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WWeettggeevviinngg  eenn  JJuurriiddiisscchhee  ZZaakkeenn  22001199 

XX.1 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK        
 
P.B.   No.      1. Staatsinrichting 
___________________________________________________________________________ 
 
                Statuut 
 
1954,  121      Proclamatie, houdende plechtige afkondiging van de nieuwe 

rechtsorde van het Koninkrijk, zoals deze is vervat in het Statuut voor 
het Koninkrijk der Nederlanden, en van de akte van bevestiging van 
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

                Geldende tekst: 1985,103; 1995, 132; 
 
                Wijzigingen:  1975,233, (beëindiging statutaire band met Suriname); 

1984,96; 1985,63, inwtr. 1985,64; 1985,102, inwtr.1985,104; 
1995,34, inwtr. 1995,131; 1999,22; 2010, 721); 

 
1975,  222 Lv. houdende aanvaarding door de Nederlandse Antillen van het 

voorstel, vervat in het door de Staten-Generaal op 28 okt. 1975 
aangenomen ontwerp van Rijkswet houdende wijziging van het 
Statuut. 

  (Beëindiging van de statutaire band met Suriname) 
 
1975, 233    Rijkswet 22-11-'75 (Stb. 617) inhoudende beëindiging statutaire band 

met Suriname (wijziging Statuut)  
 
1979,  21 Besluit van 2 dec. 1978 no. 75, houdende instelling van een werkgroep 

ter inventarisatie en onderzoek van mogelijke relaties tussen de Neder-
landse Antillen, de eilanden van de Nederlandse Antillen en Nederland 
(Koninkrijkswerkgroep). 

 
1983, 79       K.B. van 17-5-1983 no. 15  houdende ontbinding van de koninkrijks- 
  werkgroep. 
 
1981,  65       Besluit van 3-2-1981 (Stb. 26) tot het bijeenroepen van een conferentie 

van de Nederlandse Antillen, de eilanden van de Nederlandse Antillen 
en Nederland. 

                Wijziging: 1981,106; 
 
1983,  57       Besluit van de 21ste februari 1983 (Stb. 88) tot het bijeenroepen van een 

conferentie van de Nederlandse Antillen, de eilanden van de 
Nederlandse Antillen en Nederlanden. 

 
1985,  63       Rijkswet van 11-1-1985 (S. 148) tot wijziging van het Statuut betreffende 

de verkiezing van de vertegenwoordigende lichamen van de landen 
                Inwtr.: 1985,64; 
 
1985, 94      Rijkswet van 20 juni 1985 (Stb. 370) houdende vaststelling van enige 

overgangsbepalingen i.v.m. het verkrijgen van de hoedanigheid van 
land in het Koninkrijk door Aruba. 

 
1985,  102 Rijkswet van 22-7-1985 (S. 452) tot wijziging van het Statuut, houdende 

losmaking van Aruba uit het Staatsverband van de Nederlandse 
Antillen 

                Inwtr.: 1985,104; 

                     
1) Aanvaarding: PB 2010,nr. 54; Inwtr. PB 2010, nr. 73 vwb art. I en II; (“wijz. ivm opheffing v.d. Ned. 
Antillen”); 
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XX.1 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      1. Staatsinrichting (vervolgblad 1) 
___________________________________________________________________________ 
 
1984,  96       Alsvoren, op 24 mei 1983 aangenomen ontwerp van Rijkswet 

houdende wijziging van art. 46 van het Statuut. 
 
1985,  81       Alsvoren, op 19 juni 1985 aangenomen ontwerp van Rijkswet tot 

wijziging van het Statuut. (Losmaking van Aruba uit het Staatsverband 
van de Nederlandse Antillen) 

 
1986,  21       Rijkswet van 12 dec. 1985 (Stb. 660) tot wijziging van een aantal 

bepalingen in de wetgeving van het Koninkrijk i.v.m. het verkrijgen 
van de hoedanigheid van Land in het koninkrijk door Aruba. 

                Inwtr.: 1986,22; 
                Inwtr.: 1985,95; 
 
1986, 25 Rijkswet  van de 12 december 1985 (Stb. 668), houdende goedkeuring 

van verdragen in verband met het verkrijgen van de hoedanigheid van 
land in het Koninkrijk door Aruba. 

 
1991,  116      Gemengde werkgroep modernisering Statuut. 
 
                Uitvoering: 
                1992, 47 Lb. houdende benoeming van twee leden van de 

Gemengde werkgroep modernisering Statuut. 
 
1994,  88 Lvo. houdende aanvaarding door de Nederlandse Antillen van het 

door de Staten-Generaal op 15 maart 1994 aangenomen voorstel van 
rijkswet tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden in verband met het voortzetten van de in het Statuut 
neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba. 

 
1995, 34 Afkondiging van de rijkswet van 15 december 1994 (Stb. 1995,1), 

houdende voortzetting van de in het Statuut neergelgde rechtsorde ten 
aanzien van Aruba.  

  (Wijziging van het Statuut). 
  Inwtr.: 1995, 131. 
 
1995,  132 Afkondiging van het besluit van 24 april 1995 (Stb. 233), houdende 

bekendmaking van de tekst van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

 
1997, 315 Lvo. houdende aanvaarding door de Ned. Antillen van het door de 

Staten-Generaal op 21 mei 1996 aangenomen voorstel van rijkswet tot 
wijziging van art. 55 van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden i.v.m. de wijziging van de bepalingen in de Grondwet 
inzake veranderingen in de Grondwet. 

 
1999, 22 Afkondiging van de rijkswet tot wijziging van art. 55 van het Statuut 

voor het Koninkrijk der Nederlanden ivm de wijziging van de 
bepalingen in de Grondwet inzake veranderingen in de Grondwet. 
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XX.1 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      1. Staatinrichting (vervolgblad 2) 
___________________________________________________________________________ 
 
2010, 721) Afkondiging v.d. rijkswet tot wijziging van het Stauut ivm de 

opheffing van de Ned. Antillen (Stb. 333).  
  Inwtr. 2010, 73 vwb art. I en II; 
 
                Grondwet 
 
1964,  11       Rijkswet van 17 dec. 1963 (S. nr. 536) ter bekendmaking van de tekst 

der herziene Grondwet 
 
1979,  279      Rijkswet 28-6-'79 (Stb. 391) houdende verklaring dat er grond bestaat 

een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot het doen vervallen van de artt. 1 en 2 

 
1979,  280      Rijkswet 28-6-'79 (Stb. 389) houdende verklaring dat er grond bestaat 

een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet 
van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap. 

 
1981,  51       Rijkswet 17-12-'80 (Stb. 675) houdende verklaring dat er grond bestaat 

een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet 
van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door ministers en 
staatssecretarissen en het recht van onderzoek. 

 
1981,  52 Rijkswet 17-12-'80 (Stb. 676) idem van bepalingen betreffende de 

wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede 
tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften. 

 
1981,  53 Rijkswet 17-12-'80 (Stb. 677) idem van bepalingen inzake de 

buitenlandse betrekkingen. 
 
1981, 171     Rijkswet van 7-5-1981 (Stb. 267) houdende verklaring dat er grond 

bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de 
grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven. 

 
1981,  172      Rijkswet van 7-5-1981 (Stb. 266) idem bepalingen inzake de Hoge Raad 

der Nederlanden. 
 
1981,  173      Rijkswet van 16-4-1981 (Stb. 218) idem bepalingen inzake adeldom en 

ridderorden. 
 
1981,  207 Rijkswet van 7-5-1981 (Stb. 260) idem bepalingen inzake het 

koningschap. 
 
1981, 208 Rijkswet van 7-5-1981 (Stb. 264) idem bepalingen inzake de Raad van 

State, de Algemeen Rekenkamer en vaste colleges van advies en 
bijstand. 

 
1981,  209 Rijkswet van 7-5-1981 (Stb. 262) idem in de Grondwet strekkende tot  
  opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot 

wijziging van de bepaling inzake het contraseign. 
 

                     
1) Aanvaarding: PB 2010, 54; 



5  

WWeettggeevviinngg  eenn  JJuurriiddiisscchhee  ZZaakkeenn  22001199 

 XX.1 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      1. Staatinrichting (vervolgblad 3) 
___________________________________________________________________________ 
 
1983,  5        Afkondiging van de Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 17) houdende 

aanpassing en vernummering van de bepalingen in de grondwet inzake 
het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen 
en het recht van onderzoek. 

 
1983,  6        Afkondiging van de Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 18) houdende 

aanpassing en vernummering van bepalingen over de defensie in de 
Grondwet. 

 
1983, 7  Afkondiging van de Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 20) houdende 

verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake, uitzetting en 
uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. 

 
1983,  8        Afkondiging van de Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 23) houdende 

verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het 
Koningschap. 

 
1983, 9        Afkondiging van de Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 25) houdende 

verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een 
bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling 
inzake de contraseign. 

 
1983,  10 Besluit van de 28ste januari 1983 tot afkondiging van de Rijkswet van 

19 januari 1983 (Stb. 29), houdende verandering in de Grondwet van de 
bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en 
vaste colleges van advies en bijstand. 

 
1983,  11       Besluit van de 28ste januari 1983 tot afkondiging van de Rijkswet van 

19 januari 1983 (Stb. 30), houdende verandering in de Grondwet van 
bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene 
maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen 
betreffende andere voorschriften. 

 
1983,  12       Besluit van de 28ste januari 1983 tot afkondiging van de Rijkswet van 

19 januari 1983 (Stb. 31), houdende verandering in de Grondwet van 
bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen. 

 
1983,  13       Besluit van de 28ste januari 1983 tot afkondiging van de Rijkswet van 

19 januari 1983 (Stb. 40), houdende verandering in de Grondwet van de 
bepalingen inzake adeldom en ridderorden. 

 
1983,  14       Besluit van de 28ste januari l983 tot afkondiging van de Rijkswet van 19 

januari 1983 (Stb. 42), houdende verandering in de Grondwet van bepa-
lingen inzake de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
1983,  15       Besluit van de 28ste januari 1983 tot afkondiging van de Rijkswet van 

19 januari 1983 (Stb. 43), houdende verandering in de Grondwet van 
bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven. 

 
1983,  16       Besluit van de 28ste januari 1983 tot afkondiging van de Rijkswet van 

19 januari 1983 (Stb. 50), houdende verandering in de Grondwet, 
strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2. 
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XX.1 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      1. Staatsinrichting (vervolgblad 4) 
___________________________________________________________________________ 
 
1983, 19       Besluit van de 15de februari 1983 bepalende de plaatsing in het P.B. van 

het K.B. van 1 februari 1983 (Stb. 68), houdende regeling van de plech-
tige afkondiging van de op 19 januari 1983 vastgestelde veranderingen 
in de Grondwet.  

 
1983, 24      Besluit van de 17de februari 1983 bepalende de plaatsing in het 

Publicatieblad van het Koninklijk  besluit van 17 februari 1983 (Stb. 70) 
ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet. 

 
1986,  65       Rijkswet 27 maart 1986 (Stb. 121) houdende verklaring dat er grond 

bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de 
Grondwet van bepalingen inzake de verdediging. 

 
1986, 66      Idem.inzake het geven van inlichtingen door de Ministers en de 

Staatssecretarissen. 
 
1987,  55       Afkondiging van de Rijkswet van 3 juni 1987 (Stb. 271) houdende 

verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het geven van 
inlichtingen door de Ministers en de Staatssecretarissen. 

 
1987,  142 K.B. van 25-7-1987 (S.458) ter bekendmaking van de tekst van de 

herziene grondwet 
  Wijzigingen: 1995,139, 140; 
 
1994,  31 Afkondiging v.d. Rijkswet van 9 maart 1994 (Stb. 174), houdende 

verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de grondwet, strekkende tot het doen vervallen v.d. 
additionele artikelen betreffende koninkrijksaangelegeheden die zijn 
uitgewerkt 

 
1994,  32 Afkondiging v.d. Rijkswet van 9 maart 1994 (Stb. 172), houdende 

verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de grondwet, van bepalingen inz. de verdediging 

 
1995, 139 Afkondiging van de rijkswet van 10 juli 1995 (Stb. 401), houdende 

verandering in de grondwet van bepalingen inzake de verdediging. 
 
1995, 140 Afkondiging van de rijkswet van 10 juli 1995 (Stb. 402), houdende 

verandering in de grondwet strekkende tot het doen vervallen van de 
additionele artikelen betreffende koninkrijksaangelegenheden die zijn 
uitgewerkt. 

 
1996, 92 Afkondiging van het besluit van 29 maart 1996 (Stb. 218), ter 

bekendmaking van de tekst van de herziene grondwet. 
  Wijzigingen: 1999, 249;2000,140; 
 
1998, 87 Afkondiging van de rijkswet van 5 maart 1998 (Stb. 138), houdende 

verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de grondwet van de bepalingen inzake de verdediging. 

 
1998, 29 Afkondiging van de rijkswet van 9 dec. 1997 (Stb. 9), houdende 

verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van 
additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn 
uitgewerkt. 
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XX.1 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      1. Staatsinrichting (vervolgblad 5) 
___________________________________________________________________________ 
 
1999, 249 Afkondiging van de rijkswet van 6 okt. 1999 (Stb. 454) tot verandering 

in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele 
artikelen bereffende koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt. 

 
2002, 93 Afkondiging van het Besluit van 9 april 2002 (Stb. 200), ter 

bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet. 
 
2006, 59 Afkondiging van het Besluit van 21 april 2006 ter bekendmaking van 

de tekst van de herziene grondwet. 
 
2008, 76 Bekendmaking van de tekst van de herziene grondwet. 
 
1985,  731)      Rijkswet houdende uitbreiding van de territoriale zee van het 

Koninkrijk in de Nederlandse Antillen; 
                Inwtr.: 1985,175; 
                Wijziging: 2010,63 (p. 32); 
 
  Uitvoering:  
                185,174,  A.m.r.b. t.u.v. art. 1 
   
2011, 4  Besluit van 12 januari 2011 tot afkondiging van het Besluit van 1 

november 2010, houdende bekendmaking van de tekst van het Statuut 
voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

 
2015, 12 Besluit van 2 maart 2015 tot afkondiging van de Rijkswet van 26 

november 2014, houdende goedkeuring van het op 18 mei 2007 te 
Nairobi tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake het opruimen 
van wrakken(Trb. 2008, 115). 

 
2015, 13 Besluit van 2 maart 2015 tot afkondiging van de Rijkswet van 10 

december 2014, houdende Goedkeuring van het op 2 april 2013 te New 
York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143 en Trb. 
2014, 45). 

 
2016, 55 Besluit van 15 september 2016 tot afkondiging van Rijkswet van 23 

augustus 2016 houdende bepalingen omtrent de verlening van visa 
voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) 

  Inwtr.: 2018, 42 
 
  Uitvoering: 
 2018, 43 Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 

juni 2018, nr Min-Buza.2018.1422-22, houdende 
bepalingen inzake vrijstelling van de visumplicht op 
grond van de Rijksvisumwet (Regeling vrijstelling 
visumplicht Rijksvisumwet). 

 
 2018, 44 Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 

juni 2018, nr. Min-Buza-2018.1422-22, tot regeling van de 
verblijfstermijn die aan een visum voor de toegang tot 
Caribisch Nederland kan worden verbonden en van de 
instanties waar een visum kan worden aangevraagd 
(Uitvoeringsregeling Rijksvisumwet). 

                     
1)Zie Hfdst. XVIII.4 



8  

WWeettggeevviinngg  eenn  JJuurriiddiisscchhee  ZZaakkeenn  22001199 

XX.1 
  ORGANISME VAN HET KONINKRIJK 
 
P.B.   No.      1. Staatsinrichting (vervolgblad 6) 
___________________________________________________________________________ 
 
2019, 8 BESLUIT van 18 februari 2019, tot afkondiging van het besluit van 16 

januari 2019, nr. 201900050 ter bekendmaking van de tekst van de 
herziene Grondwet. 
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XX.4 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      4. Staat van oorlog 
___________________________________________________________________________ 
 
1951,  145 K.B.-Proclamatie van 23 juli 1951 inzake de beëindiging van de staat 

van oorlog met Duitsland (S. 1951 nr. 317) 
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XX.6 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      6. Staten-Generaal 
___________________________________________________________________________ 
 
1951,  173 K.B. van 6 aug. 1951 (S. 345), betreffende de aanwijzing door de Staten 

van de Nederlandse Antillen van gedelegeerden en bijzondere 
gedelegeerden in de Staten-Generaal ("Gedelegeerden-kiesregeling 
voor de Nederlandse Antillen"). 

 
1980, 90      Landsbesluit bepalende de plaatsing in het Publicatieblad van het 

Koninklijk Besluit van de 16de april 1980 no. 90, tot het bijeenroepen 
van de Staten-Generaal in een openbare en verenigde vergadering 
waarin de plechtige beëdiging en inhuldiging van de Koningin zal 
plaatsvinden. 
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XX.6a 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      6a. Raad van Ministers 
___________________________________________________________________________ 
 
1979,  213 Besluit 16-5-'79 (Stb. 264) houdende vaststelling van een Reglement van 

Orde voor de Raad van Ministers van het Koninkrijk 
  Ingetrokken: 1994, 63. 
 
1994, 63 Besluit van 28 april 1994 (Stb. 203), houdende vaststelling van een 

reglement van orde voor de ministerrraad. 
  Wijziging: 2007,27; 
 
2008, 13 Instellingsbesluit raad voor Koninkrijksrelaties (RKR). 
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XX.6b 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      6b. Raad van State 
___________________________________________________________________________ 
 
1985,  36 Afkond. v.h. Besluit van 1 nov. 1984 (Stb. 530) ingevolge art. 13, lid 4, 

van het Statuut, houdende voorschriften ten opzichte van de staatsraad, 
benoemd op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.  

                Inwtr.: 1987,42; 
  Wijzigingen: 1993,127, inwtr. 1993,129; 2010,63 (p. 5, (17)); 
                                       
1986,  26       Afkond. v.d Rijkswet van 12-12-1985 (Stb. 669) houdende bepalingen 

omtrent de regeling van de schadeloosstelling van en andere financiële 
voorzieningen voor het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, 
benoemd ingevolge art.  

  13 lid 2 van het Statuut. 
                Inwtr.: 1986,32; 

Wijzigingen: 1986,21; Inwtr. 1986,22; 1998,37; 2010,55 (p. 12), inwtr. 
2010,107; 

                
                Uitvoering van P.B. 1986,26; 
                1987, 1  L.h.a.m. tot regeling van de schadeloosstelling van en 

andere financiële voorzieningen voor het lid van de Raad 
van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge art. 13, 
lid 2 van het Statuut (uitv. art.2 van de Rijkswet) 

    Wijziging: 1999, 189 
    Ingetrokken: 2015, 15 

 
  2015, 15 L.h.a.m. tot regeling van de schadeloosstelling van en 

andere financiële voorzieningen voor het lid van de Raad 
van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 
13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden (Landsbesluit schadeloosstelling en 
vergoeding lid Raad van State van het Koninkrijk) 

    Wijziging: 2019, 14 
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XX.7 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      7. Koninklijk Gezag en Koninklijk Huis  
___________________________________________________________________________ 
 
1980,  127      Landsbesluit bepalende de plaatsing in het Publicatieblad van het 

Koninklijk Besluit van de 24ste april 1980 no. 11, houdende aanduiding 
van de dertigste april als Koninginnedag. 

 
1980,  128      Landsbesluit bepalende de plaatsing in het Publicatieblad van het 

Koninklijk Besluit van de 23ste april 1980 no. 3, tot het voeren van het 
Koninklijk wapen. 

 
1981, 258     Afkondiging van de Rijkswet van 10 juni 1981 (Stb. 382), houdende 

benoeming van een Regent voor het geval van erfopvolging door de 
troonopvolger die niet de leeftijd heeft bereikt waarop hij ingevolge de 
Grondwet kan aanvangen het Koninklijk Gezag uit te oefenen. 

 
1981, 366 Besluit van de 28ste november 1981 bepalende de bekendmaking in het 

Publicatieblad van de Wet van 10 juni 1981, houdende benoeming van 
een voogd en regeling van de voogdij over de minderjarige Koning 
(Stb. 1981, no. 381). 

 
1982, 278 Bekendmaking v.h. Kon.Besluit van 19 maart 1982 (Stb. 201) houdende 

aanwijzing van leden van de Raad van Voogdij, welke de voogd over 
de minderjarige Koning terzijde staat.  

 
1985,  96       Kon.Besluit van 26 april 1985 (Stb. 259) houdende de vaststelling van 

een onderscheidingsvlag voor Zijne Koninklijke Hoogheid 
Willem-Alexander en zijn broeders. 

 
1988,  51 K.B. van 25-1-1988 (S. 161) houdende vaststelling onderscheidingsvlag 

voor Z.H. Maurits Willem Pieter Hendrik, Prins van Oranje-Nassau, 
van Vollenhoven en zijn broeders. 

 
1992,  59       Rijkswet van 27 -2-1992 (S.121), houdende bepalingen inzake de 

beëdiging en inhuldiging van de koning (wet beëdiging en inhuldiging 
van de koning). 

  Wijziging: 2010,55 (p. 15), inwtr. 2010,107; 
 
1994, 71 Afkondiging van de rijkswet van 25 maart 1994 (Stb. 250), houdende 

bepalingen inzake de beëdiging v.d. regent. 
 
1998, 73 Afkondiging van de rijkswet van 31 maart 1998 (Stb. 212), houdende 

het verlenen van toestemming aan Prins Maurits Willem Pieter Hendrik 
van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven om een huwelijk aan te gaan met 
Marie-Helène Angela van den Broek. 

 
2000, 93 Besluit tot afkondiging  van de rijkswet van 31 mei 2000 (Stb. no. 245) 

houdende het verlenen van toestemming aan prinds Bernhard Lucas 
Emmanuel van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven om een huwelijk aan 
te gaan met Annete Sekreve. 

 
2001, 63 Besluit tot afkondiging van de rijkswet van11 april 2001 (Stb. 202) 

houdende het verlenen van toestemming aan zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Constantijn Christof Frederik Aschwin der 
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg om een 
huwelijk aan te gaan met Petra Laurentien Brinkhorst. 
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XX.7 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      7. Koninklijk Gezag en Koninklijk Huis (vervolgblad 1) 
___________________________________________________________________________ 
 
2001, 102 Besluit tot afkondiging van de rijkswet van 4 juli 2001 (Stb. 333), 

houdende het verlenen van toestemming aan zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins vn 
Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van 
Amsberg om een, huwelijk aan  te gaan met Máxima Zorregeuieta. 

 
2002, 56 Afkondiging van het besluit van 25 januari 2002 (Stb. 41) tot vaststelling 

van de titels en het predikaat van Máxima Zorreguieta en van de titels, 
namen en het predikaat van de kinderen die geboren mochten worden 
uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-
Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der 
Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Jonkheer van Amsberg, met 
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses 
van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg. 

 
2002, 57 Afkondiging van het besluit van 25 januari 2002 (Stb. 42) houdende 

verlening van wapen en onderscheidingsvlag aan Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Máxima. 

 
 
2004, 39 Afkondiging van het Besluit van 21 november 2003 (Stb. 487) 

houdende vaststelling van het wapen van de kinderen die geboren 
mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid 
Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, 
Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van 
Amsberg met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der 
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg. 

 
2007, 102 Afkondiging van het Besluit van 15 januari 2003 (Stb. 36), houdende 

verlening van een onderscheidingsvlag aan Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Laurentien. 

 
2013, 66 BESLUIT van 6 juni 2013 tot afkondiging van het Besluit van 24 april 

2013, nr. 13.000887 houdende vaststelling van het Koninklijk Distinctief. 
 
2014,  12 Besluit van 23 december 2013 houdende instelling 

herinneringsmedaille “Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel 
van het Koninkrijk”. 
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       XX.8 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      8. Rijkswetten en rijksbesluiten; algemeen 
___________________________________________________________________________ 
 
2010, 551) Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe 

landen. 
  Inwtr. 2010, 107 (ged.); 2017, 23 (ged.) 
 
2010, 63 Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe 

landen. 
 
2013, 109 BESLUIT van 6 december 2013, tot afkondiging van het Besluit van 3 

oktober 2013, houdende wijziging van het Besluit vrijwilligersmedaille 
openbare orde en veiligheid, ten einde de medaille ook te kunnen 
uitreiken aan vrijwilligers van USAR.NL. 

 
2017, 31 Besluit van 14 februari 2017 tot afkondiging van de Rijkswet van 14 

december 2016, houdende goedkeuring van het op 6 april 2016 te 
Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het 
Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek 
inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 
82) 

 

                     
1) Gewijzigd in Cur. Courant d.d. 15 okt. 2010, no. 42, p. 33; 
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XX.9 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      9. Departementen 
___________________________________________________________________________ 
 
1952,  158 K.B. van 7 nov. 1952 (S. nr. 551), houdende wijziging van de naam van 

het Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen in die van 
Departement van Overzeese Rijksdelen, en overdracht van een gedeelte 
van de taak van dit Departement aan andere Departementen 

 
1953,  120 Wet van 9 mei 1953 (S. nr. 260), houdende voorzieningen naar 

aanleiding van vorenstaand K.B. 
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XX.9a 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      9a. Tractatenblad 
___________________________________________________________________________ 
 
1961,  136 Rijkswet van 22 juni 1961 (S. nr. 207) houdende regeling inzake de 

bekendmaking van internationale overeenkomsten en van besluiten 
van volkenrechtelijke organisaties  

                Inwtr.: 1969,134; 
  Ingetrokken: 1994, 120; 
 
1994, 120 Afkondiging van de rijkswet van 7 juli 1994 (Stb. 542), houdende 

regeling betreffende de goedkeuring en bekendmaking van verdragen 
en de bekend-making van besluiten van volkenrechtelijke organisaties 
(Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen) 

  Wijziging: 2009, 36; 2014, 141. 

                     
1 Treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt wat betreft de 
artikelen V en VI terug tot en met 10 oktober 2010. 
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WWeettggeevviinngg  eenn  JJuurriiddiisscchhee  ZZaakkeenn  22001199 

XX.10 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B. No.    10. Formulieren, ambtstitels, officiele benamingen 
___________________________________________________________________________ 
 
1891,  24 Wet van 22 juni 1891 (S. nr. 125) betreffende de wettelijke vastgestelde 

formulieren, ambtstitels en officiële benamingen in verband met het 
overgaan van de Kroon op een Koningin 
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XX.11 
  OORRGGAANNIISSMMEE  VVAANN  HHEETT  KKOONNIINNKKRRIIJJKK 
 
P.B.   No.      11. Personeel 
___________________________________________________________________________ 
 
1976, 6      Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname, 

houdende regelen met betrekking tot de rechtspositie van militair en 
burgerpersoneel van het Koninkrijk, ressorterende onder het 
departement van Defensie 

 


