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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van een aantal landsverordeningen in verband 
met de aanstaande abdicatie door Koningin Beatrix en haar opvolging door kroonprins 
Willem Alexander 

 
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot wijziging van een aantal landsverordeningen in verband met de aanstaande 
abdicatie door Koningin Beatrix en haar opvolging door kroonprins Willem Alexander, moge de 
Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. In voorgesteld artikel III wordt verwezen naar de Advocatenverordening. De Raad merkt op 
dat er hier echter geen melding wordt gemaakt van de vindplaats van de desbetreffende 
landsverordening. De Raad adviseert derhalve om de vindplaats van genoemde landsverordening in 
het voorgestelde artikel III aan te brengen. 
 
2.  In voorgesteld artikel VI wordt onder andere verwezen naar artikel 451, tweede lid, van het 
Wetboek van Koophandel van Aruba (AB 1990 no. GT 50). De Raad merkt allereerst op dat het 
genoemde lid niet bestaat.1 Verder merkt de Raad op dat in voorgesteld artikel VI ten onrechte 
wordt voorgesteld om de daarin gestelde zinsnede “de verjaardag van de Koningin” te vervangen. De 
Raad heeft immers geconstateerd dat genoemde zinsnede niet voorkomt in artikel 451 van het 
Wetboek van Koophandel van Aruba. Gelet hierop adviseert de Raad om de tekst in voorgesteld 
artikel VI op dit aspect aan te passen. 
 
3. In de marge van het ontwerp en de toelichting zijn overige voorstellen voor redactionele 
verbeteringen opgenomen.  
 
  
  

                                                           
1 Artikel 451 van het Wetboek van Koophandel van Aruba (AB 1990 no. GT 50) is niet onderverdeeld in leden. 
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De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige 
ontwerp en geeft U in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat aan het voorgaande 
aandacht zal zijn geschonken. 
 
 
 
De Secretaris,        De Voorzitter, 
 
 
____________________      ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal      mr. A.J. Swaen 
 
 


