
A° 2014 N° 89 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 13de juni 2014       
tot wijziging van een aantal regelingen in verband met de troonopvolging (Regeling 
troonopvolging) 
 

___________ 
 

De  Minister  van  Algemene  Zaken,  
De  Minister  van  Onderwijs,  Wetenschap,   

Cultuur  en  Sport   
en  De  Minister  van  Justitie, 

 
 
Overwegende: 
 
dat het noodzakelijk is een aantal regelingen te wijzigen in verband met de troonopvolging 
van 30 april 2013; 
 

Heeft besloten: 
 
 
Artikel I 
 
De Ministeriële Beschikking, met algemene werking, van de 29ste december 1998 ter uitvoering 
van artikel 24, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29)1 
wordt als volgt gewijzigd: 
 
In artikel 2, tweede lid, worden de woorden “de verjaardag van de Koningin” vervangen door: 
de verjaardag van de Koning. 
 
Artikel II 
 
De Regeling ambts- en geweldinstructie KPNA2 wordt als volgt gewijzigd: 
 
In artikel 4, eerste lid, onderdeel c, worden de woorden “vanwege Hare Majesteit de 
Koningin” vervangen door: vanwege Zijne Majesteit de Koning. 
 
 
 
 
 
 
 
                     
1 P.B. 1998, no. 250 
2 P.B. 2001, no. 73 
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Artikel III 
 
De Regeling vakantiedagen funderend onderwijs 3 wordt als volgt gewijzigd: 
 
In artikel 1, tweede lid, worden de woorden “de verjaardag van de Koningin” vervangen door: 
de verjaardag van de Koning. 
 
Artikel IV 
 
1. Deze regeling treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de Landsverordening 

troonopvolging. 
2. Artikel II werkt terug tot en met 30 april 2013. 
 
Artikel V 
 
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling troonopvolging.  
 
 

Gegeven te Willemstad, 13  juni 2014 
De Minister van Algemene Zaken, 

                     I.O.O. ASJES 
 
 
De Minister van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur en Sport, 

I.A. DICK 
 
 
De Minister van Justitie, 
     N.G. NAVARRO 
 
 
Uitgegeven de 1ste oktober 2014 
De Minister van Algemene Zaken,  

                      I.O.O. ASJES 
 
 
 
 
 
 
 

                     
3 P.B. 2009, no. 4 
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Nota van toelichting behorende bij de Regeling troonopvolging 
 
1. Algemeen deel 
 
Met eerbied en respect heeft de regering van Curaçao op 28 januari 2013 kennis genomen van 
het bericht van Hare Majesteit Koningin Beatrix van het Koninkrijk der Nederlanden waarin 
zij haar abdicatie aankondigt. 
 
De aanvaarding van het koningschap door Willem-Alexander kent een aantal gevolgen voor 
de geldende wettelijke regelingen van Curaçao. In sommige wettelijke regelingen wordt de 
Koningin genoemd. Voorgesteld wordt thans om deze wettelijke regelingen te wijzigen.  
 
Met de voorgestelde wijzigingen worden de verschillende wettelijke regelingen bovendien in 
lijn gebracht met de Staatsregeling van Curaçao. In de artikelen 28, eerste en tweede lid, 36, 49, 
63, tweede lid, en 97 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 wijzigingen worden de wettelijke regelingen aldus 
toekomstbestendig gemaakt en in lijn gebracht met de Staatsregeling.  
 
2. Financiële gevolgen 
 
De wijziging van de regelingen brengt geen financiële gevolgen met zich mee. Het 
vorenstaande is door Financieel Beleid en Begrotingsbeheer bij brief d.d. 13 juni 2013 
bevestigd. 
 
3. Artikelsgewijze toelichting 
 
De artikelen spreken voor zich. 
 
 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
                      I.O.O. ASJES 

 
 
De Minister van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur en Sport, 

I.A. DICK 
 
 
De Minister van Justitie, 
     N.G. NAVARRO 
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