
MM. In artikel 635a, tweede lid, wordt de tekst “artikel 38e van het Wetboek van strafrecht van 

de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:77 van het Wetboek van Strafrecht 
 
 
Artikel CXXII 
(vervallen) 

 

 

Artikel CXXIII 

 

De Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.B. 1996, no. 211) wordt 

als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 48, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijftigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

B. In artikel 48, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijftigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

C. In artikel 49, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

D. In artikel 50, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

E. In artikel 50, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijftigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

F. In artikel 51, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

G. In artikel 52, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden” 

vervangen door geldboete van de vijfde categorie 

H. In artikel 53, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

 

 

Artikel CXXIV 

 

De Uitvoeringslandsverordening verdrag chemische wapens (P.B. 1997, no. 122) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 9, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijfhonderd duizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

B. In artikel 9, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste honderd duizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

C. In artikel 10, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijftig duizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

 

 

Artikel CXXV 

 

De Landsverordening APNA (P.B. 1997, no. 311) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 30, eerste, tweede en vierde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

vijfduizend gulden” telkens vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
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B. In artikel 30, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijftigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

 

 

Artikel CXXVI 
 
De Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 97, eerste en tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

eenduizend gulden” telkens vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

B. In artikel 97, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 

 

 

Artikel CXXVII 

 
De Postlandsverordening 1998 (P.B. 1997, no. 319) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 17, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 
B. In artikel 17, tweede en derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend 

gulden” telkens vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel CXXVIII 
 
De Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 24, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste een miljoen (NAF. 

1.000.000,--) gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

B. In artikel 24, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

(NAF. 100.000,--) gulden vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

C. In artikel 24, derde lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste duizend  

 (NAF. 1.000,--) gulden vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel CXXIX 
 

De Landsverordening op de weerkorpsen 1997 (P.B. 1997, no. 335) wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 8, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste zestig duizend gulden” 
vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 
 
 
Artikel CXXX 
 
De Sanctielandsverordening (P.B. 1997, no. 336) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 20, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste NAF. 10.000” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 
B. In artikel 20, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste NAF. 3.000 gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
 
 
Artikel CXXXI 

 

De Landsverordening grondslagen natuurbeheer en –bescherming (P.B. 1998, no. 49) wordt als 

volgt gewijzigd: 
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A. Artikel 33 komt als volgt te luiden: 

Artikel 33 

 

 1. Handelen in strijd met de voorschriften gegeven bij of krachtens de artikelen 7A, 7B, 8A, 

8B en 8C of krachtens artikel 15, en overtreding van de verboden gegeven bij of krachtens 

de artikelen 7A, 7B, 8A, 8B en 8C of krachtens artikel 15, wordt, voor zover opzettelijk 

begaan, gestraft met hetzij gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, hetzij geldboete van 

de zesde categorie, hetzij beide straffen. 

 2. Handelen in strijd met de voorschriften gegeven bij of krachtens de artikelen 7A, 7B, 8A, 

8B en 8C of krachtens artikel 15, en overtreding van de verboden gegeven bij of krachtens 

de artikel 7A, 7B, 8A, 8B en 8C of krachtens artikel 15, wordt, voor zover niet opzettelijk 

begaan, gestraft met hetzij gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, hetzij geldboete van de 

vijfde categorie, hetzij beide straffen. 

 3. Handelen in strijd met de bij de artikelen 17, eerste lid, en 19 gegeven voorschriften wordt 

gestraft met hetzij hechtenis van ten hoogste zes maanden, hetzij een geldboete van de 

vierde categorie, hetzij beide straffen.  

 

B. In artikel 35, eerste lid, worden de woorden: “artikelen 35, 36 en 38b tot en met 38d van het 

Wetboek van strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikelen 1:68, 1:719 

en 1:74 tot en met 1:76 van het Wetboek van Strafrecht 
 
 
Artikel CXXXII 
 

De Landsverordening aansprakelijkheid olietankschepen (P.B. 1998, no. 169) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 33, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden Nederlands Antilliaanse Courant” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

B. In artikel 33, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden 

Nederlands Antilliaanse Courant” vervangen door: geldboete van de derde categorie 

 

 

Artikel CXXXIII 

 

De Landsverordening schadefonds olietankschepen (P.B. 1998, no. 170) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 11, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

 

Artikel CXXXIV 

De Landsverordening toezicht effectenbeurzen (P.B. 1998, no. 252) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 15, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd duizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

B. In artikel 15, tweede, derde en vierde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste één 

miljoen gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

 

 

Artikel CXXXV 

 

De Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43) wordt als volgt gewijzigd: 
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In artikel 56 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de derde categorie 

 

 

Artikel CXXXVI 

 

De Landsverordening op de dividendbelasting 2000 (P.B. 1999, no. 246) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 29 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de derde categorie 

B. In artikel 30, eerste en tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdduizend gulden” telkens vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

C. In artikel 31 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de derde categorie 

D. In artikel 32, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

E. In artikel 32, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijftigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

F. In artikel 33, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 

G. In artikel 33, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CXXXVII 

 

De Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000, no. 67) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 36, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

B. In artikel 36, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste 

vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

 

 

Artikel CXXXVIII 

 

De Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg (P.B. 2000, no. 168) wordt als 

volgt gewijzigd: 

A. In artikel 31, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

B. In artikel 31, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

honderdvijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

C. In artikel 31, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

D. In artikel 32, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

E. In artikel 32, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

F. In artikel 32, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 



49 
 

 - 34 - 

Artikel CXXXIX 

 

De Landsverordening economische zones 2000 (P.B. 2001, no. 18) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 12, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

B. In artikel 12, tweede en derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

vijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

 

 

Artikel CXL 

 

De Landsverordening administratieve rechtspraak (P.B. 2001, no. 79) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 101, eerste lid, wordt de tekst “de artikelen 198 en 463 van het Wetboek van Strafrecht 

van de Nederlandse Antillen” vervangen door: de artikelen 2:147 en 3:38 van het Wetboek van 

Strafrecht 

 

 

Artikel CXLI 

 

De Landsverordening arbeid vreemdelingen (P.B. 2001, no. 82) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 10, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

 

 

Artikel CXLII 

 

De Algemene landsverordening Landsbelastingen (P.B. 2001, no. 89) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 49, eerste lid, worden de woorden “ geldboete van ten hoogste NAF. 25.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

B. In artikel 49, tweede lid, worden de woorden “ geldboete van ten hoogste NAF. 100.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

C. In artikel 50, vierde lid, worden de woorden “ geldboete van ten hoogste NAF. 100.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

D. In artikel 50, vijfde lid, worden de woorden “ geldboete van ten hoogste NAF. 50.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

E. In artikel 51 worden de woorden “ geldboete van ten hoogste NAF. 10.000,--“ vervangen door: 

geldboete van de derde categorie 

F. In artikel 52, eerste lid, worden de woorden “ geldboete van ten hoogste NAF. 10.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 

G. In artikel 52, tweede lid, worden de woorden “ geldboete van ten hoogste NAF. 5.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CXLIII 

 

De Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001, no. 151) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 50, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijftig duizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

B. In artikel 50, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijf en dertig 
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duizend gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

C. In artikel 50, vierde lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijf en dertig 

duizend gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

D. In artikel 50, vijfde lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijf en dertig 

duizend gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

E. In artikel 51, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijfhonderd duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de zesde categorie en “geldboete van ten hoogste honderd 

duizend gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie. 

F. In artikel 55, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van vijf en dertig duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie. 

G. In artikel 55, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van vijf en dertig duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie. 

H. In artikel 55, derde lid, worden de woorden: “geldboete van vijf en dertig duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie. 

I. In artikel 58, vierde lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijftig duizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie. 

J. In artikel 58, vijfde lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijf en dertig 

duizend gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

K. In artikel 61, worden de woorden: “artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van de 

Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht en 

“geldboete van ten hoogste vijf en dertig duizend gulden” vervangen door: geldboete van de 

vijfde categorie 

 

 

Artikel CXLIV 

 

De Landsverordening opruiming van schepen wrakken (P.B. 2002, no. 69) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 18, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste NAF. 100.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

B. In artikel 18, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste NAF. 50.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

C. In artikel 18, derde lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste NAF. 50.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

 

 

Artikel CXLV 
 
De Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten (P.B. 2002, no. 
74) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 7, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

B. In artikel 7, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

 

 

Artikel CXLVI 

 

De Landsverordening identificatieplicht (P.B. 2002, no. 76) wordt als volgt gewijzigd: 
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A. In artikel 3, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijftienduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

B. Artikel 3, tweede lid, komt als volgt te luiden: 

 2. Indien tijdens het plegen van een strafbaar feit, bedoeld in het eerste lid, nog geen jaar is 

verlopen sedert een eerdere veroordeling van de schuldige wegens het plegen van een 

strafbaar feit, bedoeld in dat lid, onherroepelijk is geworden dan wel vrijwillig is voldaan 

aan een voorwaarde door het openbaar ministerie krachtens artikel 1:149 van het 

Wetboek van Strafrecht gesteld, kan hechtenis van ten hoogste 12 maanden of een 

geldboete van de vierde categorie worden opgelegd. 

 

Artikel CXLVII 

 
De Landsverordening Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen 2002 (P.B. 2002, no. 135) 
wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 49, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste NAf. 6000,- 

(zesduizend gulden Nederlands Antilliaans Courant)” vervangen door: geldboete van de 
derde categorie 

B. In artikel 49, tweede lid, vervallen de woorden “van de Nederlandse Antillen” en worden de 
woorden “geldboete van ten hoogste NAf. 5000,- (vijfduizend gulden Nederlands 
Antilliaans Courant)” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CXLVIII 

 

De Landsverordening toezicht beleggings-instellingen en administrateurs (P.B. 2002, no. 137) 

wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 38, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

B. In artikel 38, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

vijfhonderdduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

 

 

Artikel CXLIX 

 

De Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid (P.B. 2003, no. 3) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 28, derde lid, worden de woorden: “artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van 

de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht 

B. In artikel 40, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste NAF. 50.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

C. In artikel 41, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste NAF. 250.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

D. In artikel 41, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 
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Artikel CL 

 

De Landsverordening organisatie bloedvoorziening (P.B. 2003, no. 68) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 20, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste NAF. 50.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

B. In artikel 21, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste NAF. 25.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

C. In artikel 21, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste NAF. 50.000,--“ 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

 

 

Artikel CLI 

 

De Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf (P.B. 2003, no. 113) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 24, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijftigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

B. In artikel 24, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vierhonderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

 

 

Artikel CLII 

 

De Landsverordening toezicht trustwezen (P.B. 2003, no. 114) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 25, eerste en derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

vijfhonderdduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

B. In artikel 25, tweede en vierde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de zesde categorie 

 

 

Artikel CLIII 

 

De Tijdelijke landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren (P.B. 2005, 

no. 69) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 9, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

B. In artikel 9, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijftigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

C. In artikel 9, derde lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

D. In artikel 9, vierde lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de derde categorie 

 

Artikel CLIV 

De Landsverordening sociale vormingsplicht (P.B. 2005, no. 72) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 21, eerste lid onder a, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste duizend 

gulden” vervangen door de woorden: geldboete van de tweede categorie 

B. In artikel 21, eerste lid, onder b, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste 
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vijfduizend gulden” vervangen door de woorden: geldboete van de tweede categorie 

C. In artikel 22, eerste lid, onder a, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijftien 

duizend gulden” vervangen door de woorden: geldboete van de vierde categorie 

D. In artikel 22, eerste lid, onder b, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste zeven 

duizend en vijfhonderd gulden” vervangen door: geldboete van de derde categorie 

E. In artikel 23, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijftien duizend gulden” 

vervangen door de woorden: geldboete van de vierde categorie 

F. In artikel 24, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste vijftien duizend gulden” 

vervangen door de woorden: geldboete van de vierde categorie 

 

 

Artikel CLV 

(vervallen) 

 

 

Artikel CLVI 

 

De Landsverordening drinkwater (P.B. 2006, no. 37) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 40, eerste lid, onder a, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdduizend gulden” vervangen door de woorden: geldboete van de zesde categorie 

B. In artikel 40, eerste lid, onder b, worden de woorden: “geldboete van honderdduizend 

gulden” vervangen door de woorden: geldboete van de vijfde categorie 

C. In artikel 40, tweede lid, onder a, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdduizend gulden” vervangen door de woorden: geldboete van de zesde categorie 

D. In artikel 40, tweede lid, onder b. worden de woorden: “geldboete van honderdduizend 

gulden” vervangen door de woorden: geldboete van de vijfde categorie 

E. In artikel 41, eerste lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste tweehonderd 

vijftigduizend gulden” vervangen door de woorden: geldboete van de zesde categorie 

F. In artikel 41, tweede lid, worden de woorden: “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door de woorden: geldboete van de vijfde categorie 

 

 

Artikel CLVII 

 

De Landsverordening maritiem beheer (P.B. 2007, no. 18) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 80, eerste lid, worden de woorden “geldboete van maximaal NAF. 25.000,-- 

(vijfentwintigduizend Nederlands-Antilliaanse courant)” vervangen door de woorden: 

geldboete van de vierde categorie 

B. In artikel 80, tweede lid, worden de woorden “geldboete van maximaal NAF. 25.000,-- 

(vijfentwintigduizend Nederlands-Antilliaanse courant)” vervangen door de woorden: 

geldboete van de vierde categorie 

C. Artikel 80, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: 

 1. na “artikel 24,” wordt ingevoegd: artikel 26,  

 2. de woorden “geldboete van maximaal NAF. 100.000,-- (honderdduizend Nederlands-

Antilliaanse courant)” worden vervangen door de woorden: geldboete van de vijfde 

categorie 

D. In artikel 81, eerste lid, worden de woorden “geldboete van maximaal NAF. 1.000.000,-- 

(één miljoen Nederlands-Antilliaanse courant)” vervangen door de woorden: geldboete van 

de zesde categorie 
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E. In artikel 81, tweede lid, worden de woorden “geldboete van maximaal NAF. 250.000,-- 

(honderdduizend Nederlands Antilliaanse courant)” vervangen door de woorden: geldboete 

van de zesde categorie 

F. In artikel 81, derde lid, worden de woorden “met ten hoogste NAF. 25.000,-- 

(vijfentwintigduizend Nederlands Antilliaans courant)” vervangen door: met een geldboete 

de vierde categorie 

G. In artikel 82, worden de woorden “geldboete van maximaal NAF. 250.000,-- 

(honderdduizend Nederlands-Antilliaanse courant) vervangen door de woorden: geldboete 

van de zesde categorie. 

 

Artikel CLVIII 

De Landsverordening zorginstellingen (P.B. 2007, no. 19) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 25, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdduizend gulden” vervangen door de woorden: een geldboete van de zesde 

categorie 

B. In artikel 25, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: een geldboete van de vijfde categorie 

C. In artikel 25, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijftigduizend 

gulden” vervangen door de woorden: geldboete van de vijfde categorie 

D. In artikel 25, vierde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste 

vijfentwintigduizend gulden” vervangen door de woorden: geldboete van de vierde categorie 

 

 

Artikel CLIX 

 

De Archieflandsverordening (P.B. 2008, no. 7) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 30, eerste lid, worden de woorden “geldboete van NAF. 5000,00” vervangen door: 

geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CLX 

 

De Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 37) wordt als 

volgt gewijzigd: 

A. In artikel 12, tweede lid, worden de woorden “artikel 454b van het Wetboek van Strafrecht” 

vervangen door: artikel 3:20 van het Wetboek van Strafrecht 

B. In artikel 36, eerste lid, worden de woorden “bedoeld in artikel 257 van het Wetboek van 

Strafrecht” vervangen door: bedoeld in artikel 2:208 van het Wetboek van Strafrecht 

 

 

Artikel CLXI 

 

De Landsverordening funderend onderwijs (P.B. 2008, no. 84) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 8 eerste lid, wordt de tekst “misdrijf tegen de zeden als bedoeld in Titel XIV van 

het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen dan wel het misdrijf van zware 

mishandeling bedoeld in de artikelen 315 of 316 van dat Wetboek” vervangen door: misdrijf 

tegen de zeden als bedoeld in Titel XIII van het Wetboek van Strafrecht dan wel het misdrijf 

van zware mishandeling bedoeld in de artikelen 2:275 of 2:276 van dat Wetboek 

B. Artikel 30, eerste lid, komt als volgt te luiden: 
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 1. De bevoegdheid tot het geven van onderwijs vervalt van rechtswege bij onherroepelijke 

veroordeling wegens een misdrijf tegen de zeden als bedoeld in Titel XIII van het 

Wetboek van Strafrecht jegens een minderjarige. 

 

 

Artikel CLXII 

 

De Handelsregisterverordening (P.B. 2009, no. 51) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 21, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste NAF. 50.000,-.” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

B. In artikel 21, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste NAF. 20.000,-.” 

vervangen door: geldboete van de vierde categorie 

C. In artikel 21, derde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste NAF. 50.000,-.” 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

D. In artikel 21, vierde lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste NAF. 50.000,-. “ 

vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 

 

 

Artikel CLXIII 

 

De Eilandsverordening van de 14
e
 oktober 1952 tot vaststelling van de “Hondenverordening 

1952” (A.B. 1952 no. 4) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 9 worden de woorden “geldboete van hoogstens vijf en twintig gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel CLXIV 

 

De Eilandsverordening van de 22
e
 December 1952  inzake Autobusdiensten (A.B. 1952 no. 14) 

wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 34 worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

2. In artikel 35 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijf honderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

3. In artikel 36 worden de woorden “geldboete van ten hoogste 100 gulden” vervangen door: 

geldboete van de eerste categorie 

4. In artikel 37 worden de woorden “krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van 

de Nederlandse Antillen” vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van 

Strafrecht 

 

 

Artikel CLXV 

 

De Eilandsverordening van de 20
ste

 December 1952 inzake huurautodiensten (A.B. 1952 no. 15) 

wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 32 worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

2. In artikel 33 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 
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3. In artikel 34 worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderd gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

4. In artikel 35 worden de woorden “krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van 

de Nederlandse Antillen” vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van 

Strafrecht 

 

 

Artikel CLXVI 

 

De Hondenbelastingverordening 1953 (A.B. 1953 no. 18) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 12 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel CLXVII 

 

De Hinderverordening Curaçao (A.B. 1953 no. 21) wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 17, eerste lid, sub a, worden de woorden “geldboete van ten hoogste drie duizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

2. In artikel 17, eerste lid, sub b, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CLXVIII 

 

De Eilandsverordening van de 21
ste

 October 1954 houdende bepalingen ter bestrijding van de 

gele koorts mug (A.B. 1954 no. 37) wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 19, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste ƒ 50,-“ vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

2. In artikel 19, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste ƒ 100,-“ vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

3. In artikel 19, derde lid, worden de woorden “krachtens artikel 76 van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het 

Wetboek van Strafrecht 

 

 

Artikel CLXIX 

 

De Binnenvaartverordening Curaçao (A.B. 1957 no. 11) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 32 worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen door: 

geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CLXX 

 

De Wegenverkeersverordening Curaçao (A.B. 1957 no. 12) wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 127, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
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2. In artikel 127, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

3. In artikel 127, vierde lid, worden de woorden “krachtens artikel 76 van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het 

Wetboek van Strafrecht 

 

 

Artikel CLXXI 

 

De Motorrijtuigenbelastingverordening  (A.B. 1972 no. 15) wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 24, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

2. In artikel 24, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste honderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel CLXXII 

 

De Rifbeheerverordening (A.B. 1976 no. 48) wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 10, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

2. In artikel 10, tweede lid, worden de woorden “geldboete van het hoogste 

tweeduizendvijfhonderd  gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

3. In artikel 10, derde lid, worden de woorden “krachtens artikel 76 van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het 

Wetboek van Strafrecht 

 

 

Artikel CLXXIII 

 

De Monumenteneilandsverordening  Curacao (A.B. 1990 no. 5) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 21 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CLXXIV 

 

De Leerplichtverordening Curaçao (A.B. 1991 no. 8) wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 20, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

2. In artikel 20, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

Artikel CLXXV 

 

De Eilandsverordening leges, Precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20) 

wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 127 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweeduizend vijfhonderd 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
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2. In artikel 128 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

3. In artikel 129 worden de woorden “krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van 

de Nederlandse Antillen” vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van 

Strafrecht 

 

 

Artikel CLXXVI 

 

De Hinderverordening Curaçao 1994 (A.B. 1994 no. 40) wordt als volgt gewijzigd:  

1. In artikel 46, eerste lid, sub d, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

2. In artikel 46, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

3. In artikel 47, eerste lid, sub c, worden de woorden “geldboete van ten hoogste drieduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CLXXVII 

 

De Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992, no. 20) 

(A.B. 1995 no. 48) wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 17, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweeduizend 

vijfhonderd gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

2. In artikel 17, derde lid, worden de woorden “krachtens artikel 76 van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het 

Wetboek van Strafrecht 

 

 

Artikel CLXXVIII 

 

De Eilandsverordening kinderopvang Curaçao (A.B. 1997 no. 98) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 36 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen door 

de woorden: geldboete van de tweede categorie  

 

 

Artikel CLXXIX 

 

De Eilandsverordening basisadministratie persoonsgegevens (A.B. 1998 no. 3) wordt als volgt 

gewijzigd:  

In artikel 31 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de eerste categorie 

 

 

Artikel CLXXX 

 

De Eilandsverordening Casinowezen Curaçao (A.B. 1999 no. 35) wordt als volgt gewijzigd:  

1. In artikel 26, eerste lid, sub 4, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 
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2. In artikel 26, tweede lid, komen de woorden “door de bevoegde ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van de 

Nederlandse Antillen” te vervallen 

 

 

Artikel CLXXXI 

 

De Eilandsverordening Casinowezen Curaçao(A.B. 1999 no. 97) wordt als volgt gewijzigd:  

1. In artikel 26, eerste lid, sub h, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

2. In artikel 26, tweede lid 2, worden de woorden “krachtens artikel 76 van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het 

Wetboek van Strafrecht 

 

 

Artikel CLXXXII 

 

De Eilandsverordening, houdende regels betreffende de ambulancezorg in het eilandgebied 

Curaçao (A.B . 2000 no. 81) wordt als volgt gewijzigd:  

1. In artikel 14, eerste lid, worden de woorden “boete van ten hoogste vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

2. In artikel 14, tweede lid, worden de woorden “krachtens artikel 76 van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het 

Wetboek van Strafrecht 

 

 

Artikel CLXXXIII 

 

De Eilandsverordening gevaarlijke honden (A.B. 2007 no. 89) wordt als volgt gewijzigd:  

In artikel 9 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen door: 

vervangen door geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CLXXXIV 

 

De Subsidieverordening Curaçao 2007 (A.B. 2007 no. 104) wordt als volgt gewijzigd:  

In artikel 29 worden de woorden “geldboete van ten hoogste tweeduizend vijfhonderd gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CLXXXV 

 

De Visserijverordening Curaçao 2004 (AB. 2007 no. 117) wordt als volgt gewijzigd:  

In artikel 50 worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie 
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Artikel CLXXXVI 

 

De Eilandsverordening bejaardentehuizen en verzorgingshuizen Curaçao (A.B. 2008 no. 123) 

wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 16, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

2. In artikel 16, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste duizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie; en “geldboete van ten hoogste 

tweeduizend gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

3. In artikel 16, tweede lid, worden de woorden “Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse 

Antillen” vervangen door: Wetboek van Strafrecht 

 

 

Artikel CLXXXVII 

 

De Eilandsverordening logeergastenbelasting Curaçao 2009 (A.B. 2009 no. 33) wordt als volgt 

gewijzigd:  

In artikel 16, sub c, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Artikel CLXXXVIII 

 

De Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008 (2009 no. 135) wordt als volgt 

gewijzigd: 

1. In artikel 38, eerste lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

2. In artikel 38, tweede lid, worden de woorden “geldboete van ten hoogste vijfduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

3. In artikel 38, derde lid, worden de woorden “geldboete van maximaal vijfduizend gulden” 

vervangen door: geldboete van de tweede categorie 

 

 

Titel II Slotbepalingen 

 

 

Artikel CLXXXIX 

 

Het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 4 

oktober 1913 no. 61, en afgekondigd in P.B. 1913, no. 67, zoals sindsdien gewijzigd en aangevuld, 

wordt ingetrokken. 

 

 

Artikel CC 

 

Het Wetboek van Strafrecht treedt in werking op het tijdstip van inwerkingtreding van deze 

landsverordening. 

1. De Minister van Justitie stelt de nummering van de artikelen van het Wetboek van 

Strafrecht opnieuw vast en brengt de in dat wetboek en in de opeenvolgende gedeelten van 
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deze Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht voorkomende aanhalingen van die 

artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming. 

2. Hij draagt zorg dat de overeenkomstig het tweede lid bijgewerkte teksten van het Wetboek 

van Strafrecht en deze Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht in het 

Publicatieblad worden geplaatst. 

 

 

Artikel CCI 

 

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht. 

 

 

Artikel CCII 

 

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het 

Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied. 

 

 

            Gegeven te Willemstad, 2 november 2011 

                   F.M.D.L.S.GOEDGEDRAG 

 

 

De Minister-President, 

Minister van Algemene Zaken, 

          G.F. SCHOTTE 

 

 

De Minister van Justitie, 

      E.R. WILSOE 

 

 

De Minister van Financiën, 

  G.R.M. JAMALOODIN 

 

 

De Minister van Economische Ontwikkeling, 

             A.N. EL HAKIM 

 

 

De Minister van Onderwijs, 

Wetenschap, Cultuur en Sport, 

           L.J.F. JANSEN 

 

 

De Minister van Verkeer, Vervoer 

en Ruimtelijke Planning,  

            C.F. COOPER 
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De Minister van Bestuur, 

Planning en Dienstverlening, 

         C.A. MONK 

 

 

De Minister van Sociale Ontwikkeling, 

Arbeid en Welzijn, 

                H.F. KOEIMAN 

 

 

             Uitgegeven de 14
de

 november 2011

             De Minister van Algemene Zaken, 

                         G.F. SCHOTTE 

 


