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Landsverordening van de 14de maart 2013 tot aanpassing
van verschillende landsverordeningen vanwege de
troonopvolging

IN NAAM VAN DE KONINGIN!
De Gouverneur van Sint Maarten,
In overweging genomen hebbende dat het noodzakelijk is een aantal
aanpassingen door te voeren vanwege de troonopvolging;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten,
vastgesteld de onderstaande landsverordening:
Artikel I
In artikel 40, tweede lid, van de Advocatenlandsverordening wordt de
zinsnede “IN NAAM DER KONINGIN” vervangen door: IN NAAM VAN DE
KONING.
Artikel II
In artikel 23, eerste lid, onderdeel h, en tweede lid, van de
Arbeidsregeling wordt de zinsnede “de verjaardag van de Koningin”
telkenmale vervangen door: de verjaardag van de Koning.
Artikel III
In de artikelen 7, 8 en 9 van de Landsverordening bekendmaking en
inwerkingtreding wordt de zinsnede “In naam van de Koningin!”
telkenmale vervangen door: In naam van de Koning!.
Artikel IV
In artikel 38, vierde lid, van de Landsverordening materieel
ambtenarenrecht wordt de zinsnede “de verjaardag van de Koningin”
vervangen door: de verjaardag van de Koning.
Artikel V
In artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening tot inschrijving van
arbeidskrachten wordt de zinsnede “verjaardag van de Koningin”
vervangen door: verjaardag van de Koning.
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Artikel VI
In artikel 2 van de Landsverordening tot vaststelling van aanvullende
bepalingen voor de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie wordt de
zinsnede “Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin” vervangen door: Ik
zweer (beloof) trouw aan de Koning.
Artikel VII
In artikel 5, tweede lid, van de Regeling Ambtenarenrechtspraak wordt
de zinsnede “de verjaardag van de Koningin” vervangen door: de
verjaardag van de Koning.
Artikel VIII
In de artikelen 245, derde lid, en 293, derde lid, van het Wetboek van
Koophandel wordt de zinsnede “de verjaardag van de Koningin” telkenmale
vervangen door: de verjaardag van de Koning.
Artikel IX
In artikel 7 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer wordt de
zinsnede “Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin” vervangen door: Ik
zweer (beloof) trouw aan de Koning.
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Artikel X
1. Indien de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin deze
landsverordening wordt geplaatst, ligt:
a.
op of voor 18 maart 2013, treedt deze landsverordening in werking
op 30 april 2013; of,
b.
op of na 19 maart 2013, treedt deze landsverordening in werking
met ingang van de eerste dag van de zevende week na de datum van
uitgifte van dat Afkondigingsblad en werkt terug tot en met 30 april 2013.
2. In afwijking van het eerste lid treedt deze landsverordening, indien
het door de Ombudsman gevraagde oordeel van het Constitutioneel Hof
niet tot vernietiging leidt als bedoeld in artikel 127, vijfde lid, van de
Staatsregeling, in werking:
a. met ingang van de eerste dag van de derde week na de beslissing
van het Constitutioneel Hof en werkt terug tot en met 30 april 2013, indien
de datum van de beslissing ligt op of na 15 april 2013; of,
b. op 30 april 2013.
Gegeven te Philipsburg veertiende maart 2013;
De Gouverneur van Sint Maarten

Veertiende maart 2013;
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de veertiende maart 2013;
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen deel
Met de hoogst mogelijke eerbied en respect heeft de regering van Sint
Maarten op 28 januari 2013 kennisgenomen van het bericht van Hare
Majesteit Koningin Beatrix van het Koninkrijk der Nederlanden waarin zij
haar abdicatie aankondigt. De regering is Hare Majesteit dankbaar voor de
33 jaar, waarin zij zich met de grootst mogelijke kunde heeft ingezet voor
het Koninkrijksbestuur en voor het bestuur van Sint Maarten. Bijzondere
dankbaarheid wordt daarbij bovendien geuit voor de speciale aandacht en
warme betrokkenheid die de Koningin heeft getoond voor de landen van
het Koninkrijk binnen het Caribisch gebied.
Met de mededeling dat Hare Majesteit Koningin Beatrix op 30 april 2013
de troon overdraagt aan Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje,
Prins Willem-Alexander, staat het Koninkrijk der Nederlanden aan de
vooravond van een uitzonderlijke gebeurtenis. Voor het eerst sinds het
jaar 1890, het jaar waarin Koning Willem III overleed en Prinses van
Waldeck en Pyrmont Emma als koningin-regentes der Nederlanden
aantrad, zal iemand van het mannelijk geslacht de troon van het
Koninkrijk bestijgen.
De abdicatie van Koningin Beatrix en de inhuldiging van Prins WillemAlexander kent een aantal gevolgen voor de geldende wettelijke regelingen
van Sint Maarten. In sommige wettelijke regelingen wordt thans de
Koningin genoemd. Voorgesteld wordt thans om deze wettelijke regelingen
aan te passen.
Met de voorgestelde aanpassingen worden de verschillende wettelijke
regelingen bovendien in lijn gebracht met de Staatsregeling van Sint
Maarten. In artikel 32, eerste en tweede lid, van de Staatsregeling wordt
immers enkel gesproken over het ambt “Koning”. Hiermee wordt zowel de
mannelijke als de vrouwelijke bekleder van dit ambt aangeduid. Met de
thans voorgestelde aanpassingen worden de wettelijke regelingen aldus
toekomstbestendig gemaakt en in lijn gebracht met de Staatsregeling.
Artikelsgewijs deel
Artikel I
In artikel 40, tweede lid, van de Advocatenlandsverordening is het hoofd
van een bevelschrift geregeld. Ingevolge de troonopvolging wordt voor het
hoofd van het bevelschrift voorgesteld de Koningin te vervangen door de
Koning.
Artikelen II, IV, V, VII en VIII
In de landsverordeningen, genoemd in deze artikelen, wordt bepaald
welke dagen nationale feestdagen zijn. De dag waarop de verjaardag van
de Koningin wordt gevierd is een van deze feestdagen. Voorgesteld wordt
om ook hier de term “Koningin” te vervangen door de term “Koning”.
Thans bestaat bovendien het voornemen om vanaf 2014 de zogenoemde
Koningsdag op 27 april te laten plaatshebben in plaats van de huidige
Koninginnedag op 30 april. Dit heeft voor de wettelijke regelingen
overigens geen verdere gevolgen.

AB 2013, no. 15

4

Artikel III
In de te wijzigen artikelen van de Landsverordening bekendmaking en
inwerkingtreding is bepaald wat de opschriften zijn van verschillende
wettelijke regelingen. Vanwege de troonopvolging worden ook voor deze
opschriften de nodige wijzigingen voorgesteld.
Artikelen VI en IX
Met de voorgestelde wijziging wordt in die landsverordeningen de tekst
van de eed, respectievelijk de belofte aangepast.
Artikel X
Voorgesteld wordt om deze landsverordening in werking te laten treden
op de dag van de troonswisseling, te weten 30 april 2013. Met het
voorgestelde artikel is met alle mogelijke scenario’s rekening gehouden om
inwerkingtreding op 30 april te bewerkstelligen, tenzij het Constitutioneel
Hof bepaalt, dat de onderhavige landsverordening in strijd zou zijn met de
Staatsregeling. In een dergelijk geval treedt de landsverordening immers
niet in werking.
De Minister van Algemene Zaken
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