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Besluit van de 19de december 2013 tot afkondiging van het
besluit van 13 december 2013 houdende instelling
herinneringsmedaille “Medaille bezoek in 2013 aan het
Caribisch deel van het Koninkrijk”

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2013, nr. 20130000718611,
Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Directie
Arbeidszaken Publieke Sector, afdeling Politieke
Ambtsdragers;
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Artikel 1
Ter gelegenheid van Ons eerste bezoek aan het Caribisch
deel van het Koninkrijk na Onze inhuldiging op 30 april 2013
wordt een herinneringsmedaille ingesteld, die de naam zal
dragen van “Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel
van het Koninkrijk” en die op voordracht van Onze Minister die
het aangaat bij koninklijk besluit wordt toegekend.
Artikel 2
1.De herinneringsmedaille, bedoeld in artikel 1, is met zilver
vervaardigd en cirkelrond met een middellijn van 30
millimeter. Zij vertoont aan de voorzijde naar links gewend
Onze beeldenaar en aan de keerzijde een gekroond monogram
houdende de letters “W” en “A” , de tekst
“30 april 2013”, alsmede als omschrift de woorden “WillemAlexander Koning der Nederlanden”.
2.De herinneringsmedaille wordt op de linkerborst gedragen
aan een 27 millimeter breed Nassaublauw moiré lint, met in
het midden vier verticale oranje banen, elk van 2 millimeter
breed en 2 millimeter uiteen.
Artikel 3
1.Het is aan hen, die met de herinneringsmedaille, bedoeld
in artikel 1, begiftigd zijn, vergund, deze in verkleinde vorm
aan het lint, dan wel alleen het lint te dragen.
2.Het is tevens aan vrouwen, die met de
herinneringsmedaille begiftigd zijn, vergund, deze aan een
strik van het in artikel 2, tweede lid, omschreven lint op de
linkerschouder te dragen.
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Artikel 4
Aan de begiftigde wordt een oorkonde uitgereikt, waaruit de
toekenning van het herinneringsmedaille, bedoeld in artikel 1,
blijkt.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt
geplaatst.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij
behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het
Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao
en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden
geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan
de Kanselier der Nederlandse Orden.
Wassenaar, dertiende december 2013
Willem-Alexander

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Uitgegeven de negentiende december 2013;
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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Nota van Toelichting
Ter gelegenheid van het officiële bezoek van 12 november tot en met 21
november 2013 van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare
Majesteit Koningin Máxima aan het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt
een herinneringsmedaille ingesteld. Deze herinneringsmedaille wordt bij
koninklijk besluit toegekend aan personen die een bijzondere bijdrage
hebben geleverd aan het genoemde bezoek, welke bijdrage hun dagelijkse
werkzaamheden betekenisvol te boven gaat.
De toekenning zal geschieden op voordracht van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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