
18 december 2022

vuile hypocriete psychopathische  

EuropeseUnie & WEF & VOC aanhangers 
(een rauwe kerstgedachte 2022 (met ijskoud douche advies aan Rob Jetten))


het is schéld-tijd, ff lekker ónderuit de kook-pot


Voel je niet aangesproken als je géén VOC denker bent, ben je dat wél, voel je aangesproken.

Weg met het ‘VOC denken’ en weg met het geven van een ‘Eed’ aan welke machthebber dan ook 
want ‘VOC denken’ & een ‘Eed (belofte)’ zijn de bron van de ondergang van elke beschaving.


Zelf aan iemand anders vertellen ‘dat je abnormale dingen niet normaal moet gaan vinden’ terwijl 
je eigen vrouw ondertussen samen met anderen met abnormale dingen bezig is op basis van 
VOC-WIC-WEF is hypocrisie… 


De slaven drijvende West Indische Compagnie viel onder het moederbedrijf de ‘Verenigde 
OostIndische Compagnie’ uit de tijd van De Zeven Provinciën, de VOC was dat bedrijf waar oud 
premier Balkenende zo’n fan van is en nu ook groot SDG aanhanger is en wat deed de WIC…, 
nou…, zeg ’t…. naar ik meen het méést aan slavenhandel,

het gevangen nemen van ‘negers’ en die verkopen. Dat de WIC die ‘negers’ niet eerst Oranje 
verfde zeg, hufters. Allemaal foute Nederlandse bedenksels van de lieve Oranje’s.

Toen was het ‘neger-handel’, nu is het handel in LNG.


ff wikipedia weekie weekie;

 

Het Plakkaat van Verlatinghe (ook wel Acte van Verlatinghe) is een plakkaat ondertekend op 26 juli 

1581, waarin een aantal provinciën van de Habsburgse Nederlanden Filips II afzetten als hun 

heerser. Het kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. 

Willem (Dillenburg, 24 april 1533 – Delft, 10 juli 1584), prins van Oranje, graaf van Nassau-

Dillenburg, beter bekend als Willem van Oranje of onder zijn postume bijnaam Willem de Zwijger, 

was een staatsman en legeraanvoerder die een sleutelrol speelde in de ontketening van de 

Tachtigjarige Oorlog en de grondlegging van de hieruit ontstane Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. Voorheen was hij in dienst van de heerser waar deze oorlog als opstand tegen 

begonnen was, de Spaanse koning Filips II. Bij diens vader, keizer Karel V, was Oranje zijn 

loopbaan begonnen. In Nederland staat hij bekend als de Vader des Vaderlands. Zijn 

oorspronkelijke naam is Wilhelm. Willem is in de Nederlandse literatuur zijn vernederlandste naam. 

De naam Willem van Oranje ontstond doordat hij in 1544 de titel Prins van Oranje erfde. 

Een onderdeel van een van zijn wapenspreuken was Je maintiendrai (Frans voor 'Ik zal 

handhaven'), dat in het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden verankerd werd. Het volkslied 

van de latere staat Nederland draagt vanaf 1932 zijn naam: het Wilhelmus. Nederlandse 

sportploegen in nationaal verband dragen sinds de twintigste eeuw een oranje outfit die terug te 

voeren is op zijn titel van Prins van Oranje. 

En van welk persoon heeft de Koning ook alweer een portret op zijn werkkantoor hangen…


Heden zijn mensen dusdanig in verwarring gebracht door de machthebbers dat actiegroepen die 
fascisme bestrijden zoals de ‘antifascisten’ andere antifascistisch denkenden bestrijden omdat ze 
niet eens door hebben welke oude en huidige VOC denkwijze hun denken heeft verstoord. Een 
soort Jesus tegen Jesus strijdmodel.  


Jezus trapte de hypocriete ook uit de Tempel en dat was LIEFDE hebben voor de medemens, 
neen, liefde hebben voor de innerlijke ZIEL van de mens.
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Who the fuck is Frans Timmermans. Frans 
Timmermans is volgens mij een mensensoort 
met maar een doel; het leven van andere 
mensen waarvan er volgens hen ongeveer 
93% teveel van op aarde rondlopen het vrije 
leven op zoveel mogelijk manieren onleefbaar 
te maken zodat die grote groep mensen hun 
eigen ondergang financiert. Zeg maar de 
moderne geperfectioneerde methode waar 
Aldolf Hitler op proefdraaide. 



Hoe fucking hypocriet ben je als je denkt 
mensen die stoken op een hout of gas te 
kunnen dwingen zichzelf dood te vriezen 
omdat de Frans Timmermans’en de energie/
brandstof-belastingen bewust zó duur maken 
dat een normaal leven onmogelijk wordt.  Dan 
doen mensen zoals de Frans Timmermans’en 
aan volkerenmoord als ego doelstelling.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 bron afbeelding neerlandistiek.nl


Hoe denken die Frans’en de mensen in Afrika van hun houtvuurtjes af te krijgen. Gewoon laten 
sterven is een optie…, hongersnood zijn die domme zwarten aan gewend… toch! HÚFTERS.  


Ik zou wel weten wie er wat mij betreft in zo’n kookpot zouden mogen, kunnen ze met een live 
stream op hen gericht nog ff lekker samen seksen in de pot terwijl die pot hen langzaam opwarmt, 
dat is pas gezond Wereld Economisch VOC Forum denken, en genieten maar van die gekookte 
psychische reptielen in gehaktballen jus. Gebroeders de Witt werden middels indirecte politieke  
manipulatie door de elite  gevild door de schutterij en bevolking die streden om de afgesneden 
geslachtsdelen van de gebroeders alsof de gebroeders ‘onwelriekende reuzel’ waren, 

of zit er in 2022 © op de term ‘onwelriekende reuzel? 


gaan we nu even naar het koken van de breinen van de zee zoogdieren door hypocriete VOC 

klootzakken die in waterstof geloven 

Dit hier rechts gebeurt overal op de wereld.  
En maar op basis van VOC denken liegen en 
bedriegen over de ‘natuurlijke’ oorzaak.

Goed bezig VOC denkers!


In 1979 werkte ik mee aan een Australische 
documentaire ‘Stranded’ inzake; ‘STRANDED 

explores the mystery of whale strandings and 

the various attempts to explain why such 

obviously intelligent creatures apparently 

commit mass suicide’ van Golden Dolphin 
Productions Pty Ltd. Ik was toen 22 jong. 

Ik scheld nu als 65 jarige.


Bron afbeelding staat er onder, land heel toevallig Argentinië


De Dolfijnen Orca’s etcetera behoren tot de walvisachtigen. In 1979 voer het filmteam mee op een 
schip van de Nederlandse Marine om over de SONAR te ontdekken, maar nog niet met de 
scheepssonar als oorzaak maar om de walvisachtigen te leren begrijpen.  

Met de Hertz Druk Golven van menselijke SONAR blaas je de walvisachtigen inwendig op.
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Wat dit is?


Dit is de SONAR voorin een onderzeeër van 
VOC denkers, Russisch of NATO maakt geen 
ene VOC reet op het potdeksel uit.


VOC denken is niet persé van Oranje, het 
heerst overal en gaat áltijd ten koste van 
ánderen, zoals vroeger de negerslaven.


Orka’s zijn ook een vorm van slaven maar dan 
de zwart-witte-slaven van de VOC denkers. 

 


bron: posted reddit by U/KingNeptune767


En deze lekkere Canadese VOC jongen.

Of de Chinese.

De SONAR puist zit buitenvooronderaan.


 Bron; NextBigFuture.com


Bron; Naval News


De kracht van die SONAR’s is gigantisch, dragen honderden kilometers ver en desoriënteren en 
vernietigen zee zoogdieren. Niemand is verantwoordelijk, het is benodigd kwaad voor de 
veiligheid, hoort erbij, jammer dan, pech gehad, sorry maar kapitein VOC hoer moet weer 
verder.… de oorlog in Oekraïne verder stimuleren voor het economisch VOC doel van enkelen.


Ooit van Hertz Druk Golven gehoord. Nee hé, tuurlijk niet, druk de VOC kop maar diep in de 
koude grond.
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Ik heb me al heel lang afgevraagd waarom mensen qua denken zo afgestompt zijn geraakt.

Dat is altijd al zo geweest maar het zijn zoals psychiater Atty Douma mij in 2012 vertelde 
‘golfbewegingen’. 

Ik heb gewoon live meegemaakt hoe in de journalistiek het denk niveau zo ver weg zakte dat ik er 
voor behoud van mijn ziel wel mee moest kappen om niet alsnog een narcistische VOC denker te 
worden. 

Ik weet nu dat die ‘golfbewegingen’ doorgeschoten VOC denk narcismen zijn die pas eerst na 
ellende weer wegzakken, zoals na de Tweede Wereldoorlog de wederopbouw en dan met nieuwe 
nog reptielliaansere kracht weer terug opkomt, net zolang tot de beschaving definitief knapt en in 
verval raakt. Net als een metalen lepeltje dat als je dat maar op en neer blijft buigen, op een 
gegeven moment af knapt omdat het van binnen oververhit raakt, de innerlijke structuur slap 
wordt en uiteen valt. Vandaar ook al die debiliteit overal, of je nu van seksuele geaardheid van  
‘btwlghtsquvwxyz’ bent, een blote penis hoort niet thuis in een gewone meisjeskleedkamer en 
afdwingen dat zoiets wel normaal moet zijn of dat je anders discrimineert is psychische 
gestoordheid. In de USA is de doorgeschoten abnormaliteit al Wet geworden. Onder het WEF 
denken zit net zulke gestoordheid verborgen.


Alle straling om ons heen waarvan de VOC denkers beweren dat het geen kwaad kan, fuck de 
VOC denkers. Het kan wel degelijk kwaad en de VOC denkers rammen gewoon door met hun 
eigen doelen.  En als je opstaat tegen de waanzin dan hebben we nu onze huidige minister van 
Justitie en Veiligheid die een grandioos voorbeeld is van het verval syndroom, die beweert dat zij 
dingen doet voor bescherming van de democratische rechtsstaat terwijl haar daden 180 graden 
andersom zijn, dat is nou een voorbeeld van je reinste vorm van doorgeschoten narcisme, oftewel 
het abnormale dat normaal moet worden om de WEF doelen te bereiken. De SDG doelen zijn o,a, 
de instrumenten van het WEF en de Club van Rome om zich op ‘humane’ narcistische wijze tot 
aan 2050 te ontdoen van 83,7% van de mensheid en de mensheid hun eigen dé-humanisatie 
operatie te laten bekostigen.


Bedenk; het zijn de VOC denkers die de wereld hebben gemaakt tot wat die vandaag de dag is 
geworden en het zijn de VOC denkers die nu de wereld pogen verder te boetseren naar hun eigen 
VOC belangen. Zelfs de seks industrie zonder ziel is gevoed door de belangen van het VOC 
denkgoed en dus door de economische industrie van het VOC denken zelf, zoals een op basis 
van aangewend disinhibitioneel gedrag steeds bloter wordende samenleving hetgeen mensen 
afleidt van wat er werkelijk gaande is. Jonge kinderen kunnen gewoon harde porno kijken op hun 
smart phone’s en krijgen op zeer jonge leeftijd al les in het vinden van hun clitoris hetgeen heel 
nuttige lesstof is voor belanghebbende pedofielen. Opdat seks met minderjarige maar normaal 
mag gaan worden… hé! Da’s nog eens lekker bij opa op schoot paardje rijden, zo normaal.


Wat mensen niet bewust zien of voelen is er niet, zó DOM.


Even wat je gewoon over SONAR kunt vinden in online commentaren en youtube, dit commentaar 
is van Raphael, een officier op een onderzeeër;


‘There are no noise-cancelling headphones to stop the U.S. Navy's 235-decibel pressure waves 

of unbearable pinging and metallic shrieking. At 200 Db, the vibrations can rupture your lungs, and 

above 210 Db, the lethal noise can bore straight through your brain until it hemorrhages that 

delicate tissue. If you're not deaf after this devastating sonar blast, you're dead.’


‘This is why military submarines will turn off any active SONAR systems when divers are in the 

water, to avoid injury or death that could occur if that much energy were put into the water with a 

diver nearby.’


‘Verdiep je er eens in’ zeg ik tegen VOC denkers en tegen mensen die zelf niet willen nadenken.


Het Noordelijk halfrond staat vol met sterke Extreme Laag Frequent (ELF) Hertz Zenders zodat ze 
kunnen communiceren met onderzeeërs, beweren de VOC denkers. Ik geloof daar geen ene 
Extreme Low Frequency zendmast geleuter van. 

Met de hele grote ELF zenders, die ook wel Ionosferische Heaters worden genoemd, kunnen de  
VOC denkers de atmosfeer verwarmen, de grotere versie van de hele kleine energie slurpende 
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kacheltjes. Infrarood panelen warmen ook op, infrarood bevindt zich binnen het 
elektromagnetisch spectrum tussen de 0.3 – 394 GHz met golflengtes van 780 nm – 1 mm, 1 GHz 
is 1.000.000.000 Hertz, een cyclus duurt 1 nanoseconde, je ziet het niet  en toch warmt dat op.

Wat kunnen de VOC denkers met die Ionosferische Heaters doen, de aarde opwarmen, het weer 
beïnvloeden, stormen en aardbevingen maken, tsunami's veroorzaken om daarmee mensen 
angstig te maken als de VOC denkers die rampen benoemen als klimaat en opwarming van de 
aarde door stikstof en broeikasgassen. 

Iets simpels als de wereldwijde BEDROG Wetgeving inzake de geluidsoverlast middels gebruik 
maken van de leugen van de dB(A) Weighting als de norm van wat de gemiddelde mens horen 
kan. Pure nonsens en iedereen gelooft de VOC denkers. 


een gratis narcistische geur vleug wat narcisme in de poppenkast van de democratische 

rechtstaat doet 

Laat je versluierde narcisten hun gang gaan, gaan ze van kwaad tot erger en dat soort 
krankzinnigen hebben geen achteruit noch een eigen handrem.


Ik heb jaren geleden al poep-belasting voor de mens voorspeld. 


Vele decennia terug, ergens rond 1986, filmde ik voor de E.O. samen met Open Doors in het 
geheim in het communistisch Roemenië van Nicolae en Elena Ceaușescu.

In een verhouding van één op één was je in Roemenië of ‘burger’ of ‘lid van de Securității’ van 
Ceaușescu. We filmden een flatgebouw met appartementen zonder een toilet, er was één 
gezamenlijk smerig onverwarmd toiletgebouwtje buiten voor alle bewoners van het flatgebouw 
van zes appartementen.  


Ik zie toekomstige woongetto’s in voorbeeldland Nederland wel buurten per 100 inwoners met 
één toilet gebouwtje komen waar je alleen met je QR code in kunt en in de WC pot camera’s zijn 
ingebouwd, sensoren en een weegschaal om digitaal te meten hoeveel je óntlasting is die digitaal 
wordt omgezet in CO2 bélasting. 

WC papier wordt ook verboden vanwege de milieu belasting. Achter het oude Communistische 
ijzeren gordijn kon je op de grote roltrappen in de metro ruiken of diegene die voor je stond thuis 
wél of géén WC papier had. 


Word wakker voor het doorgeslagen narcisme mensen.


Het zijn eigenlijk alle mensen die in de Tweede Kamer uitroepen ‘voor de bescherming van de 
democratische rechtstaat te zijn’ maar die zich geheel naar het tegendeel gedragen, met name 
dat steevast ‘omkeren’ van de waarheid is narcistische gaslighting.


Deze gaslighting (psychische manipulatie) wordt gedaan omdat een nieuwe WEF Staat allang is 
opgericht, een staat waarin de mens wordt gezien als dier gelijk aan koe of varken. Vandaar ook 
dat het zittend Kabinet het prima vindt als de Minister van Justitie en Veiligheid Tweede 
Kamerleden uitmaakt voor ‘onwelriekende reuzel’, dat is nou een van de vele voorbeelden van 
disinhibitioneel uitbarstend narcisme.


Mensen als Frans Timmermans   Mark Rutte en Dilan Yeşilgöz-Zegerius zijn   ieder op hun eigen 
niveau in het WEF schimmelnetwerk   zichtbaar aan hun gedrag    narcisten ‘at work’ als 
aandrijvers van de uitbouw van het WEF (World Economic Schimmel Netwerk). 

Dilan zie je bij close ups tijdens Tweede Kamer debatten zelfs disinhibitioneel genieten van 
zichzelf tijdens de onderdrukking van politiek anders denkenden en de zittende macht vindt het 
allemaal prima. 

Laurens Dassen van Volt, dat is er ook zo een maar nog met de luier om, ook Dassen wil bij Wet 
vastgelegd schaamteloos het liefst andere politieke partijen kunnen verbieden en benoemt dat  
zelf als ‘democratische rechtsstaat’. Hoé krankzinnig kan een mens in denken zijn? 

Nou narcisten zijn zo.  Dat is nou allemaal wat uitbarstend narcisme geeft.
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Nederland is géén democratie en is dat ook nóóit geweest, het is 
een poppenkast.

Nederland is een Parlementaire Monarchie, een Monarchie is een 
Staat waar één persoon de leiding heeft. 

Rijksoverheid; Een Parlement heeft taken en rechten welke bestaan 

uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Beide Kamers 

controleren de regering en zijn (mede)wetgever. De Kamers hebben 

speciale rechten om die taken goed te kunnen uitvoeren. 

Het parlement heeft als taak de Regering te controleren en wetten 

maken, (hetgeen ook wel wordt vertelt als dat de Koning geen 
macht heeft en dus eigenlijk een ‘Watje is met een kroon’)  
Het parlement (ook wel Staten-Generaal) controleert het beleid van 

de regering (de Koning en de ministers). Ook heeft het parlement 

een wetgevende functie. Een wet gaat pas in als de Eerste en de 

Tweede Kamer het wetsvoorstel hebben aangenomen. 
De realiteit is anders en zij laat haar ware reptielen gezicht nu 
disinhibitioneel zien.                                   


bron beeld; pixabay -geralt


De CBDC (central bank digital currency) het geesteskindje van Máxima met haar ‘inclusieve 
financiering voor ontwikkeling’ is niets anders dan dat alle mensen uiteindelijk slaaf worden van 
het controle systeem dat het CBDC systeem is en geeft  als moderne digitale variant van de 
Securității onder Nicolae en Elena Ceaușescu.


Wat alle ‘Eed aan de Koning’ gevers, aan welke Eed zij levenslang vastzitten kennelijk niet mogen 
uitspreken is de werkelijkheid over de Staat Nederland. Lees het Wetsstuk ‘Statuut Voor Het 
Koninkrijk’ dat bóven de Grondwet staat. 


De politieke partijen die de waarheid wel op een versluierde wijze pogen uit te spreken doen dat 
door de Democratische Tweede Kamer een ‘Poppenkast’ te noemen want dat IS het ook.

Het Kabinet en Staten Generaal zijn de grote Poppenkast ván het Staatshoofd. 

‘Kabinet’ is gewoon een chique woord voor ‘kast’ en met de marionet poppen die deze kast 
vullen is dat dus een ‘Poppenkast’. Het Tweede Kamer gebouw is de omkisting van poppenkast. 
Een ‘democratische Tweede Kamer’ met 150 speelpoppen erin die Wettelijk allemaal ván de 
onemanshow van het Staatshoofd zijn.    


Zie die Tweede Kamer nou eens als een concertzaal.

Het woord ‘poppetjes’ is gewoon een ander woord voor marionet. 

Het orkest bestaat uit de marionetten die doen wat het staatshoofd wil en zijn bedoeld voor 
misleiding van het volk in de zin van ‘voor ieder wat wils met een eigen te verkiezen partij’ en om 
speelpop te mogen zijn in de kast van het staatshoofd moeten de marionetten zich aan de 
afgelegde Eed aan het staatshoofd houden, een middels de Eed gesloten verbond dat boven de 
Grondwet staat.  De schrijvers van het muziekstuk dat in poppenkast Tweede Kamer ten gehore 
wordt gebracht is een, over de eeuwen steeds aangepaste partituur, geschreven door de gehele 
familie van het actueel zittende Staatshoofd en die familie is niets anders dan een over de eeuwen 
opgebouwde multinational die hoofdzakelijk handel drijft in grondstoffen zoals energie (olie & gas) 
en goud met CEO’s als wijlen Bernhard, Beatrix en nu Maxima.  


In de gouden eeuw werd er via de VOC en WIC narcistische handel gedreven in de grondstof 
‘sterke Afrikaanse mensen met donkere huidskleur’, heden benoemen Economische denkers dat 
als ‘human capital’, menselijk kapitaal. 

Toen mensen met een zeer donkere huidskleur nog handelswaar van de elite waren en nog 
nikkers werden genoemd die als slaven werden verscheept en verkocht beleefde diegene die 
leiding gaven aan de Zeven Provinciën hún Gouden Eeuw. Geen wonder dat er door de adel werd 
gezwegen, dat doen versluierde narcisten namelijk altijd, zowel toen als heden.   
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Zo is het grootste drijvende schip, de LNG fabriek ‘De Prelude’ eigendom van de aandeelhouders 
van Shell het ‘voorspel’ naar de uitrol om wereldwijd de voorraad ‘Human Capital’ te verlagen 
zodat er minder uitstoot is voor de Elite. Dus terwijl iedereen naar die perverse super jachten van 
de rijksten ter aarde kijkt heeft Alex al heel lang de aller grootste. Er is géén gastekort, als er een 
gastekort is komt dat door manipulatie, LNG is de hoofd handels grondstof van de 
aandeelhouders van Shell die het als ware parlevinkers over de wereld rond brengen voor de 
hoogste prijzen. Máxima mag intussen haar CBDC via de EuropeseUnie, WEF en VN WHO 
uitrollen en alle Eed dragers der poppenkast worden opzij geschoven voor het grote concert en 
wederom zwijgt iedereen van verbazing.  Het hele WEF concert dat nu wordt opgevoerd is een 
narcistisch super concert met de dood tot gevolg. 


De narcisten verlagen anderen nu tot onderdelen vergelijkbaar met koeien en varkens en 
nuttelozen. Maar narcisten begrijpen dieren ook niet, narcisten luisteren dus ook niet naar dieren, 
dat kunnen narcisten niet, narcisten herkennen de behoeften van de dieren niet eens, dat is hun 
onvermogen, zij luisteren alleen naar zichzélf, vandaar ook dat WEF personen die in geld denken 
alleen maar kunnen denken in competitie  houdbaarheid en rendabiliteit en geen enkel besef 
hebben wat er middels allerlei Hertz straling gebeurd met de zeedieren en landdieren. 


Narcisten snappen al vanaf de bouw van grote SONAR niet dat Orka’s (Killer Whales), die 
normaliter vanwege hun intellectueel geestesvermogen géén mensen eten, nu boos worden op de 
mens omdat de in geld en macht denkende mens het woongebied van o.a. Orka’s onbewoonbaar 
maakt en de navigatie systemen van walvisachtigen door mensen met narcistische machtsdrang 
middels keiharde SONAR en of ELF Hertz Druk Golven beschadigd raken en walvisachtigen dan 
maar veiligheid op stranden zoeken als uiterste redmiddel omdat ze zuurstof nodig hebben en 
anders verdrinken. Op een gegeven moment is er geen bewijs meer nodig maar gewoon alleen 
maar gezond verstand en empathie om dat te snappen. Dat missen narcisten.


In mijn eerste website schreef ik over een moeder met dochters in een nazi concentratiekamp die 
toch het karige droge brood met elkaar verdeelde. Wij hebben een uil die bij ons woont en die is 
zo gevoelig dat ook als zij honger heeft zij vanuit zichzelf het eerste hapje eten toch eerst aan mij 
komt aanbieden. 

Ik hoop dat de échte Schepper de stekker uit zijn leerschool voor de menselijke ziel, genaamd 
‘aardse hel’, trekt. Economisch denken vernietigd alles, daar is de Bijbel héél duidelijk over 

economisch denkende CDA & ChristenUnie narcisten. Als Jezus nog in aardse verschijning zou 
leven had Hij veel werk te verrichten in de Tweede Kamer .


Daarom nog even dit voor de liefhebber;


het ondergronds psychisch schimmelnetwerk van de Eed aan de Koning dragers 

Een ‘onbekend iemand’ had in de Verenigde Staten van Amerika in 1980 geheel onopgemerkt een 
granieten bouwwerk neer laten zetten op slechts enkele honderden mijlen afstand van de 
achtertuin van de toen zittende President van de USA, Jimmy Carter. 

Op die granieten tabletten stonden de richtlijnen die de nieuwe wereldorde nu aan het uitrollen is 
onder regie van Klaus Schwab. Een van die teksten is geheel des Yuval Harari’s soort van 
hersenspinsels ten aanzien van ‘de mens’; ben niet de kanker van de aarde.

Niet meer de mens die kanker kan krijgen omdat die teveel ongezond synthetisch voedsel krijgt  
maar de mens als ‘mens’ die de kanker van de aarde is.  


De ziekte kanker, daar willen we allemaal vanaf. 

Als de mens echter de kanker is, dan klopt het economisch plan van het WEF geheel, dan gaan 
we vanwege de SDG plannen, de duurzame-ontwikkelings-doelstellingen, bekijken hoe we als 
Goddelijke Machtswezens de aarde van zo’n beetje 97,3% van de onwelriekende stikstof 
uitstotende, de al vele jaren geheel naar de wens van die Economische Elite alle grondstoffen 
verslindende mensen af komen, want de SDG doelen zijn maximaal 500 miljoen mensen op aarde 
met een klein groepje van 5 miljoen Elitaire machthebbers boven 495 miljoen mensen die hun 
slaven zijn en op basis van Macht digitaal gecontroleerd worden. Die Elite heeft vanzelfsprekend 
het allerbeste voor met hun slaven hetgeen een nog nadenkend vrij mens vertelt dat bij die 495 

narcistenbuster.nl laagfrequent-bromtonen.nl  / 7 11

http://laagfrequent-bromtonen.nl
http://narcistenbuster.nl


18 december 2022

miljoen mensen het zelfdenkend vermogen en de innerlijke ziel uitgeschakeld dient te zijn en te 
blijven om die duurzaamheid voor de Elite te kunnen garanderen. 


Je ziet de structuur van die denk cultuur nu al steeds meer om je heen ontstaan en als jij een van 
de weinige gelukkigen bent die nu nog steeds een beetje autonoom kan kijken, horen en 
nadenken, zeg maar van zo’n soort bent die wordt gezien als complotdenker, dan kun je maar een 
ding doen en dat is in verzet komen door gewoon niet met die Elite mee te doen. Dat is niet zo 
makkelijk want die Elite zet je dan buiten hún soort van nep-democratie. 


Dat een groot deel van de WEF drive uit het gebied Nederland komt is logisch want de échte 
psychische kanker is ontstaan op basis van de aandelen wereld hetgeen een bedenksel is 
geweest dat begin 17de eeuw in Enkhuizen onder de VOC mentaliteit is bedacht. Die manier van 
denken onder aandeelhouders veroorzaakt nou eenmaal psychische kanker in de mens. 


Om dat oligarchisch-aandeelhouders-kanker-denken in stand te houden wordt nu al zeker een 
decennium veel reclame gemaakt dat burgers met slechts een beetje geld ook beter in de 
aandelen kunnen gaan, dan lopen zij namelijk ook het oligarchische-aandeelhouders-kanker-
denken-virus op, helemaal aan de onderkant van die denk keten zit het digitale-mini-krediet. Dat 
oligarchisch-aandeelhouders-kanker-denken is feitelijk een monster dat zijn eigen belangen niet 
alleen afdekt maar de eigen belangen daartoe ook goed dichttimmert. 


Deze dicht-timmering is op Nederlands grondgebied uitgevoerd midels het de Eed aan het 
Staatshoofd geven als je belangrijke machtsfuncties uit oefent.  

Wat ik nu ga schrijven dien ik eerst uit te leggen omdat velen niet echt begrijpend kunnen lezen, 
oftewel niet meer kunnen lezen wat er ergens werkelijk geschreven staat maar dat vermengen met 
hun eigen denken en dan denken dat wat zij na het lezen denken gelezen hebben. 


Een van die voorbeelden is dat bijna iedereen denkt dat Nederland een democratie IS, hetgeen 
dus niet waar is, Nederland is een dictatuur want zuiver wettelijk heeft Nederland één Staatshoofd 
hetgeen is vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk’ dat bóven de Grondwet staat.

De democratie is een soort anti revolutionair middel van het Staatshoofd uit 1848 geweest.

Dan zeggen mensen weer, ‘ja maar Hij heeft geen macht’, dank je de koekoek. Koekoek, koekoek, 
tra la lala la la… De democratie is een aanname, een bedenksel. 


Alle mensen die deze democratie welke zich ónder het Staatshoofd bevindt dienen moeten de 
Eed dan wel Belofte afleggen aan het Staatshoofd.

Let op, niét een belofte aan de bevolking maar aan het Staatshoofd.

Rechters, advocaten, notarissen, politie, hogere ambtenaren, Ministers, állemaal functioneren zij 
op basis van hun afgelegde Eed aan het Staatshoofd, ook alle Tweede en Eerste kamerleden.   


De volgorde in Nederland is één Staatshoofd en dat betekent een dictatuur,

daar ónder bevindt zich het ‘Wettelijke Statuut voor het (dat) Koninkrijk’,

pas dáár ónder bevindt zich de Grondwet welke Grondwet het Statuut moet volgen en daarmee 
ook onderdanig is aan dat Statuut.


Het Staatshoofd is onschendbaar en de verantwoordelijkheid ligt bij de Ministers die ook weer 
van het Staatshoofd zijn. Feitelijk is zo’n systeem een carrousel-fraude model dat van binnenuit 
voorspelbaar verrot raakt. Om dat systeem overeind te houden levert dat per definitie verrotting 
van binnenuit op en aldus ontstaat er een onderling corrupt schimmelnetwerk. 

Het is niet persé het Staatshoofd dat de verrotting veroorzaakt, het maakt namelijk niet uit of het 
nu een staatshoofd of een president is, het ‘model’ zélf levert op termijn gegarandeerd een 
schimmelnetwerk op als de mensen die eenmaal trouw hebben gezworen aan dat systeem in dat 
carrousel-systeem blijven zitten.


Want, wat gebeurt er….

Op basis van 27 jaar praktijk ervaring en opleiding en opgedane kennis over de psychopathologie 
en ik zelf uit nood geboren mijn eigen raadsman ben geworden kijk ik nu sinds december 2022 
het monster dat dit systeem oplevert recht in de onwelriekende bek, het monster heeft zich aan 
mij laten zien.   
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De kern is dat het afleggen van de Eed aan een Systeem de kanker oplevert die de aarde 
vernietigd omdat die Eed op termijn een kanker netwerk oplevert. 

Het afleggen van een Eed aan een Systeem, hetgeen mensen doen om vanuit ego belangen 
hogerop te komen, betekent dat zij hun eigen ziel en het eigen geweten blokkeren en het Systeem 
boven hun eigen geweten en innerlijke ziel plaatsen. 

Zulke systemen leveren het bekende ‘ich habe es nicht gewußt’ op, of ‘Nederlandse agenten die 
vreedzame anti-corona-maatregelen demonstranten in elkaar ramden’, of een systeem als 

‘het WHO-UN-WEF-SDG-Koningin-Máxima-systeem erin’ en zelfs ‘een systeem dat de Oekraïne 
oorlog veroorzaakt, regisseert en ook in stand houdt om de economische WEF doelen te 
bereiken’. De Europese Unie is één van de monsters opgewekt vanuit de psychische  pathologie 
vertegenwoordigd door mensen zoals Ursula von der Leyen. 

 

Als je het monster eenmaal herkent en ziet kan je het monster niet meer ont-zien.


Wat er gebeurt in zo’n monster schimmelnetwerk is dat alle dragers van de Eed aan het Systeem 
elkander als iemand een ernstige fout maakt door dik en dun rugdekking geven.


Ik weet dit eigenlijk al heel lang en het systeem is zo corrupt dat de meeste mensen het gewoon 
niet kunnen geloven. 

Mijn oude valse-zedenzaak, 1996/1997, een verhaal apart, recherche, O.M., Strafrechtadvocaten, 
rechters, reclassering, psychiater, de valse-justitiële-kinderporno, de enige twee tegenzaken die ik 
gewonnen heb zijn die tegen de reclassering en de psychiater, allemaal hebben zij elkander 
afgedekt. 

Toen ik hen om terechte redenen successievelijk justitieel ben gaan aanpakken won ik slechts die 
twee zaken. Waarom! Omdat de mensen van de reclassering en de psychiater geen Eed dragende 
mensen waren en mocht ik wel van hen winnen. Zo verneukt is het systeem.


Mijn onterecht ingetrokken wapenverlof zaak won ik na vier jaren door mijn vasthoudendheid. De 
KNSA, Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie dekte daarna het schimmelnetwerk alsnog 
door mij niet terug te laten keren in de schietsport met een antiek enkelschots zwartkruit geweer 
uit 1871. Zeg maar een beetje als bij klokkenluiders gebeurt want dat had ik indirect gedaan, het 
feitelijk klokkenluiden werd gedaan door een korpschef zélf over haarzélf op basis van háár ego.


Uit diezelfde cyclus; Wat doet de Raad van Discipline. Die doet klachtzaken tegen advocaten. 

Veel mensen weten dat niet maar ook advocaten dienen wel klachten in tegen confrères, tegen 
conculega advocaten. Als advocaat A een ernstige beroepsmatige fout heeft gemaakt dan is de 
piraten-code onder de Eed dragers dat je primair elkander afdekt. 

Als de advocaat B de conculega A op een gemaakte fout afvalt bij een rechtszaak doordat de 
confrère zoals het hoort primair de eigen cliënt blijft dienen en de fout van advocaat A niet afdekt, 
oftewel de confrère laat vallen, dan dient zo’n advocaat wel eens een klacht in tegen advocaat B. 
Veelal krijgt de advocaat die de confrère niet heeft afdekt dan een waarschuwing. 

Bij een tweede overtreding van de piraten-code kan zo’n advocaat van de balie worden geschorst 
of geschrapt. 


In mijn klachtzaak bij de Raad van Discipline tegen een strafrecht advocaat verneukte de 
voorzitter (een vice president van een rechtbank) de zitting om de advocaat te beschermen, ik had 
namelijk niet anders dan alleen maar kunnen winnen.

Tegen zo’n uitspraak kan je niet in beroep, wel in beklag gaan over de handelswijze bij het Hof van 
Discipline.

Dia klachtzaak won ik, de voorzittende Magistraat deed gelijk uitspraak; ‘dan heeft u gewonnen 

maar er zijn voor u geen rechtsmiddelen meer over’.  

Ik reageerde direct met; ‘ó, dat hebben jullie (justitie) dan goed dichtgetimmerd!’.

De magistraat reageerde met mijn eigen woorden; ‘Ja, dat hebben we goed dichtgetimmerd’

Het was net of we elkaar begrepen maar ik vanuit totaal ongeloof, die hele ruk zitting nam slechts 
400 kilometer rijden en vijf minuten zitting met één multiple choice strikvraag van het Hof die ik 
goed beantwoordde. 

Het Hof dekte de foute strafrecht advocaat welke advocaat in 1997 ten kostte van mij een R.A.I.O. 
officier rugdekking had gegeven. Die R.A.I.O. Officier was in 1996/1997 verantwoordelijk voor de 
door justitie gemaakte valse-kinderporno omdat zij de zaaksofficier was en heden officier bij het 
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O.M. is die ondermijning bestrijdt, da’s toch ‘lachen’ of niet, zij weet tenslotte vanuit zichzelf heel 
goed hoe ondermijning werkt. Allemaal met de Eed aan het Systeem belastte mensen, zo mooi.

Tegen het Hof zei ik als laatste; ‘nou, dan kan ik vanaf nu zeggen en schrijven wat ik maar wil’.


En nu dan een zaak die ik behartig betreft zéven Eed aan het Systeem dragers, drie notarissen en 
drie advocaten. 

De eerste notaris heeft in het verleden een zeer ernstige fout begaan. 

Bij afwerking van twee nalatenschappen werd die fout uiteindelijk duidelijk voor mijn cliënt.

De twee betrokken notarissen doen er alles aan om die eerste notaris te beschermen. 

De eerste advocaat die cliënt inhuurde verdween van het toneel  toen hij de dagvaarding op een 
correcte manier wilde indienen bij de rechtbank, zonder dat hij gedag kon zeggen tegen zijn 
cliënt.

De volgende advocaat werd afdwingend jegens cliënt en beweerde ‘dat als zij dat niet zou doen 
zij verantwoordelijk zou worden gehouden voor de daaruit voortkomende schade’. Dat iets was 
een handtekening afdwingen van haar cliënt ten faveure van de belangen van de tegenpartij, een 
soort toepassen gelijkend op de ‘pakjes fraude’ formule.    

De derde advocaat die én notaris én plaatsvervangend rechter was geweest vloog uit de bocht op 
een wijze die de meeste leken die geen juridische ervaring en geen ervaring met narcistische 
manipulatie hebben waarschijnlijk niet zouden kunnen doorzien. 


Vervolgens heb ik zelf de zaak voorgelegd aan de rechtspraak maar die weigerde, ondanks het 
recht dat niemand weg gehouden kan worden van een onafhankelijke onpartijdige rechter (artikel 
17 grondwet), de zaak aan te nemen omdat ik om inmiddels duidelijke redenen geen advocaat 
meer kan gebruiken. Daarbij is géén advocaat op die zaak beter want als er belangen onder de 
zaak meespelen van een foute Eed drager is de kans dat je verliest mét een advocaat veel groter 
dan dat je als burger je zaak zélf doet. 

Het verplicht stellen van een advocaat is dus wederom een manier om burgers te verneuken, 
alleen als je veel geld hebt kan je een dure advocaat inhuren die z’n werk wel fatsoenlijk kan doen.


Leuk is wel als je naar de Landsadvocaat kijkt, hoe ver die inhoudelijk wel eens gaan om de 
Rijksoverheid te beschermen.  


Eed dragers maximaal vier jaar laten functioneren, dan, net als het Koninklijk Lintje bij sterven, je 
Eed teruggeven en de Eed ontbinden.

Nog beter een Eed afleggen aan je eigen innerlijke ziel en geweten, dat is veel beter want dan kan 
een Minister President die permanent vreemd gaat met het WEF ook niet tegen de bevolking 
liegen naar zijn eer en geweten dat bestaat uit vreemdgaan. 

Je bent als volk dan per definitie na vier jaar van zo’n beroeps promiscue (overspelig) persoon af.

De Eed geeft een corrupt netwerk dat uiteindelijk altijd leidt tot een vorm van doorgebroken 
narcistische krankzinnigheid.


Zie op de volgende pagina het gevolg van Staatsveiligheid

(Marine oorlogsschepen met SONAR worden gebruikt voor de Staatsveiligheid);
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https://championsforcetaceans.com


Met verwelkt oranje groet voeg ik hier onder bij ‘het Statuut voor het Koninkrijk’ 

dat tussen het Staatshoofd en de Grondwet in staat en toch niemand leest en alle dragers van 

de Eed aan het Staatshoofd zwijgen als versluierde narcisten standaard doen. 


Zou VOC denkers gaar-koken in een kookpot met Marine SONAR op groene-stroom ook te testen 
zijn met een wetenschappelijk rekenmodel of kan dat alleen empirisch worden getest op zee 
zoogdieren…?

Als Hertz Druk Golven allemaal zo ongevaarlijk zijn   zo de economisch doorwrochte 
wetenschappers stellen    vind ik dat we wel kunnen beginnen met het empirisch testen van de 
ontkenners   wie weet zijn de walvisachtigen ons dan wel dankbaar…


Fuck de VOC denkers


Saluu… 


De Narcistenbuster
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Wettenbank

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Geraadpleegd op 27-11-2022. 
Geldend van 17-11-2017 t/m heden

Origineel opschrift en aanhef
§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
Het Koninkrijk omvat de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Artikel 1a
De Kroon van het Koninkrijk wordt erfelijk gedragen door Hare Majesteit Juliana, Prinses van Oranje-
Nassau en bij opvolging door Hare wettige opvolgers.

Artikel 2
De Koning voert de regering van het Koninkrijk en van elk der landen. Hij is onschendbaar, de
ministers zijn verantwoordelijk.

1

De Koning wordt in Aruba, Curaçao en Sint Maarten vertegenwoordigd door de Gouverneur. De
bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheid van de Gouverneur als vertegenwoordiger
van de regering van het Koninkrijk worden geregeld bij rijkswet of in de daarvoor in aanmerking
komende gevallen bij algemene maatregel van rijksbestuur.

2

De rijkswet regelt hetgeen verband houdt met de benoeming en het ontslag van de Gouverneur. De
benoeming en het ontslag geschieden door de Koning als hoofd van het Koninkrijk.

3

Artikel 3
Onverminderd hetgeen elders in het Statuut is bepaald, zijn aangelegenheden van het Koninkrijk:1

de handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het Koninkrijk;a.
de buitenlandse betrekkingen;b.
het Nederlanderschap;c.
de regeling van de ridderorden, alsmede van de vlag en het wapen van het Koninkrijk;d.
de regeling van de nationaliteit van schepen en het stellen van eisen met betrekking tot de
veiligheid en de navigatie van zeeschepen, die de vlag van het Koninkrijk voeren, met uitzondering
van zeilschepen;

e.

het toezicht op de algemene regelen betreffende de toelating en uitzetting van Nederlanders;f.
het stellen van algemene voorwaarden voor toelating en uitzetting van vreemdelingen;g.
de uitlevering.h.
Andere onderwerpen kunnen in gemeen overleg tot aangelegenheden van het Koninkrijk worden
verklaard.

2

 is daarbij van overeenkomstige toepassing.Artikel 55

Artikel 4
De koninklijke macht wordt in aangelegenheden van het Koninkrijk uitgeoefend door de Koning als
hoofd van het Koninkrijk.

1

De wetgevende macht wordt in aangelegenheden van het Koninkrijk uitgeoefend door de wetgever
van het Koninkrijk. Bij voorstellen van rijkswet vindt de behandeling plaats met inachtneming van de

.

2

artikelen 15 t/m 21

Artikel 5
Het koningschap met de troonopvolging, de in het Statuut genoemde organen van het Koninkrijk, de
uitoefening van de koninklijke en de wetgevende macht in aangelegenheden van het Koninkrijk

1
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worden voor zover het Statuut hierin niet voorziet geregeld in de  voor het Koninkrijk.Grondwet
De  neemt de bepalingen van het Statuut in acht.2 Grondwet
Op een voorstel tot verandering in de , houdende bepalingen betreffende
aangelegenheden van het Koninkrijk, alsmede op het ontwerp van wet, dat er grond bestaat een
zodanig voorstel in overweging te nemen, zijn de  van toepassing.

3 Grondwet

artikelen 15 t/m 20

§ 2. De behartiging van de aangelegenheden van het Koninkrijk
Artikel 6

De aangelegenheden van het Koninkrijk worden in samenwerking van Nederland, Aruba, Curaçao
en Sint Maarten behartigd overeenkomstig de navolgende bepalingen.

1

Bij de behartiging van deze aangelegenheden worden waar mogelijk de landsorganen
ingeschakeld.

2

Artikel 7
De raad van ministers van het Koninkrijk is samengesteld uit de door de Koning benoemde ministers en de
door de regering van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten benoemde Gevolmachtigde Minister.

Artikel 8
De Gevolmachtigde Ministers handelen namens de regeringen van hun land, die hen benoemen en
ontslaan.

1

Zij moeten de staat van Nederlander bezitten.
De regering van het betrokken land bepaalt wie de Gevolmachtigde Minister bij belet of ontstentenis
vervangt.

2

Hetgeen in dit Statuut is bepaald voor de Gevolmachtigde Minister, is van overeenkomstige
toepassing met betrekking tot zijn plaatsvervanger.

Artikel 9
De Gevolmachtigde Minister legt, alvorens zijn betrekking te aanvaarden, in handen van de
Gouverneur een eed of belofte van trouw aan de Koning en het Statuut af. Het formulier voor de
eed of belofte wordt vastgesteld bij algemene maatregel van rijksbestuur.

1

In Nederland vertoevende, legt de Gevolmachtigde Minister de eed of belofte af in handen van de
Koning.

2

Artikel 10
De Gevolmachtigde Minister neemt deel aan het overleg in de vergaderingen van de raad van
ministers en van de vaste colleges en bijzondere commissies uit de raad over aangelegenheden
van het Koninkrijk, welke het betrokken land raken.

1

De regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn ieder gerechtigd - indien een bepaald
onderwerp haar daartoe aanleiding geeft - naast de Gevolmachtigde Minister tevens een minister
met raadgevende stem te doen deelnemen aan het in het vorig lid bedoelde overleg.

2

Artikel 11
Voorstellen tot verandering in de , houdende bepalingen betreffende aangelegenheden
van het Koninkrijk, raken Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

1 Grondwet

Ten aanzien van de defensie wordt aangenomen, dat de defensie van het grondgebied van Aruba,
Curaçao of Sint Maarten, zomede overeenkomsten of afspraken betreffende een gebied, dat tot hun
belangensfeer behoort, Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten raken.

2

Ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen wordt aangenomen, dat buitenlandse betrekkingen,
wanneer belangen van Aruba, Curaçao of Sint Maarten in het bijzonder daarbij betrokken zijn, dan
wel wanneer de voorziening daarin gewichtige gevolgen voor deze belangen kan hebben, Aruba,
Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten raken.

3

De vaststelling van de bijdrage in de kosten, bedoeld in , raakt Aruba, Curaçao
onderscheidenlijk Sint Maarten.

4 artikel 35

Voorstellen tot naturalisatie worden geacht Aruba, Curaçao en Sint Maarten slechts te raken, indien
het personen betreft, die woonachtig zijn in het betrokken land.

5

De regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen aangeven welke aangelegenheden van
het Koninkrijk, behalve die, in het eerste tot en met het vierde lid genoemd, hun land raken.

6
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Artikel 12
Indien de Gevolmachtigde Minister van Aruba, Curaçao of Sint Maarten, onder aanwijzing van de
gronden, waarop hij ernstige benadeling van zijn land verwacht, heeft verklaard, dat zijn land niet
ware te binden aan een voorgenomen voorziening, houdende algemeen bindende regelen, kan de
voorziening niet in dier voege, dat zij in het betrokken land geldt, worden vastgesteld, tenzij de
verbondenheid van het land in het Koninkrijk zich daartegen verzet.

1

Indien de Gevolmachtigde Minister van Aruba, Curaçao of Sint Maarten, ernstig bezwaar heeft
tegen het aanvankelijk oordeel van de raad van ministers over de eis van gebondenheid, bedoeld in
het eerste lid, dan wel over enige andere aangelegenheid, aan de behandeling waarvan hij heeft
deelgenomen, wordt op zijn verzoek het overleg, zo nodig met inachtneming van een daartoe door
de raad van ministers te bepalen termijn, voortgezet.

2

Het hiervoren bedoeld overleg geschiedt tussen de minister-president, twee ministers, de
Gevolmachtigde Minister en een door de betrokken regering aan te wijzen minister of bijzonder
gemachtigde.

3

Wensen meerdere Gevolmachtigde Ministers aan het voortgezette overleg deel te nemen, dan
geschiedt dit overleg tussen deze Gevolmachtigde Ministers, een even groot aantal ministers en de
minister-president. Het  is van overeenkomstige toepassing.

4

tweede lid van artikel 10
De raad van ministers oordeelt overeenkomstig de uitkomst van het voortgezette overleg. Wordt van
de gelegenheid tot het plegen van voortgezet overleg niet binnen de bepaalde termijn gebruik
gemaakt, dan bepaalt de raad van ministers zijn oordeel.

5

Artikel 12a
Bij rijkswet worden voorzieningen getroffen voor de behandeling van bij rijkswet aangewezen geschillen
tussen het Koninkrijk en de landen.

Artikel 13
Er is een Raad van State van het Koninkrijk.1
Indien de regering van Aruba, Curaçao of Sint Maarten, de wens daartoe te kennen geeft, benoemt
de Koning voor Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten, in de Raad van State een lid, wiens
benoeming geschiedt in overeenstemming met de Regering van het betrokken land.

2

Zijn ontslag geschiedt na overleg met deze regering.
De staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten nemen deel aan de werkzaamheden van de
Raad van State ingeval de Raad of een afdeling van de Raad wordt gehoord over ontwerpen van
rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur, die in Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint
Maarten, zullen gelden, of over andere aangelegenheden, die overeenkomstig  Aruba,
Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten raken.

3

artikel 11

Bij algemene maatregel van rijksbestuur kunnen ten opzichte van genoemde staatsraden
voorschriften worden vastgesteld, welke afwijken van de bepalingen van de 

.

4
Wet op de Raad van

State

Artikel 14
Regelen omtrent aangelegenheden van het Koninkrijk worden - voor zover de betrokken materie
geen regeling in de  vindt en behoudens de internationale regelingen en het bepaalde in
het derde lid - bij rijkswet of in de daarvoor in aanmerking komende gevallen bij algemene
maatregel van rijksbestuur vastgesteld.

1
Grondwet

De rijkswet of de algemene maatregel van rijksbestuur kan het stellen van nadere regelen opdragen
of overlaten aan andere organen. Het opdragen of het overlaten aan de landen geschiedt aan de
wetgever of de regering der landen.
Indien de regeling niet aan de rijkswet is voorbehouden, kan zij geschieden bij algemene maatregel
van rijksbestuur.

2

Regelen omtrent aangelegenheden van het Koninkrijk, welke niet in Aruba, Curaçao of Sint Maarten
gelden, worden bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

3

Naturalisatie van personen, die woonachtig zijn in Aruba, Curaçao of Sint Maarten, geschiedt bij of
krachtens de rijkswet.

4

Artikel 15
De Koning zendt een ontwerp van rijkswet gelijktijdig met de indiening bij de Staten-Generaal aan
de vertegenwoordigende lichamen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

1
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Bij een voordracht tot een voorstel van rijkswet, uitgaande van de Staten-Generaal, geschiedt de
toezending van het voorstel door de Tweede Kamer terstond nadat het bij de Kamer aanhangig is
gemaakt.

2

De Gevolmachtigde Minister van Aruba, Curaçao of Sint Maarten, is bevoegd aan de Tweede
Kamer voor te stellen een voordracht tot een voorstel van rijkswet te doen.

3

Artikel 16
Het vertegenwoordigende lichaam van het land, waarin de regeling zal gelden, is bevoegd vóór de
openbare behandeling van het ontwerp in de Tweede Kamer dit te onderzoeken en zo nodig binnen een
daarvoor te bepalen termijn daaromtrent schriftelijk verslag uit te brengen.

Artikel 17
De Gevolmachtigde Minister van het land, waarin de regeling zal gelden, wordt in de gelegenheid
gesteld in de kamers der Staten-Generaal de mondelinge behandeling van het ontwerp van rijkswet
bij te wonen en daarbij zodanige voorlichting aan de kamers te verstrekken als hij gewenst oordeelt.

1

Het vertegenwoordigende lichaam van het land, waarin de regeling zal gelden, kan besluiten voor
de behandeling van een bepaald ontwerp in de Staten-Generaal één of meer bijzondere
gedelegeerden af te vaardigen, die eveneens gerechtigd zijn de mondelinge behandeling bij te
wonen en daarbij voorlichting te geven.

2

De Gevolmachtigde Ministers en de bijzondere gedelegeerden zijn niet gerechtelijk vervolgbaar
voor hetgeen zij in de vergadering van de kamers der Staten-Generaal hebben gezegd of aan haar
schriftelijk hebben overgelegd.

3

De Gevolmachtigde Ministers en de bijzondere gedelegeerden zijn bevoegd bij de behandeling in
de Tweede Kamer wijzigingen in het ontwerp voor te stellen.

4

Artikel 18
De Gevolmachtigde Minister van het land, waarin de regeling zal gelden, wordt vóór de
eindstemming over een voorstel van rijkswet in de kamers der Staten-Generaal in de gelegenheid
gesteld zich omtrent dit voorstel uit te spreken. Indien de Gevolmachtigde Minister zich tegen het
voorstel verklaart, kan hij tevens de kamer verzoeken de stemming tot de volgende vergadering aan
te houden. Indien de Tweede Kamer nadat de Gevolmachtigde Minister zich tegen het voorstel
heeft verklaard dit aanneemt met een geringere meerderheid dan drie vijfden van het aantal der
uitgebrachte stemmen, wordt de behandeling geschorst en vindt nader overleg omtrent het voorstel
plaats in de raad van ministers.

1

Wanneer in de vergadering van de kamers bijzondere gedelegeerden aanwezig zijn, komt de in het
eerste lid bedoelde bevoegdheid aan de door het vertegenwoordigende lichaam daartoe
aangewezen gedelegeerde.

2

Artikel 19
De  en  zijn voor de behandeling in de verenigde vergadering van de Staten-Generaal van
overeenkomstige toepassing.

artikelen 17 18

Artikel 20
Bij rijkswet kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van het bepaalde in de .artikelen 15 t/m 19

Artikel 21
Indien, na gepleegd overleg met de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, in
geval van oorlog of in andere bijzondere gevallen, waarin onverwijld moet worden gehandeld, het naar het
oordeel van de Koning onmogelijk is het resultaat van het in  bedoelde onderzoek af te wachten,
kan van de bepaling van dat artikel worden afgeweken.

artikel 16

Artikel 22
De regering van het Koninkrijk draagt zorg voor de afkondiging van rijkswetten en algemene
maatregelen van rijksbestuur. Zij geschiedt in het land, waar de regeling zal gelden in het officiële
publikatieblad. De landsregeringen verlenen daartoe de nodige medewerking.

1

Zij treden in werking op het in of krachtens die regelingen te bepalen tijdstip.2
Het formulier van afkondiging der rijkswetten en der algemene maatregelen van rijksbestuur
vermeldt, dat de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk zijn in acht genomen.

3

Artikel 23
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De rechtsmacht van de Hoge Raad der Nederlanden ten aanzien van rechtszaken in Aruba,
Curaçao en Sint Maarten, alsmede op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, wordt geregeld bij rijkswet.

1

Indien de regering van Aruba, Curaçao of Sint Maarten dit verzoekt, wordt bij deze rijkswet de
mogelijkheid geopend, dat aan de Raad een lid, een buitengewoon of een adviserend lid wordt
toegevoegd.

2

Artikel 24
Overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties, welke Aruba,
Curaçao of Sint Maarten raken, worden gelijktijdig met de overlegging aan de Staten-Generaal aan
het vertegenwoordigende lichaam van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten overgelegd.

1

Ingeval de overeenkomst ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal is overgelegd, kan
de Gevolmachtigde Minister binnen de daartoe voor de kamers der Staten-Generaal gestelde
termijn de wens te kennen geven dat de overeenkomst aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de
Staten-Generaal zal worden onderworpen.

2

De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van opzegging van
internationale overeenkomsten, het eerste lid met dien verstande, dat van het voornemen tot
opzegging mededeling aan het vertegenwoordigende lichaam van Aruba, Curaçao
onderscheidenlijk Sint Maarten wordt gedaan.

3

Artikel 25
Aan internationale economische en financiële overeenkomsten bindt de Koning Aruba, Curaçao of
Sint Maarten, niet, indien de regering van het land, onder aanwijzing van de gronden, waarop zij
van de binding benadeling van het land verwacht, heeft verklaard, dat het land niet dient te worden
verbonden.

1

Internationale economische en financiële overeenkomsten zegt de Koning voor wat Aruba, Curaçao
of Sint Maarten betreft, niet op, indien de regering van het land, onder aanwijzing van de gronden,
waarop zij van de opzegging benadeling van het land verwacht, heeft verklaard, dat voor het land
geen opzegging dient plaats te vinden. Opzegging kan niettemin geschieden, indien het met de
bepalingen der overeenkomst niet verenigbaar is, dat het land van de opzegging wordt uitgesloten.

2

Artikel 26
Indien de regering van Aruba, Curaçao of Sint Maarten, de wens te kennen geeft, dat een internationale
economische of financiële overeenkomst wordt aangegaan, welke uitsluitend voor het betrokken land geldt,
zal de regering van het Koninkrijk medewerken tot een zodanige overeenkomst, tenzij de verbondenheid
van het land in het Koninkrijk zich daartegen verzet.

Artikel 27
Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken in de
voorbereiding van overeenkomsten met andere mogendheden, welke hen overeenkomstig 
raken. Zij worden tevens betrokken in de uitvoering van overeenkomsten, die hen aldus raken en
voor hen verbindend zijn.

1
artikel 11

Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten treffen een onderlinge regeling over de samenwerking
tussen de landen ten behoeve van de totstandkoming van regelgeving of andere maatregelen die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van overeenkomsten met andere mogendheden.

2

Indien de belangen van het Koninkrijk geraakt worden door het uitblijven van regelgeving of andere
maatregelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met andere
mogendheden in een van de landen, terwijl de overeenkomst pas voor dat land kan worden
bekrachtigd als de regelgeving of andere maatregelen gereed zijn, kan een algemene maatregel
van rijksbestuur, of indien nodig een rijkswet, bepalen op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan
die overeenkomst.

3

Indien de regelgeving of andere maatregelen ter uitvoering van de betreffende overeenkomst door
het land zijn getroffen, wordt de algemene maatregel van rijksbestuur of de rijkswet ingetrokken.

4

Artikel 28
Op de voet van door het Koninkrijk aangegane internationale overeenkomsten kunnen Aruba, Curaçao en
Sint Maarten desgewenst als lid tot volkenrechtelijke organisaties toetreden.

Artikel 29
Het aangaan of garanderen van een geldlening buiten het Koninkrijk ten name of ten laste van een
der landen geschiedt in overeenstemming met de regering van het Koninkrijk.

1
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De raad van ministers verenigt zich met het aangaan of garanderen van zodanige geldlening, tenzij
de belangen van het Koninkrijk zich daartegen verzetten.

2

Artikel 30
Aruba, Curaçao en Sint Maarten verlenen aan de strijdkrachten, welke zich op hun gebied
bevinden, de hulp en bijstand, welke deze in de uitoefening van hun taak behoeven.

1

Bij landsverordening worden regelen gesteld om te waarborgen, dat de krijgsmacht van het
Koninkrijk in Aruba, Curaçao en Sint Maarten haar taak kan vervullen.

2

Artikel 31
Personen, die woonachtig zijn in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, kunnen niet dan bij
landsverordening tot dienst in de krijgsmacht dan wel tot burgerdienstplicht worden verplicht.

1

Aan de Staatsregeling is voorbehouden te bepalen, dat de dienstplichtigen, dienende bij de
landmacht, zonder hun toestemming niet dan krachtens een landsverordening naar elders kunnen
worden gezonden.

2

Artikel 32
In de strijdkrachten voor de verdediging van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, zullen zoveel mogelijk
personen, die in deze landen woonachtig zijn, worden opgenomen.

Artikel 33
Ten behoeve van de verdediging geschiedt de vordering in eigendom en in gebruik van goederen,
de beperking van het eigendoms- en gebruiksrecht, de vordering van diensten en de
inkwartieringen niet dan met inachtneming van bij rijkswet te stellen algemene regelen, welke
tevens voorzieningen inhouden omtrent de schadeloosstelling.

1

Bij deze rijkswet worden nadere regelingen waar mogelijk aan landsorganen opgedragen.2

Artikel 34
De Koning kan ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid, in geval van oorlog of
oorlogsgevaar of ingeval bedreiging of verstoring van de inwendige orde en rust kan leiden tot
wezenlijke aantasting van belangen van het Koninkrijk, elk gedeelte van het grondgebied in staat
van oorlog of in staat van beleg verklaren.

1

Bij of krachtens rijkswet wordt de wijze bepaald, waarop zodanige verklaring geschiedt, en worden
de gevolgen geregeld.

2

Bij die regeling kan worden bepaald, dat en op welke wijze bevoegdheden van organen van het
burgerlijk gezag ten opzichte van de openbare orde en de politie geheel of ten dele op andere
organen van het burgerlijk gezag of op het militaire gezag overgaan en dat de burgerlijke overheden
in het laatste geval te dezen aanzien aan de militaire ondergeschikt worden. Omtrent het overgaan
van bevoegdheden vindt waar mogelijk overleg met de regering van het betrokken land plaats. Bij
die regeling kan worden afgeweken van de bepalingen betreffende de vrijheid van drukpers, het
recht van vereniging en vergadering, zomede betreffende de onschendbaarheid van woning en het
postgeheim.

3

Voor het in staat van beleg verklaarde gebied kunnen in geval van oorlog op de wijze, bij rijkswet
bepaald, het militaire strafrecht en de militaire strafrechtspleging geheel of ten dele op een ieder van
toepassing worden verklaard.

4

Artikel 35
Aruba, Curaçao en Sint Maarten dragen in overeenstemming met hun draagkracht bij in de kosten,
verbonden aan de handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het Koninkrijk,
zomede in de kosten, verbonden aan de verzorging van andere aangelegenheden van het
Koninkrijk, voor zover deze strekt ten gunste van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten.

1

De in het eerste lid bedoelde bijdrage van Aruba, Curaçao of Sint Maarten, wordt door de raad van
ministers voor een begrotingsjaar of enige achtereenvolgende begrotingsjaren vastgesteld.

2

 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat beslissingen worden
genomen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 12

Indien de in het tweede lid bedoelde vaststelling niet tijdig plaats heeft, geldt in afwachting daarvan
voor de duur van ten hoogste een begrotingsjaar de overeenkomstig dat lid voor het laatste
begrotingsjaar vastgestelde bijdrage.

3

De voorgaande leden zijn niet van toepassing ten aanzien van de kosten van voorzieningen,4
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waarvoor bijzondere regelingen zijn getroffen.

§ 3. Onderlinge bijstand, overleg en samenwerking
Artikel 36
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten verlenen elkander hulp en bijstand.

[Vervallen per 10-10-2010]
Artikel 36a

Artikel 37
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zullen zoveel mogelijk overleg plegen omtrent alle
aangelegenheden, waarbij belangen van twee of meer van de landen zijn betrokken. Daartoe
kunnen bijzondere vertegenwoordigers worden aangewezen en gemeenschappelijke organen
worden ingesteld.

1

Als aangelegenheden, bedoeld in dit artikel, worden onder meer beschouwd:2

de bevordering van de culturele en sociale betrekkingen tussen de landen;a.
de bevordering van doelmatige economische, financiële en monetaire betrekkingen tussen de
landen;

b.

vraagstukken inzake munt- en geldwezen, bank- en deviezenpolitiek;c.
de bevordering van de economische weerbaarheid door onderlinge hulp en bijstand van de landen;d.
de beroeps- en bedrijfsuitoefening van Nederlanders in de landen;e.
aangelegenheden, de luchtvaart betreffende, waaronder begrepen het beleid inzake het
ongeregelde luchtvervoer;

f.

aangelegenheden, de scheepvaart betreffende;g.
de samenwerking op het gebied van telegrafie, telefonie en radioverkeer.h.

Artikel 38
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen onderling regelingen treffen.1
In onderling overleg kan worden bepaald, dat zodanige regeling en de wijziging daarvan bij rijkswet
of algemene maatregel van rijksbestuur wordt vastgesteld.

2

Omtrent privaatrechtelijke en strafrechtelijke onderwerpen van interregionale of internationale aard
kunnen bij rijkswet regelen worden gesteld, indien omtrent deze regelen overeenstemming tussen
de regeringen der betrokken landen bestaat.

3

In het onderwerp van de zetelverplaatsing van rechtspersonen wordt bij rijkswet voorzien. Omtrent
deze voorziening is overeenstemming tussen de regeringen der landen vereist.

4

Artikel 38a
De landen kunnen bij onderlinge regeling voorzieningen treffen voor de behandeling van onderlinge
geschillen. Het tweede lid van  is van toepassing.artikel 38

Artikel 39
Het burgerlijk en handelsrecht, de burgerlijke rechtsvordering, het strafrecht, de strafvordering, het
auteursrecht, de industriële eigendom, het notarisambt, zomede bepalingen omtrent maten en
gewichten worden in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zoveel mogelijk op
overeenkomstige wijze geregeld.

1

Een voorstel tot ingrijpende wijziging van de bestaande wetgeving op dit stuk wordt niet bij het
vertegenwoordigende lichaam ingediend - dan wel door het vertegenwoordigende lichaam in
behandeling genomen - alvorens de regeringen in de andere landen in de gelegenheid zijn gesteld
van haar zienswijze hieromtrent te doen blijken.

2

Artikel 40
Vonnissen, door de rechter in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten gewezen, en bevelen, door hem
uitgevaardigd, mitsgaders grossen van authentieke akten, aldaar verleden, kunnen in het gehele Koninkrijk
ten uitvoer worden gelegd, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van het land, waar de
tenuitvoerlegging plaats vindt.

§ 4. De staatsinrichting van de landen
Artikel 41

Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten behartigen zelfstandig hun eigen aangelegenheden.1
De belangen van het Koninkrijk zijn mede een voorwerp van zorg voor de landen.2
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Artikel 42
In het Koninkrijk vindt de staatsinrichting van Nederland regeling in de , die van Aruba,
Curaçao en Sint Maarten in de Staatsregelingen van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten.

1 Grondwet

De Staatsregelingen van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten worden vastgesteld bij
landsverordening. Elk voorstel tot verandering van de Staatsregeling wijst de voorgestelde
verandering uitdrukkelijk aan. Het vertegenwoordigende lichaam kan het ontwerp van een zodanige
landsverordening niet aannemen dan met twee derden der uitgebrachte stemmen.

2

Artikel 43
Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en
vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur.

1

Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is
aangelegenheid van het Koninkrijk.

2

Artikel 44
Een landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling voor wat betreft:1

de artikelen, betrekking hebbende op de fundamentele menselijke rechten en vrijheden;a.
de bepalingen, betrekking hebbende op de bevoegdheden van de Gouverneur;b.
de artikelen, betrekking hebbende op de bevoegdheden van de vertegenwoordigende lichamen van
de landen;

c.

de artikelen, betrekking hebbende op de rechtspraak,d.

wordt overgelegd aan de regering van het Koninkrijk. Zij treedt niet in werking dan nadat de regering
van het Koninkrijk haar instemming hiermede heeft betuigd.
Een ontwerp-landsverordening betreffende de voorgaande bepalingen wordt niet aan het
vertegenwoordigende lichaam aangeboden, noch bij een initiatief-ontwerp door dit lichaam in
onderzoek genomen dan nadat het gevoelen der regering van het Koninkrijk is ingewonnen.

2

Artikel 45
Wijzigingen in de  betreffende:Grondwet

de artikelen, betrekking hebbende op de fundamentele menselijke rechten en vrijheden;a.
de bepalingen, betrekking hebbende op de bevoegdheden van de regering;b.
de artikelen, betrekking hebbende op de bevoegdheden van het vertegenwoordigende lichaam;c.
de artikelen, betrekking hebbende op de rechtspraak,d.

worden - onverminderd het bepaalde in  - geacht in de zin van  Aruba, Curaçao en Sint
Maarten te raken.

artikel 5 artikel 10

Artikel 46
De vertegenwoordigende lichamen worden gekozen door de ingezetenen van het betrokken land,
tevens Nederlanders, die de door de landen te bepalen leeftijd, welke niet hoger mag zijn dan 25
jaren, hebben bereikt. Iedere kiezer brengt slechts één stem uit. De verkiezingen zijn vrij en geheim.
Indien de noodzaak daartoe blijkt, kunnen de landen beperkingen stellen. Iedere Nederlander is
verkiesbaar met dien verstande, dat de landen de eis van ingezetenschap en een leeftijdsgrens
kunnen stellen.

1

De landen kunnen aan Nederlanders die geen ingezetenen van het betrokken land zijn, het recht
toekennen vertegenwoordigende lichamen te kiezen, alsmede aan ingezetenen van het betrokken
land die geen Nederlander zijn, het recht vertegenwoordigende lichamen te kiezen en het recht
daarin gekozen te worden, een en ander mits daarbij tenminste de vereisten voor ingezetenen die
tevens Nederlander zijn, in acht worden genomen.

2

Artikel 47
De ministers en de leden van het vertegenwoordigende lichaam in de landen leggen, alvorens hun
betrekking te aanvaarden, een eed of belofte van trouw aan de Koning en het Statuut af.

1

De ministers en de leden van het vertegenwoordigende lichaam in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
leggen de eed of belofte af in handen van de vertegenwoordiger van de Koning.

2

Artikel 48
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De landen nemen bij hun wetgeving en bestuur de bepalingen van het Statuut in acht.

Artikel 49
Bij rijkswet kunnen regels worden gesteld omtrent de verbindendheid van wetgevende maatregelen, die in
strijd zijn met het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van
rijksbestuur.

Artikel 50
Wetgevende en bestuurlijke maatregelen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die in strijd zijn met
het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur,
dan wel met belangen, welker verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is,
kunnen door de Koning als hoofd van het Koninkrijk bij gemotiveerd besluit worden geschorst en
vernietigd. De voordracht tot vernietiging geschiedt door de raad van ministers.

1

Voor Nederland wordt in dit onderwerp voor zover nodig in de  voorzien.2 Grondwet

Artikel 51
Wanneer een orgaan in Aruba, Curaçao of Sint Maarten niet of niet voldoende voorziet in hetgeen
het ingevolge het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van
rijksbestuur moet verrichten, kan, onder aanwijzing van de rechtsgronden en de beweegredenen,
waarop hij berust, een algemene maatregel van rijksbestuur bepalen op welke wijze hierin wordt
voorzien.

1

Voor Nederland wordt in dit onderwerp voor zover nodig in de  voorzien.2 Grondwet

Artikel 52
De landsverordening kan aan de Koning als hoofd van het Koninkrijk en aan de Gouverneur als orgaan van
het Koninkrijk met goedkeuring van de Koning bevoegdheden met betrekking tot landsaangelegenheden
toekennen.

Artikel 53
Indien Aruba, Curaçao of Sint Maarten de wens daartoe te kennen geven, wordt het onafhankelijke toezicht
op de besteding der geldmiddelen overeenkomstig de begroting van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint
Maarten, door de Algemene Rekenkamer uitgeoefend. In dat geval worden na overleg met de Rekenkamer
bij rijkswet regelen gesteld omtrent de samenwerking tussen de Rekenkamer en het betrokken land. Alsdan
zal de regering van het land op voordracht van het vertegenwoordigende lichaam iemand kunnen
aanwijzen, die in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan de beraadslagingen over alle
aangelegenheden van het betrokken land.

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 17-11-2017]
Artikel 54

Artikel 55
Wijziging van dit Statuut geschiedt bij rijkswet.1
Een voorstel tot wijziging, door de Staten-Generaal aangenomen, wordt door de Koning niet
goedgekeurd, alvorens het door Aruba, Curaçao en Sint Maarten is aanvaard. Deze aanvaarding
geschiedt bij landsverordening.

2

Deze landsverordening wordt niet vastgesteld alvorens het ontwerp door de Staten in twee lezingen
is goedgekeurd. Indien het ontwerp in eerste lezing is goedgekeurd met twee derden der
uitgebrachte stemmen, geschiedt de vaststelling terstond. De tweede lezing vindt plaats binnen een
maand nadat het ontwerp in eerste lezing is goedgekeurd.
Indien en voor zover een voorstel tot wijziging van het Statuut afwijkt van de , wordt het
voorstel behandeld op de wijze, als de  voor voorstellen tot verandering in de 
bepaalt, met dien verstande, dat de beide kamers in tweede lezing de voorgestelde verandering bij
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen kunnen aannemen.

3 Grondwet
Grondwet Grondwet

Artikel 56
Op het tijdstip van inwerkingtreding van het Statuut bestaande autoriteiten, verbindende wetten,
verordeningen en besluiten blijven gehandhaafd totdat zij door andere, met inachtneming van dit Statuut,
zijn vervangen. Voor zover het Statuut zelf in enig onderwerp anders voorziet, geldt de regeling van het
Statuut.
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Artikel 57
Wetten en algemene maatregelen van bestuur, die in de Nederlandse Antillen golden, hebben de staat van
rijkswet, onderscheidenlijk van algemene maatregel van rijksbestuur, met dien verstande, dat zij, voor zover
zij ingevolge het Statuut bij landsverordening kunnen worden gewijzigd, de staat hebben van
landsverordening.

Artikel 57a
Bestaande rijkswetten, wetten, landsverordeningen, algemene maatregelen van rijksbestuur, algemene
maatregelen van bestuur en andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een verandering in het
Statuut, blijven gehandhaafd, totdat daarvoor met inachtneming van het Statuut een voorziening is
getroffen.

Artikel 58
Aruba kan bij landsverordening verklaren dat het de rechtsorde neergelegd in het Statuut ten
aanzien van Aruba wil beëindigen.

1

Het voorstel van een zodanige landsverordening gaat bij indiening vergezeld van een schets van
een toekomstige constitutie, houdende tenminste bepalingen inzake de grondrechten, regering,
vertegenwoordigend orgaan, wetgeving en bestuur, rechtspraak en wijziging van de constitutie.

2

De Staten kunnen het voorstel niet goedkeuren dan met een meerderheid van twee derden van de
stemmen van het aantal zitting hebbende leden.

3

Artikel 59
Binnen zes maanden nadat de Staten van Aruba het in  genoemde voorstel hebben
goedgekeurd wordt een bij landsverordening geregeld referendum gehouden, waarbij de
kiesgerechtigden voor de Staten zich kunnen uitspreken over het goedgekeurde voorstel.

1 artikel 58

Het goedgekeurde voorstel wordt niet als landsverordening vastgesteld dan nadat bij het
referendum een meerderheid van het aantal kiesgerechtigden voor het voorstel heeft gestemd.

2

Artikel 60
Na vaststelling van de landsverordening overeenkomstig de  en  en goedkeuring van
de toekomstige constitutie door de Staten van Aruba met een meerderheid van ten minste twee
derden van de stemmen van het aantal zitting hebbende leden wordt overeenkomstig het gevoelen
van de regering van Aruba bij koninklijk besluit het tijdstip van beëindiging van de in het Statuut
neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba bepaald.

1 artikelen 58 59

Dit tijdstip ligt ten hoogste een maand na de datum van vaststelling van de constitutie. Deze
vaststelling vindt plaats ten hoogste een jaar na de datum van het in  bedoelde
referendum.

2
artikel 59

Artikel 60a
De door de eilandsraden van Curaçao en Sint Maarten bij eilandsverordening vastgestelde
ontwerpen voor een Staatsregeling van Curaçao, onderscheidenlijk van Sint Maarten, verkrijgen op
het tijdstip van inwerkingtreding van de  en 

 de staat van Staatsregeling van Curaçao,
onderscheidenlijk van Sint Maarten, indien:

1

artikelen I II van de Rijkswet wijziging Statuut in verband
met de opheffing van de Nederlandse Antillen

het gevoelen van de regering van het Koninkrijk is ingewonnen voordat het ontwerp aan de
betrokken eilandsraad is aangeboden, onderscheidenlijk voordat een initiatiefontwerp door de
betrokken eilandsraad in onderzoek is genomen

a.

het ontwerp door de betrokken eilandsraad met ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen is aanvaard en

b.

de regering van het Koninkrijk met het door de betrokken eilandsraad vastgestelde ontwerp heeft
ingestemd.

c.

Indien een ontwerp door een eilandsraad is aanvaard met een kleinere meerderheid dan twee
derden van de uitgebrachte stemmen, dan wordt voldaan aan de voorwaarde genoemd in het
eerste lid, onder , indien de eilandsraad na de stemming over het ontwerp is ontbonden en het
ontwerp met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen is aanvaard door de in
verband met die ontbinding nieuw gekozen eilandsraad.

2

b

Indien een ontwerp door een eilandsraad is aanvaard met een kleinere meerderheid dan twee
derden van de uitgebrachte stemmen en de betrokken eilandsraad niet is ontbonden, dan wordt die
eilandsraad door de gezaghebber ontbonden. Het besluit tot ontbinding behelst de uitschrijving van

3
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de verkiezing van een nieuwe eilandsraad binnen twee maanden en de eerste samenkomst van de
nieuwe eilandsraad binnen drie maanden na de datum van het besluit tot ontbinding. Indien de
nieuw gekozen eilandsraad het ontwerp aanvaardt met een volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, wordt voldaan aan de voorwaarde genoemd onder  van het eerste lid.b

Artikel 60b
De door de eilandsraden van Curaçao en Sint Maarten bij eilandsverordening vastgestelde ontwerp-
landsverordeningen van Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten, verkrijgen op het tijdstip van
inwerkingtreding van de  en 

 de staat van landsverordeningen van het land Curaçao,
onderscheidenlijk Sint Maarten.

1

artikelen I II van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de
opheffing van de Nederlandse Antillen

De door het Bestuurscollege van Curaçao of Sint Maarten bij eilandsbesluit of eilandsbesluit,
houdende algemene maatregelen, vastgestelde ontwerp-landsbesluiten onderscheidenlijk ontwerp-
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen van Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten,
verkrijgen op het tijdstip van inwerkingtreding van de  en 

 de staat van landsbesluit,
onderscheidenlijk landsbesluit, houdende algemene maatregelen van Curaçao, onderscheidenlijk
Sint Maarten.

2

artikelen I II van de Rijkswet wijziging
Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen

Artikel 60c
De Bestuurscolleges van Curaçao en Sint Maarten kunnen met elkaar en één of meer regeringen van de
landen van het Koninkrijk ontwerp-onderlinge regelingen treffen die de staat van onderlinge regeling in de
zin van , krijgen op het tijdstip van inwerkingtreding van de  en 

.
artikel 38, eerste lid artikelen I II van de

Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen

Artikel 61
Het Statuut treedt in werking op het tijdstip van de plechtige afkondiging, nadat het bevestigd is door de
Koning.

Alvorens de bevestiging geschiedt, behoeft het Statuut aanvaarding voor Nederland op de wijze, in de
 voorzien; voor Suriname en voor de Nederlandse Antillen door een besluit van het

vertegenwoordigende lichaam.
Grondwet

Dit besluit wordt genomen met twee derden der uitgebrachte stemmen. Wordt deze meerderheid niet
verkregen, dan worden de Staten ontbonden en wordt door de nieuwe Staten bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen beslist.

Artikel 62
[Red: Vervallen.]


