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1. Nederlanden is een - exemplaar van - personenverband/gemeenschap.
2. Zowel staat, als koninkrijk zijn functie/rol/status en allebei
3. via groepsoort op Nederlanden van toepassing verklaard. Voor Nederlanden-als-staat geldt o.a.
4. burger als groepspersoonsfunctie/-rol/-status (eveneens als relatie met functie/rol/status; zie 2). Voor Nederlanden-als-koninkrijk is
kroon op die manier een groepspersoonsfunctie/-rol/-status. (Voor bijvoorbeeld Den Haag gemeente is dat o.a. ingezetene, enzovoort.)
Een
5. (natuurlijk) persoon heeft een
6. persoonsidentiteit onder de noemer van een bepaald personenverband/gemeenschap (zie 1). Hoewel het Statuut er
(begrijpelijkerwijs) niets over vermeldt, grofweg hier ‘past,’ weliswaar niet voor de gehele Nederlanden, maar (slechts) voor Nederland
als één van de samenstellende landen, de Gemeenschappelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).
Met die identiteit is z/hij een
7. soort betrokkene/deelnemer/lid volgens een groepspersoonsfunctie/-rol/-status (zie 4) die geldt voor een groepsoort (zie 3) van
toepassing op een personenverband/gemeenschap (zie 1).
Volgens artikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden: (natuurlijk) persoon met persoonsidentiteit Beatrix draagt “[d]e
Kroon van het Koninkrijk[.]”
Tegelijk is Beatrix staatsburger. Er kan een
8. verband zijn tussen verschillende exemplaren van soort betrokkene/deelnemer/lid, bijvoorbeeld wanneer de Kroon van het Koninkrijk
slechts kan worden gedragen door iemand die staatsburger is van wat als Nederlanden één en hetzelfde personenverband/gemeenschap
is.
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Nota bene, het personenverband/gemeenschap onder welke noemer de persoonsidentiteit ‘bestaat,’ kan verschillen van het
personenverband/gemeenschap waarvan de natuurlijk persoon met die identiteit tot soort betrokkene/deelnemer/lid verklaard is.

verband

Op basis van Nederlanden als personenverband/gemeenschap kan als ware het een
soort

soort

10. organisatie worden beschouwd, o.a. met regering als een onderdeel. In omgekeerde richting kent zo’n organisatie een

verband

18.

11. maatschappelijke organisatie-identiteit onder de noemer van een bepaald personenverband/gemeenschap (zie 1). Hier ‘past’ voor
Nederland-als-land het Nieuw Handelsregister (NHR).
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9. gemeenschapsorganisatie tevens Nederlanden als een

Nederlanden-als-organisatie, regering-als-(deel)organisatie enzovoort vallen weer op basis van functie/rol/status (zie 2) te classificeren
als
12. organisatiesoort. Ook als zodanig kan Nederlanden-als-organisatie als staat verklaard zijn (waarmee het ‘probleem’ van verschillende
betekenissen van ‘staat’ verdwijnt).
Op basis van organisatiesoort kunnen vervolgens taakaspecten tot uitdrukking worden gebracht. Zo kent de organisatie in kwestie als
regering , organisatiesóórt, dus, o.a. een
13. sociaal (werk)veld in de ‘vorm’ van één of meer personenverband(en)/gemeenschap(pen) (zie 1); een
14. geografisch (werk)veld in de ‘vorm’ van grond- ofwel
15. geografisch gebied; enzovoort.
Een functie/rol/status (zie 2) is ook regeringshoofd oid. Die functie is relevant voor de regerings(deel)organisatie van Nederlanden-alsorganisatie (zie 10). Kortom, daarvoor is regeringshoofd een
16. organisatorische (persoons)functie. De thans bijbehorende
17. functionaris staat bekend met Beatrix als persoonsidentiteit (zie 6).
Volgens artikel 2 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden: “De Koning voert de regering van het Koninkrijk[.]” Dat wil zeggen,
er bestaat een
18. verband tussen regeringshoofd (zie 16) en kroondrager (zie 7).

