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Regeling van de Minister van Algemene Zaken van veertien
maart 2013 tot aanpassing van verschillende ministeriële
regelingen vanwege de troonopvolging

DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN ,
In overweging genomen hebbende:
dat het noodzakelijk is een aantal wetgevingstechnische aanpassingen
door te voeren vanwege de troonopvolging;

BESLUIT:
Artikel I
In artikel 1, tweede lid, van de Regeling vakantiedagen funderend
onderwijs wordt “de verjaardag van de Koningin” vervangen door: de
verjaardag van de Koning.
Artikel II
In artikel 2, tweede lid, van de Ministeriële regeling ter uitvoering van
artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening basisonderwijs wordt “de
verjaardag van de Koningin” vervangen door: de verjaardag van de
Koning.
Artikel III
In artikel 2, tweede lid, van de Ministeriële regeling ter uitvoering van
artikel 24, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs wordt
“de verjaardag van de Koningin” vervangen door: de verjaardag van de
Koning.
Artikel IV
In de bijlagen A tot en met D bij de Ministeriële regeling ter uitvoering
van de artikelen 55 en 59 van de Dienstplichtverordening, regelende de
aflegging van de eed of belofte door dienstplichtigen wordt in “trouw aan
de Koningin” telkens vervangen door: trouw aan de Koning”.
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Artikel V
1. Indien de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin deze
regeling wordt geplaatst, ligt:
a. op of voor 18 maart 2013, treedt deze regeling, in werking op 30
april 2013; of,
b. op of na 19 maart 2013, treedt deze regeling 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 regeling 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.

Deze regeling zal met de toelichting in het Afkondigingsblad worden
geplaatst.

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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TOELICHTING
Algemeen deel
Met de hoogst mogelijke eerbied en respect heeft de regering van Sint
Maarten op 28 januari kennis genomen van het bericht van Hare Majesteit
Koningin Beatrix van het Koninkrijk der Nederlanden waarin zij haar abdicatie
aankondigt. De regering is bijzonder verheugd dat Hare Majesteit heeft laten
weten de haar toegewenste warmte en hartelijkheid tijdens de bezoeken aan
de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden ook zo te hebben
ondervonden. Na het overdragen van de troon door Hare Majesteit Koningin
Beatrix op 30 april 2013 aan Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje,
Prins Willem-Alexander, mag Sint Maarten zich verheugen in een bezoek van
de nieuwe Koning.
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. Deze wettelijke regelingen worden met de onderhavige
ministeriële regeling aangepast. De verschillende wettelijke regelingen
worden hiermee 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
Artikelen I, II en III
Door de wijziging van deze ministeriële regelingen wordt „de dag waarop
de verjaardag van de Koningin‟ wordt gevierd door die van de Koning.
De formulering „de dag waarop de verjaardag van de Koningin‟ wordt
gevierd, is destijds gekozen omdat Koninginnedag niet wordt gevierd op de
verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix zelf, namelijk op 31
januari, maar nog steeds op de dag van de verjaardag van Hare Majesteit
Koningin Juliana. Daartoe is besloten gezien de aard van de
feestelijkheden die met het volksfeest gepaard gaan en het winterse weer
in het Europees deel van het Koninkrijk der Nederlanden in die tijd van het
jaar. Hoewel vanaf 2014 Koningsdag zal plaatsvinden op de werkelijke
verjaardag van de Koning, te weten op 27 april, wordt de huidige
formulering behouden aangezien deze meer toekomstbestendig is.
Artikel IV
Als gevolg van de wijziging in de bijlagen bij deze ministeriële regeling,
wordt voortaan trouw gezworen dan wel beloofd aan de Koning in plaats van
aan de Koningin.
Artikel V
Deze ministeriële regeling treedt in werking op de dag van de
troonswisseling, te weten 30 april 2013, tenzij het Constitutioneel Hof zal
oordelen dat dit besluit niet verenigbaar is met de Staatsregeling. Met dit
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artikel is met alle mogelijke scenario‟s rekening gehouden om de
inwerkingtreding op 30 april te garanderen.

De Minister van Algemene Zaken
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