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KONINKLIJK BKSLUIT van 24 april 1995 (Stb . 233) , houdende bekendmaking
van de tekst van het Statuut voor het Koninkrilk der Nederlanden .
Ujtge|ven, 26 jun| 1995
De minister van Justitie ,
E. J . Vos
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BESLUIT van 22 mei 1995 tot aœondiging in het Afkondi|gsblad van Amba
van het besluit van 24 april 1995 (Stb. 233) , houdende bekendmaung van de
tekst van het Statuut voor het KoninkHjk der Nederlanden.
IN NAAM VAN DE KONINGIN!
DE WND. GOUVERNEUR van Aruba,
|an|ege de |oningjn de |st ontvangen hebbende tot afkondi|ng van
onderst|nd besluit
Besluit van 24 april 1995 (Stb. 233), houdende bekend|kjng van de tekst
van het Statuut voor bet Konink|jk der Nedet|nden.
Heefl opneming daarvan in het Alkondigjn|b|d van |ruba bevolen.
Gedaan te Oranjestad , 22 mei 1995
M. Croes
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|p de voord racht van |nze ||nister veor Nederlands-Antilli|nse en Arubaanse Zaken van 21 april 1995, nr.951358;
Gelet op artikel 11 van de |jks|et van 15 dece|ber 1994 (Stb. 1995, 1)
houdende Mdjzigjng van bet Staluut voor het Koninkrijk der Nederlanden in
verband met het voortzetten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde
ten aanzien van Aruba;
Hebben |dgevonden en vers||n:
Enl'g avt|Kel
De tekst van het Stûtuut voor het |oninktljk der N|erlanden, zoals deze
is ge|ijzîgd bij de ri|cs|et van 15 dece|ber 1994, Stb. 1995, 1, |ordt als
bijlage bij dit besluit gevoegd.
|nze |inister voor |eder|nds-Anull|nse en Arubaanse Zaken is be|st
|et de uîtvoering van dit besluit, 4at in het St|tsblad, in het Publi|tieb|d
van de Nederlandse Antillen en in het Afkondj|n|b|d van |ruba zll |orden geplaatst.
's-G|venha|, 24 lp|l 1995
Beat|x
De Nunister voor Nederlands-Antiil|nse en |rubaanse Zaken
J . J . C . Voorhoeve
Uitgegeven de vierde mei 1995
De Minister van Justitie
|. Sorgd reger
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TEKST VAN H| STATUUT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLAND|
(STB . 19 p.ry4 50 ..,3) ZIIALS DIE LAATSTWJZK IS GEYJZIGD BIJ RIJKSWFP
VAN 15 DEC|| 19| , (STB . 1::5, 1)
Pzx|bule
Nederland , de Nederkndse Antillen en Aruba
Ons|tepnde dat Nederlan.d y Sudnmne en de NederKndse Antillen in 1054
uit vrije al hebben verklx-rcl in het Konçnkrljk der Nederknden een |euwe
rechtsorde te aanvaarden wwarin Hj de eigen belangen zelfstan|g behartigen en op voet van geï|||rdig|eid de ge|nse|pe|| bekuzgen ver|zorgen en |ederke|g bilshuad ver|nen en hebben besloten in gemeen overleg het Statuut voor het Kon|nkrijk vasl te stellen;
eonstate|nde dat de s||tut|re band |et Surlna|e is beëindigd |etingang
van 25 nove|ber 1975 doot |ijzsgjng va| het statuut bij |jks|et van 22 nove|ber 19|5. Stb. 617, PbN| 233;
pver|e|nde dat Aruba uït v|je |il heeft verklaard deze rechtsorde |s
land te aanvaarden;
hebben besloten |a ge|een overleg het Statuut voor het Konlnkrijk |s
volgl nader vast te steuen
1 1 . Algeœne b ' |n
Artikel 1
De Kroon van |et Koninkrijk wol'dt erfelijk gedragen door Hare Majesteit
Juliana , Prinses van Oxnje-Nas|u en bij opvolging door Hare wettjge opvolgers .
Artikel 2
1. |e Koning voert de regering van het Koninkrijk en van elk der landea.
Hijis onsehendb|t, de ||mâsters zijn ve|nt|oo|elijk.
2. E| Konlng |ordtjn de |eder|ndse |ntfllpn en |ruba vertegenw|r|gd
ydoor de Gouverneur. |e bevo||heden verpuchtùz|n en verant||rden|heid van de Gouverneur als vektegen||| r van de regering van het Koninkr|lk |orden yvregeld blj |jks|et of ja de daarvoor in nqn|erkjng ko|ende gevalien bq alge|ene |aatregel van ||sbestuur.
3. De rijks|et regelt hetgeen verband houdt met de benoepâng en Net onts|g van de |ouverneur. De benoeq|ng en het ontsh|g gesehjeden door de
Koning als hoofd van het Koninktijk.
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Artlkel 3
1. |nver|lnde| betgeen elders in het |bztuut Is bepaald, zljn alngelegenheden van hot Koninkrijk:
a. de |andhaving van de onaf|nkeli|heid en de verdedi|ng van het
Koninkr||;
b. de buitenlandse betrek|ngen;
c. Net Neder|ndersehap;
d. de regezng van de ridde|rden als|ede van de vlag en het |apen van
het Koninkdjk;
e. de re eling van de nationaliteit van sehepen en het stellen van eisen
%
|et betrekkân g tot de ve|lgheîd en de navigatie van zeeschepe nu dîe d| v| w
v an het |oninkrijk voeren |et uitzonderin| va| zeilschepen;
f . het toezicht op de algemene regelen betxffende de toelating en uitzetting van Nederlanders ;
g . het stellen van algemene voorw|rden voor toelating en uitzetting vark
v|mde|n|n;
h . de uitleve|ng.
2 . Andere onde-erpen kunnen in gemeen œverleg tot |ngele||eden
van het Korllnk|:YL worden verklaard .
Artikel 55 is Hnnrbij van ovexenkoms|ge toep|sing.
Artikel 4
1. De koninkli|e r|cht |ordt in aan|legenheden van het Koninkrijk uitgeoefend door de Koning als hoofd van he: Konlnkri|.
2. De |etgevende |acht |ordt in aangele|nheden van het Konink|sc
uit|oefend door de |etgever van het Koninkri|. Bij voe|tellen van rijkswet vindt de behande|ng plaats |et inachtne|ing van de artikelen 15 1/| 21.
Artikel 5
1. Het ko|ngschap u|t de t|onopvol|'n 6. de in het S||tuut genoe|de
organen van het Konink||k, de uit|fen|'ng van de ko|nklijke en de |etgevende |aeht |n aangele|nheden van het Kon|nkrijk wqrden voor zover het
Statuut hierin niet voorziet geregeld In de Grond|et voor het Koninkrijk.
2. De Grond|et nee|t de bepa|ngen vsn Net Statuut in acht.
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3 . Op een voorstel tot verandeHng in de Grondwet houdende bepalingen
bet|ffende aangele|nheden van het Koninkrijk, als|ede op het ont|erp
van |et, dat er grond bes&aal een zodanig voorstei in over|egjng te ne|en,
zijn de artikelen 15 t/| 20 van toe|sing.
: 2. De be ' ' g van de aa|lege|en vazk he: Konlnkm'jk
Artikel in
1. |e aangele|nheden van hel |onink|jk worden in sa|en|er|ng van
|ederland de |ederlandse |nt|len en |ruba behartigd overeenkomst| de
navolgende bepa|ngen.
2. Bij de beharti|ng van deze aan|legenheden |orden |aar |oge|jk de
landsor|nen inges|keld.
|rtikel 7
|e raad van |énisters van het Konlnk|jk is sa|en|steld Mit de deor de
|on|ng benoe|de |inisters en de door de regerbag van de |ederlandse |n||len, onderseheidenz| van |ruba benoe|de Gevol|||gde àEzdsler.
Artikel 8
1. De Gevol|chtigde àKnisters handelen na|ens de regeringen van hun
land die hen benoe|en en ontskuzn.
l
Zi) |oeten de sLaat van Neder|nder bezitten.
2. De regerklg van het betrokken land bepaalt wie de Gevoi|chtigde ||nister bij belet er ontstente|s vervangl.
Hetgeen in dit Stytuut | bepaald voor de Gevolmach|gde |hùster, is van
ove|enko|sti| toepassùag |et betrekking tot zijn p|tsvervan|r.
|r|kel 9
1. |e Ge|l|aehdgde A|r|s|er legl alvorens zijn betrek|lng te aanvaarden, in handen van de Gouverneur een eed of belofte van trou|
aan de |onlng en het Statuut af. Het for|ulier voor de eed of belofte |ordt
vast|steld bij alge|ene c|atregel van rijksbestuur.
2. In |ederland vertoevende. legt de |evol|chtigde |En|ster de eed of
belofte af |a handen van de Kening.
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1 . D@ |e vol|chtigde |îniste r nee|t deel aan het o ve rleg in d e v ergad urin gpn va n d e raad vn n |inisters en van d e vaste colle s en bijzo n d ere co |P
missies uit de raad over aangele|nheden van het Konznkrijk |elke het betrokken land raken.
2 De rege|ngen van de Nederlandse Antillen en Aruba zijn ieder gerech' ald onder|erp haar daartoe aanleiding geeft - nxnst de
iigd - indjen een bepa
Gevolmachtigde h|nister tevens een ndnister |et raad|vende stem te doen
deelnes|n aan hetin het vorig Hd bedœelde overleg.
Artikel 11
1 . Vxrstellen tot verandering in de Grondwet. houdende bepalingen betreffende aangele|nheden van hel Koninkdjk: raken de Nedetlndse Antillen en Aruba.
.2 Ten aanzien van de defensie wordt aanœenomen , dat de derensîe van het
rondgebied van de Nederlandse An|ulen, -onderseheidenlijk dat van Arubax
zomede ove|nkomsten of afsprakèn bett|fende een gebied , dat tot lmn
belangensreer behoort , de Nederïndse Antîllen , onderseheidenlijk Aruba
r'aken . '
3 . ''F|n aanzien van de buitenhndse betrekkingen wordt aangenomen j dat
builenlandse bet|kkin|n , wanneer belangen van de Nederlandse Antillen
ondencheidenlijk van Artâba in het bijzonder daarbij betrokken zijn , dan wel
wanneer de voorzie|ng daarin gewicht|ge gevol en voor deze belang'en kan
ç
hebben , de Nederhndse Antillen. onderschefdenllR Aruba raken .
4 . De vutstelung va.n de bijdrage in de kosten , bedoeld in artîkel 35 ,
z'aRkt de Nederlandse Antîllen y onderscheidenhR Aruba.
5 . Vxrslellen tot Mtu|hsatie worden geacht de Nederlandse Antillen en
Aruba sleehts te raken , indien het personen bet|ft , die woonachtig zijn in
het betrokken Iand .
6 . De regering van de Nederlandse Antillen , onderscheidenlijk van Aruba ,
'kan aangeven , welke |n|le|nheden van het Kortînkdjk I behalve die , in
het eerste tot en met het vierde tid genoemd , haar lRnd raken .
Artikel 12
1. Indjen de Gevolmachtigde |jnlster van de Neder|ndse Antillen, onder|seheidenHjk van |ruba onder aan|ilzfng van de gronden, |aarop h11 ernstiIng van zijn |nd verwachl, heeft verkR|rd. dat zljn land n|et
ge benadel
|are te binden aan een voor|no|en voorzle|ng houdende alge|een bindende regelen, kan de voo|iening niet in dier voege, dat zij in het betrokken land geldt, |orden vast|steld tenzij de verbondenheid van het |nd in
het K onink || zich daartegen verzet.
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2 . lndie|t de Gevolmaclztigde Mi|lister valà de Neder|ltdse Alltillelz ol|derschnidenlljk vnn A|lba ornstlg bez|aar heeft togen hot aanvankolljk oordee! van de raad van ministers over de els van gebondon|eid bedoeld ln Net
tltlrsltl lld dnn wel over enlg'e tvlldere aalï ele|nlîetd Bltrl de bellazhdelltlg
.f,
waarvan hij heeft deel|nomen , wordt op mm verzoek het overleg, zo nodig
met inachtneming van een daartoe door de raad van miniaters te bepalen termijn : voortgezet .
3 . Het hiervoren bedoeld overleg eschiedt tussen de minister-president
4* *
twee ministers de Gevol|chti de Mmister en een door de betrokken re|,%
ring aan te Mrilzen minisîer of bilzonder |machtigde .
4 . Wensen beide Gevol|chtlgde Ministet's aan het voortgezette overleg
deel te nemen dan |schiedt dit overleg tussen de minister-president twee
|inisters en de bejde Gevol|chtigde ||nîsters. Het t|eede lîd van artikel 10
| van ove|enko|sti| toep|sing.
5. De raad van |in|sters oordeelt ove|enko|stig de uitko|st van bet
v|rtgezette overleg. |erdt van de gele|nheid tot het plegen van voortgezet overleg niet binnen de bepaalde termijn gebruik gesu|kt. dan bepaalt de
raad van wdnisters zijn oordeel.
|rtikel 13
1 . Er is een Raad van State van làet Koninkrijk .
2. Indien de regering van de Nederlandse Antlllen onderscbeidenlijk van
A ruba de |ens daartoe te kennen geert benoe|t de Koning voor de Nederlandse Antillen , onderscheidenlijk Aruba in de Raad van State een iid .
|iens benoe|ing geschiedt in ove|enste||ng |et de regering van het betrokken land.
zijn ontslag gescb|edt na overleg |et deze regering.
3. De sN|tsraad veor de |eder|ndse Antillen onderscheîden|jk voor
|ruba nee|t deel Ran de |erkza|heden van de Raad van State ingeval de
Raad of een efde|ng van de Raad |ordt gehoord over onl|erpen van rijks|etten en alge|ene |aat|gelen van rijksbestuur die in de Nederlandse
|ntîllen, onderscheiden|| |ruba zullen gelden, of over andere aangelegenheden, die ove|enko|s|g artikel 11 de |eder|ndse Antillen, onderscbeidenlijk Aruba raken.
4. Bij alge|ene maatregel van |jksbestuur kunnen ten opzichte valz genoe|de st|tsraden voorschr|ten |orden vastgesteld welke af|ijken van de
bepalingeh van de |et op de |aad van State.
Artlkel 14
1 . Regelen omtrent |n|le|nheden van het Koninkrijk worden - vœr
zover de betrokken materie geen regellng in de Grondwet vindt en behoudens de inter|tio|le Ngelingen en het bepaalde en het derde lid - bij rilicswet of in de daarvoor in Mnmerking komende gevallen bij algemene maalregel
van rijksbestuur vastgesteid .
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De rijkswet of de algemene maatregel van rijksbestuur kan het stellen van
nadere regelen opdragen of overlaten aan andere orgmzen . Het opdragen of
het overlaten aan de landen geselùeclt en de wetgever of de regering der
landen .
,2 . Indien de regeling niet aan de rijkswet is vxrbehouden kan zjj |schieden bij algemene maatregel van rijksbestuur.
(3 . Regelen omtrent Mngelegenheden van het Koninkrîjk welke noch in de .
Nederkndse Antillen, noch trt Aruba |lden, worden bil wet of algemene
Inaat|gel van bestuur vutgesteld .
,4 . Natu||salie vart personert die woonachtïg zija in de Nederlandse Antillen of Aruba geschiedt bij of k htens de Hjkswet .
. rac
Artîket 15
1. De Koning zendt een out|erp van |jks|et |lijktijdig s|t de indiening
bij de Staten-Gene|l aan de vertegen||rdigende Echa|en van de Nederlandse |ntillen en |ruba.
s2. Bij een voordraeht tot een voorstel van œljks|et ujîgaande van de St|ten-Gener|l geschjedt de toezeuding van het voorstel door de T|eede Ka|er terstond nadat het bij de ka|er aanhangjg | gemnakt.
s3. De Gevol|chtigde ||nîster van de N|erlapdse Antillen onderscheidenzl| van |ruba is bevoegd aan de T|eede Kap|r voor te stellen een
voordracht tot een voorstel van rijkswet te doen.
Artikel 16
sHet vertegen|oordi|nde lichaa| van het |nd waarin de regezng zal
gelden is bevoegd vôôr de openbare behnndeHng van het ont|erp in de
||eede |a|e r dit te onde rzoeken en zo nodi| binnen een ano rv oor te bepale n ter|ijn daa ro |trent sch r|tell| vers |g uit te b rengen.
|rtikel 17
,1. De Gevol|achtigde |qnister van het |nd |aa|n de regeling zal gv1denl |ordt in de |legenheîd gesteld in de ka|ers der Staten-Gene|nl de
mondelinge behandezag van het ont|erp van ril3||et bij te |onen en daarbij
zodanige voorzeh|ng aan de ka|ers te verstre|en |s hij ge|enst oordeelt.
,2. Het vertegen||rdi|nde |ehnn| van het |nd |aarin de rege|ng |a1
gelden: kan besluiten voor de behandehng van een bepaald ont|erp in de
ystaten-Generaal éénpof |eer bijzondere |delegeerden of te vlardigen dje
eveneens gerechtigd zijn de |ondeEnge behandq|ng bij te |onen en daarblj
voorhchting te geven.
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gerechtelijk vervolgb|r voor hetgeen zij in de ver|dering van de ka|ers
der S|ten-Gone|al hebben gezogd of aan haar schriftelijk bebben overgolegd.
4. De Gevolmacht|gde ||nisters en de bijzondere gedelegeerden zijo bevoegd bij de behande|ng in de T|eede Ka|er |ijzi|ngen in het ont|erp
voor te stellen.
|rtikel 18
1. De Gevol|cbtigde |inister van het land, |aa|n de regeung znl geb
den. |ordt .66v de eindste||ng over een voorstel van rijks|et in de ka|ers der Staten-Gene|lin de |legenheid gesteld zich omtrent dit voorstel
uit te spreken. Indien de Gevol|ch|gde |inister zich tegen het voorstel
verklaart kan hij tevens de ka|er verzoeken de ste||ing tot de volgende
ver|dering aan te houden. ïndien de T|eede Ka|er nadlt de Gevolmachtigde à|nlster zich tegen het vaorstel heeft verkhMàrd dit aannee|t met een
geringere |ee|erheid dan d|e vijfden van het aantal der uîtgebrachte
ste||en, |ordt de behandeling geschorst en vindt nader overleg omtrest
het voorstel plaats in de raad van minîsters.
2. |anneer in de ver|dering van de kamers bijzondere gedelegeerdell
aan|ezig zijn, ko|t de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid aan de door
het vertegen||rdi|nde lichmmm daartoe aange|ezen gedele|erde.
Artikel IS
De artikelen 17 en 18 zijn voor de behandeHng in de verenigde vergauering van de Staten-Gener|l van over|nkomsti| toepassing.
Artikel 20
Bij rijks |et ku nn en na de re regels |o rden gesteld ten aan zien va n het bcpaald e in d e artikele n 15 t/ | 19.
| rtikel 21
lndien. nu gepleegd overleg |et de Gevolmaehtigde |inisters van de Nt'derlandse Antillen en Arubaj |n |eval van oorlog of in andere bjjzonde|.
gevallen, |aa|n onverh|jld moet |orden gehandeld, het naar het oordeel
van de Koning on|oge|jk is het resultaaî van het in artikel 16 bedoelde onderzoek af te wachten kan van de bepaling van dat artikel |orden afgeweken.

0

0

| rtikel 22
1. | e re gering va n het |oninkrijk d raa gt zor| voor de afkondi|g van
rîjks |etten en alge|ene |ontre|le| van |j|sbestu u r. Zij gmschiedt In het
lan de |aar de regelin| zal gsld en in het offieiële pubHka|eb |d. |e ûuads rege ringen verlenen daartoe de nodige |de|er|ng.
2. Zij trede| in |erkin g op |et in of kraehtens die re gelingen te bepalen
tijdstip.
3. H et for|ulie r van afkondi|ng der ri|ts |etten e| der alge|ene m|ntregele n van rijks bestuu r ver|eldt dat de bepalingen van het Statuut voor het
Koafnkrijk zijn in acht genomen .
Artikel 23
j. De |chts|acht van de Hoge Raad der Neder|nden ten aanzien van
rechtszaken in de Nederlandse |ntillen onde|chelden|| |ruba wordt
geregeld bij rijkswet .
2 . Indien de re ring van het betrokken land dit verzoekt wordt bîj deze
P>
rijkswet de mo|lllkheîd geopendy dat aan de Raad een lid een buiten|wxn
f'
o een adviserend lid wordt toegevoe|.
Artikel 24
1. |vereenko|sten |et andere |o|ndheden en |et volken|ehteli|e organ|saties |elke de Nederlandse |ntillen onderseheidenlijk |ruba raken
worden ||jktijdîg met de overleg|ng aan de Staten-Gene|al aan het vertegen|oordi|nde Hchnn| van de |ederlnndse |ntzlen onderscheidenH| van
Aruba over|legd.
2. Ingeval de ove|enko|st ter st|z|ij|nde gnedkeur|g aan de S|tten-Gener|lis over|legd, kan de |evol||ti|e àqnlster binnen de daartoe voor de ka|ers der S|ten-|ene|i gestelde tercdjn de |ens te kennen
geven dat de overeenko|st aan de uitdrukke||e goedkeu|ng van de Staten-cene|l zal |orden onder|o|eh.
3. De voorgaande leden zîjn van overeenko|ti| toepasshzg ten aan|en
van opzeggjng van internationale ove|e|o|sten het eerste Hd |eà djen
verstande dat van het voorne|en tot opzeggjng |edededng aan het vertegen|oo|igende Uehaam van de |ederlandse |ntiHen onde|cheiden|jk van
Aruba |ordt gednnn
Artikel 25
1. |an internalio|le e|no|iseha en finan|ële ove|enkomsten b|adt de
Kon|n? de |eder|ndse Antillen onderscheiden|jk Akuba niet indien de
regerjng van het land onder |nwijzizng van de gronden w|rop zij van
yde bjnding benadeling van het land ver|achtl heeft verklaard dat het land
niet dient te |orden verbonden.
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2 . InterMuonale eeonomisehe en financiële overeenkomsten zegt de Koning
voor wat de Nederlandse Antillen onderscheidenlil Artîba betreft niet op ,
indien de regering van het |nd. onder aan|ijzing van de gronden, |aarop
zij vln de opzeggbag benadeling van het |nd ver|aeht, heeft verkû|rd dat
voor het land geen opzeggjng dient pû|ts te vinden. |pzeggkag kan niltte|in geschieden indà|n het |et de bepaïngen der over|nkomst nbet verenigbaat is , dat het land van de opzegging wordt uit|sloten.
Artikel 26
Indien de regerlng van de Nederlandse Antillen ondersehefdenlijk va.n
Aruba de |ens te kepnen geeft dat een inter|tionale eeono|ische of financiële ove|nkomst wordt nxogegaa)z welke uitsluitend vxr het betrokken |nd geldt, za1 de regerinK van het Kon|nkrîjk |ede|erken tot een zodanige ove|nko|sta tenzij de verbondenheid van het |nd in het Koninkri|
zieh daartegen verzet.
Artikel 27
De Nederlandse Antillen onderseheidenlijk Aruba worden betrokken in de
voorbe|iding van overeenko|ten p|t an|ere |o|ndhedea welke hen
over|nkomstig artikel 11 raken . Zij worden tevens betrokken in de uitvoering van overeenkomstenj die hen aldus raken en voor hen verbindend zijn .
Artikel 28
Ch) de voet van door het Koninkrijk aangegane inter|tionale ove|enkomsten kunnen de Neder|ndse |ntillen onderscheiden|jk |ruba desge|enst
als lid tot volkenxchteHjke orga|sat|s toetreden.
Artikel 29
1 . Het aangaan of garanderen van een geldlening buiten het Koninkrijk ten
name of ter| laste van een der landen geschiedt in ove|nstemming met de
regering van het Koninkrijk .
2 . De raad van ministers verenlgt zich met het aangaan of garanderen van
zodnn|'ge |ldlening, tenzij de belangen van het Koninkrijk zich daartegen
verzetten.
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Artikel 30
1 . De Nederlandse Antillen en Aruba verlenen aan de strildk|ehten welke zich op Nu n ge bied be vind en de hulp e n bijs b|nd, |elke deze in de uitoefening van hun êmxk behoeven
2. Bij landsve|rdening |orden regelen gesteld om te |aarborgenl dat de
krijgsmacht van het Koninkrijk in de N|erlandse |ntillen onderseheidenlijk
Aruba haar u|k kan vervullen.
Arukpl 31
1. Persone|, dle |oonae||g zijn bœ de |eder|ndse |ntizen en |ruba
kunnen niet da.n bii Kndsve-rde|nz tot dienst In de krljgs-oht dan wel
tot burardienstpg Jht worden verpu '-cht.
z A 'én de st|tsxgeu| |s vxrbehxeen te bepalen, dat de dienstpue|tigen , dienende bij de landmacht zonder hun teestemming niet dan krachtens
een landsverordening naar elders kunnen |orden gezonden.
Artikel 72
In de strijdk|chten voor de verdedi|ng van de |ederlandse |ntillen
onderscheiden|| van |ruba, zullen zoveel |ogelijk personen, die in deze
landen |oonachug zijn |orden opgenow|n.
Artikel 33
1. |en behœeve van de ver|edi|ng gescbledt de vorderhzg in eigendo| en
in gebruik van çoederen, de beperklng van het eigendo|s- en gebruiksrecbt, de vorde|ng van d|ensten en de ink|arue|n|n nlet dRn |et kaachtne|ing van bij |jks|et te stellen alge|ene regelen |elke tevens voorzie|ngen inhtmden omtrent de se|deloosstelling .
2 . Bij deze Hjkswet wolden nadex regellngen waar mogelijk aan landsorganen opgedragen .
Artikel 34
1 . De Konlng kan ter |ndhavlng van de uit- of inwendige veillgheid ,
ingeval van oorlog of xrloga|v|r of ingeval bedrelglng of verstorjng van
de lnwendige orde en rust kan lelden tot wezenlljke Mntasting van belangen
van het Koninkrijk , elk gedeelte van het grondgebied in staat van oorlog of
in staat van beleg verklaren .
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.2. Bil of kraehtens rijkswet wordt Ge wijze bepaald waarop zodanâge verkl in eschiedt en worden de gevolgen geregeld.
ar g g a
3. Bij die regehng kan |orden bepaald: dqt en op |elke |ijze bevoegdheden van organen van het burgernjk gezag ten opzichte van de openbare orde
en de politie geheel of ten dele op apdere organen van het burgerlijk gezag
of op het |ilitaire gezag overgaan en dat de burger|jke overheden In het
laatste geval te dezen aanzien aan de mdlib|ire ondergesc|kt worden. |mtrent het overgaan van bev|gdheden vindt |aar |ogeujk overleg |et de
regering van het betrokken |nd pkx|ts. Blj die rege|ng kan |orden afge|eken van de bepa|ngen bet|ffende de v|jheid van drukpers: het recht van
veren|gfng en ver|de|ng, zo|ede bet|ffende de onsehenub|rhei| van
|oning en het postgehei|.
4. |oor het in staat van beleg ver|k|rde gebied kunnen in geval van oorlog op de M|jze bij rijks|et bepaaldy het millt|re strafrec|t en de |jlit|re
t
strafree hts pleg| nu g|heel of ten dele op een ieder van toepassin g |orde n
Verklaa rd.
|rtikel 35
1. 1| N|derlandse |ntillen en |ruba dragen ja over|nste||ng |et hun
draagkraeht bij in de kosten verbonden aan de hnndhaving van de onafhanke|jkheid en de verdedi|ng van het Koninkrljk zo|ede in de kosten verbonden aan de verzorgjng van andere aangeleg|heden van het Kon|nkrijk
voor zover deze strekt ten gunste van de |eder|ndse Antillen œnderscheiden|jk |ruba.
2. De in het eerste lid bedoelde bijdrage van de Neder|ndse |ntïllen
onde|cheidenlijk van Aruba, |ordt door de raad van |inâsters voor eel
begrotin|j|r of enige achte|envol|nde begrotin|jaren vast|sleld.
|rtikel 12 is van overeenko|ti| toepassing |et dien verstande dat
beslissin|n worden genomen met |npahgheld van stemmen
3. lndien de in het t|ee de lid bedoelda vaatstel|| nlet tijdig plaats Neert,
gvldt in af|achtin| daarvan voor de du u r van ten hoogste een be|tingsj|r
de ove|en|o|sti| dat lid voo r het |tste begrotin|j|r vast|steld e bijdrage.
4 . |e v oor g|and e le de n zijn niet va n toepassing ten aanzie n va n de koste n
van voorzien|en, |aarv oor bijzonde re regelingen |jn gmtroffen.
: 3 . Onderiinge llijsênnd oveœleg en M-nwerking
|rtikel 36
Neder|nd de |eder|ndse |ntillen en Aruba verlenen elkander hulp en
bijstand .
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Artlkel 36/
1. Nederland de N|erllndse Antillen en |ruba ne|en deel in een fonds
ten behoeve van het handhaven van een behoorlijk bestuu|niv|u in de
eiland|bieden Bonaire saba en Sint Eustatius van de |ederl|dse |ntâllen.
2 . Dit fonds wordt ingesteld bij rijkswet .
Artikel 37
1 . Nederlsnd , de Nederlandse Antillen en Arube wullen zoveel mogelijk
overleg plegen omlrent alle Mn|legenheden waarbij belangen der landen oî
van t|pe hunner zijn betrokken. Daartoe kunnen bijzondere verte|n|oordigers |orden aange|ezen en ge|eense|p|hjke organen |orden ingesteld.
2. |ls |ngelegenheden bedoeld in dit artikel, |oruen onder |eer beschouwd :
a . de bevordering van de culturele en sociale bet|kkin|n tussen de landen ;
b . de bevordering van doelmtige economische fînanciële en monetaire betrekkingen tussen de landen ;
c . v|agstukken inzake munt- en geldwezen bank- en deviezenpolitiek ;
d. de bevorde|ng van de e|no|ische ||rbaarheid door onderlinge hulp en
bijs||nd van de landen;
e. de beroeps- en bed|jfsuitoefe|ng van Nederlanders in de landen;
f. aan legenheden de luchtvsart bet|ffende |aaronder begrepen het
FM , '
beleid mzake het onge|gelde luchtve|oer;
g. |ngele|nheden de scheepvurt betaffende;
h . de MmenwerHng op het gebled van teleg|rie, telefonie en radioverk|r.
Ar|kel 38
1. |ederland, de Nederland| |ntj|en en |ruba kunnen onderân| regeungen trefren.
2. In onder|ng overleg kan |orden bepaald, dat zodanlge regezng en de
wijzigjng daarvan bij rijks|et of alge|ene maatregel van |jksbestuur |ordt
vast|steld.
3. ||trent privaat|chtelsjke en straf|ciàtplijke onder|erpen van interregjonale of internationale aard kunnen bij rijks|et regelen worden gestelds
indien o|trent deze regelen over|nsto||ing tussen de regeringen der betrokken landen bestaat.
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4. In het onder|erp van de zetelverplaatsing van rechtspersonen |ordt
bij rijkswet voorzien |mtrènl deze voœrziening is overeenstem|snç tussen
de regeringen der landen vereist
Artikel 39
1. Het burgerlijk en handelsreeht de burger|jke rechtsvordering het
strafre cht, de strafv ord erin g, het auleu rs rec ht de ind ustrièle eige n do m.
het notarisambt zo|ede bepalingvn omtrent |aten en ge|ichten worden in
Nederland de Neder|ndse Antillen en Aruba zoveel mogelijk op overeenkomstige |ijze geregeld.
2. Een voorstel tot ingrijpende hdjzigjng van de bestaande |etgeving op
dit stuk |ordt nlet bij het vertegen|oordi|nde Dchaam ingediend - dan we:
door het vertegen|oordigende lichaa| in behande|ng geno|en - alvorens de
regerin n in de andere landen in de gele|nheîd zijn gesteld van haar
de
zienswilze hieromt|nt te doen blùken .
Artikel 40
Vonrkissen , door de â'echter în Nederland de Nederlandse Antillen of A ruba ge|ezeny en bevelen deer he| uitgev|rdigd |itsgaders grossen van
authentîeke akten aldaar verleden kunnen in Net gehele Koninkrijk ten
uitvoer |orden gelegd mel inachtne|ng van de |ettebjke bepalingen vau
het land waar de tenuitvoerleg|ng plaats vindt .
5 4 . De s|ts|Hûhting vRn de landen
Artikel 41
1 . Nederland de Nederlandse Antîllen en Aruba behartigen zelf standig
hun eiçen aangelegenheden.
2. De belangen van het Koninkrijk zijn mede een voor|erp van zorg voor
de |nden.
|rtikel 42
1 . In het Koninkrijk vindt de st|tsinrichting van Nederland regeling in
de Grondwet : die van de Nederlandse Antmen en die van Aruba in de Staatsregelingen van de Nederlandse Antillen en van Aruba.
2 . De Staatsregelingen van de Nederlandse Antillen en van Aruba wordeu
vastgesteld bil landsverordening . Elk voorstel tot verandering van de
Staltsregeling wijst de voorgestelde verandering uitdrukkelilk aan . Het verte|nwoordigende lichaam kan het ontwerp van een zoclanige landsvexrdening niet aannemen dan met twee derden der uitrbraehte stemmen .
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|r|kel 43
1. Elk der |nden draagl zorg voov de ver|ezenh|ng van de fun||entele |ensthjke rechten en vrijhedena de |chtszekerheid en de deugde|lkh|d
van bestuur.
2. |et |aarborgen van deze rechten vrijheden |chtszekerheid en deug! .9
delijkheid van bestuur is Mwlegenhœd van hel Koninkrîè.
|rtikel 44
1. Een landsve|rde|ng tot |ijzig||g van de Slaatsre|ling voor |at betreft:
a. de artikelen, betrekkïng hebbende op de fun||entele |ense|jke rechten
en vrijheden;
b. de bepa|ngen. betrekkâng hebbende op de bevoegdh|en van de |ouverneur; '
c. de arukelen betrekkhlg hebbende op de |voegdheden van de vettegen|oordt|nde |cba|en van de Llnden;
d. de art|kelen, betrekkïng hebbende op de rechtspr|k, |ordt overgelegd
aan de regering van het Ko|nkriz|. Zij treedt n|et in |erklng dan nadat de
tegekîng van het |onlnkrijk hpnr inste|n|ng hier|ede heeft betukld.
2. |e bepaEng van het eerste |d is |ede van toepasshyg op een |ndàverordening tot Mdjzigklg van de S||tsre||ng van de |eder|ndse |ntDlen
voor |at betreft de verde|ng van de zetels van het verte n|oordi|nde
P
lichnn| van de |eder|ndse |ntillen over de verse|llende eHand|bieden,
a||ede de rege|nw van de nllnnd bieden.
P
3. Een ont|erp-|dsve|rdenan ? bet|ffende de voorgaande bepaungen
|ordt niet aœn het verte|n|oo|i nde Hehnn| aan|boden: noeh bij een
de
i|lla|îef-ontweo door dft lichaam m onderzoek genomen dan nadat het gevoelen der regelinw van he: Koninkrijk is œgewonnep.
Artikel 45
W'ijzi|gen in de Grondwet betreffende :
a. de artikelen betrekking hebbende op de fundamentele menselijke reehten
en vrijheden;
b. de bepnll'ngenz betrekkïng hebbpnde op de bev|gdheden van de regering;
c. de ar|k|en. betrekkâng hebbende op de bevoe|heden van het verte|n|oordigende |chaa|;
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1. De verte|n|oordigende Iicha|en |orden gekozen door de ingezetenen
van het belrokken Iand tevens Nederlanders die de doer de landen te bepalen leeftijd welke niet hoger mag zijn dan 25 Jaren , hebben bereikt . ledere kiezer brengl slechts één stem uit. De verkiezin|n zïjn vrij en geheim.
Indien de noodzaak daartoe blijkt kunnen de landen beperkingen stellen.
ledere Nederhnder is verkiesbaar met dien verstande dat de landqn de ejs
van ingezetensehap en een leeftijdsgrens kunnen stellen
2. De landen kunnen aan Nederlanders die geen ingezetenen van het betrokken land zijn het recht toekennen vertegen|oordi nde lichamen Ie
kiezen als|ede aan in|zetenen van het betrokken land dle geen Nederlan?
der ziln, het recht verte|nwoordigende licha|en te kiezen en het recht
daarin gekozen te |erden een en ander |its daarbij tenminste de vereisten
voor ingezetenen die tevens Nederlander zijn in aeht worden genomen .
Artikel 47
1 . De |nisters en de leden van het vertegenwoordigende lichaam in de
Ianden leggen , alvoans hun betrekking te aanvaarden een eed of belt:f lï'
van trouw aan de Koning en het Statuut al
2. De |inlsters en de leden van het verte|n|oördigende Echaam in de
Neder|ndse |ntillen en in Aruba leggen de eed of belorte af in handen van
de verte|n|oordi|r van de Koning.
Artikel 48
De landen nemen bij lmn wetgeving en bestuur de bepalingen van het Stetuut In acht .
Artikel 49
B|J rilks|et ku nnen re guls |orde n gesteld o|tre nt d e ve rbin d e nd heid va n
|etgevende |aat|gelen die in strijd zijn |et het Statuut ee n inte rnatio nale mgeling een l'ijkswet of een algemene maatregel van djksbestuur .
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Artikel 50
1. Wetgevende en bestuurlljke maat|gelen in de Neder|ndse |ntillen en
Aruba die in strijd zijn met het Statuut een inlernationale regeling een
rijkswet of een algemene maatregel van rijks|stuur dan wel met belang'en ,
welker verzorging of |aarbor|ng aangelegenheid van het Koninkrijk is
kunnen daor de Konlng als hoofd van het Kïminkrijk bij gemotiveerd besluit
w'orden geschorat en ver|etigd. De voordracht tot vernieti|ng gesehiedt
door de raa.d van ministers .
2 . Voor Nederland wordt in dit onderwerp voor zover nodig in de Grondwel voorzien.
Artikel 51
1. |lnneer ee n orgaan ja de |ederlandse | ntille n pr |ru ba n|et of n|et
voldoende voorziet in hetg|en het inge v olge het Statuut een lnterna|'o|te
Ngeling, een rijkswet of een algemene maatregel van rij|bestuur moet verrielltelz kan olzder aanwijzing van de |chtsgronden en de beweeg|denen
waarop hij berust een algemene mnn tregei van rijksbestuur |palen. op welke
|ijze hie rin |ordt voorzie n.
2. | oor | ed e rland |o rdt in dit o nder|erp v oor zo ver nodig in de | rond|et V zo rzie n . '
| rtikel 5 2
De landsverorde|ng kan aan de Koning ais hoofd van het Konink|jk en
aan de Gouvêrneur als orgaan van het Konînk|jk |et goedkeuring van de
Koning bev|gdheden |et betrekking tol |ndsaangelegenheden toekennen.
Artikel 53
lndien de Neder|ndse Antillen of Aruba de wens daartoe te kennen geven.
wordt het on|anke|jke toezieht op de besteding (ler geldmiddelen overeenkomstig de begroting van de Nederkndse Antjllen en de eikndgebieden dan
|el van Aruba door de |lge|ene Rekenkamer uit|oefend. In dat gevai
worden na overleg met de Rekenkamer bij rijkswet regelen gesteld omtrent de
Bamenwerking tussen de Rekenkamer en het betxkken gebied . Alsdan ?.a1 de
regering van het land op voordracht van het verte|nwxMi|nde lichwmm
iemand kunnen Mnwijzen: die in de gele|nheid wordt gesteld deel te nemen
aan de bee|dsla|ngen over Mn|legenheden van lzet betrolçken gebied .
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1 . Wijziging van dit statuut g'eschiedt bij rijkswet .
,2. Een voorstel tot wijzigingl d|r de Staten-Generaal aangenomen wortlt
dxr de Koning niet goed|keurd , alvoxna het dxr de NederKndse A tillen
n
en Aruba is aanvaard . Deze Rnvaarding geschiedt bij landsve|rdening.
Deze landsvexMe|ng wordt niet vastgesteld alvorens het ontwerp door de
Staten in twee lezingen is gœdgekeurd . Indien Net ontwerp in eerste lezing
is goed|keurd met twee derden der uit|bmchte stemmen geschiedt de
vaststelïng terstond . De tweede lezing vindt plaats binnen een maand nadat
het ontwerp in eerste lezing is medgekeurd .
3 . Indien en voor zover een veorstel tot wijziging van het Statuut afwîjkt
van de Grondwet wordt het voorstel behandeld op de wijze als de Grondwe!
voor v|rstellen tot ve rlnderin| in de | rond|et bepaalt |et die u versta nde, dat de nieu|e ka|ers de voor|stelde verande|ng bij volstrekte meerderheid der uit|brachte ste|men kunnen aannemen
Artikel 56
Op het tildstip van inwerkinrredjng va.n het Statuut bestaande lutoriteiten, verblndende wetten verordenin en en besluiten blijven gehand|afd
. !'
totdat zîj docœ andere met inaehtnemzhg van dit Statuut zijn vervangen .
|oo r zo Ver het Statu ut zelf in e nig on de r|erp anders voo rziet geldt de rej'
gel ng van het Statuut .
Artikel 57
Wetten en algemene maatxgelen van bestuur die in de Nederlandse Antillen geluen. verkrilgen de staat van rijkswet onde|cheidenlijk van algemene
maatregel van rijksbestuur met dien verstande dat zij voor zover zij ingeyvolgm het Statuut bij |ndsverordening kunnen |orden ge|ijzigd de staal
verkrijgen van landsve|rdening.
Attikel 58
1. Aruba kan bij landsverordening verklaren dht het de rechtserde neergelegd in het Statuut ten aanzien van Aruba ||1 beëindigen.
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2. Het voorstel van een zodanige landsverorde|ng gaat bij indien|ng vergezeld van een schetg van een toeko|sdge consdtutie houdende ten|inste
bepalîngen inzake de grond|ehten regering, verte|n|oordigend orgaan:
wetgeving en bestuup xchtspraak en wjjziging van de œMtitutie.
3 . De Staten kunnen het voorstel niet goedkeuren clan met een meerderlïeîd van twee derden van de stemmen van het aantal zitting hebbende leden .
Arlikel 59
1. Binnen zes |aanden nadat de Staten van Aruba het in artikel 58 genoe|de voorstel Nebben goed|keurd wordt een bij landsve|rdenlng geregeld referendu| gehouden, |aarbij de kiesge|chti|en voor de Staten zieh
kunnen uitspreken over het goedgekeu|e voorstel.
2. Het |edgekeurde voorstel wordt niet ais |ndsve|rdenîng vastgesteld
dan nadat bij het referendu| een |ee|erheid van het aantal kies|reehtigden voor het voorstel heeft geste|d.
Artikel 60
1 . Na vaststelling van de kndsverordening over|nkomstig de artikelen 58
en 59 en goedkeuring van de toekomstige eonstitutie door de Staten vRn Aruba met een meerderlzeid van ten minste twee derden van de stemmen van het
|ntal zitting hebbende leden wordt overeenkomstig het gevoelen van de
r|gering van Aruba bij koninkljjk besluit het tîjdstip van beëindidng van de
in het Statuut neer|legde rechtsorde ten aanzien van Aruba bepaald .
2 . Dit lijdstip ligt ten hoogste een mnnnd na de datum van v|tstelling van
de colzstitutie. Deze vaststel|ng vindt plaats ten hoogste een jaar na de datum van het in artikel 59 bedoelde referendum .
Artikel G1
Het Statuut treedt in |erking op het Ujdstip van de plechtige afkondi|ngl
nadat het bevestigd is door de Koning.
|lvorens de bevesdgjng geschiedt behoeft het St|tuut aanv|rding voor
Nederland op de |ijze in de G rond|et voorzien; voor Su|na|e en de |ederlandse |ntillen door een besluit van het vertegen||rdi|nde Hehnn|.
Dit besluit |ordt genomen |et t|ee derden der uitgeb|chte ste||en.
Wordt deze |ee|erheid niet verkregen: dan |orden de Stwten ontbonden en
wordt door de nieu|e Staten bij volstrekte |eerderheid der uftgeb||te
ste|men bes|st.
|rtikel 62
Vervallen.
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