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De Staat van de Raad (versie 2-10) 

 
Presentatie Radenoverleg, 9 oktober 2015, 
mr. F.M. d.l. S. Goedgedrag, voorzitter  
 
 
Inleiding 
 
Al snel na de instelling van het Koninkrijksbrede Radenoverleg in 2005 - dat toen nog tripartiete 
overleg heette – bleek dat de maatschappelijke context van waaruit de Raad van State, destijds de 
Raad van Advies van de Nederlandse Antillen en de Raad van Advies van Aruba, adviseren, in 
elk der landen van het Koninkrijk verschillen toont.  
‘Tegelijkertijd,’ zo schreef Herman Tjeenk Willink in 2009 naar aanleiding van het derde 
tripartiete overleg, ‘ervaren alle delen van het Koninkrijk de gevolgen van ontwikkelingen als 
globalisering en informatisering.’ Tjeenk Willink pleitte er vervolgens voor om zowel de 
verschillen als overeenkomsten tussen de landen in beeld te houden.1 
 
De thema’s ‘Staat van de Raad’ en ‘Stand van het Land’, zijn sindsdien terugkerende en 
waardevolle onderwerpen van het overleg van de hoogste adviesraden van het Koninkrijk.  
Sinds 2010 wordt hieraan deelgenomen door de Raad van State en de Raden van Advies van 
Curaçao, Sint Maarten en Aruba.  
Er is tussen de Raden meer begrip ontstaan voor het feit dat vanwege die verschillende 
contexten tegen maatschappelijke aangelegenheden soms verschillend wordt aangekeken - door 
de landen en ook door de Raden. Het is ook duidelijk geworden dat hierdoor bijvoorbeeld, 
alhoewel in zelden voorkomende gevallen, verschillen in interpretatie van het Statuut kunnen 
voorkomen.  
 
Binnen de bestuurlijke verhoudingen hebben die verschillen echter geleid tot een verharding. 
Daar wees mijn voorganger, Arie Swaen, in zijn reactie op het schrijven van Tjeenk Willink in 
2009 al op. Hij concludeerde, dat hij het een positieve ontwikkeling vond dat de drie Raden het 
er tijdens het derde tripartiete overleg over eens waren geworden dat zij via hun advisering 
kunnen bijdragen aan het mitigeren van die verharding.2 Sprekende voor de Raad van Advies van 
Aruba kan ik stellen dat wij dit tot onze taakopvatting zijn gaan rekenen. 
 
Waarom ik dit aanhaal, is omdat het lijkt dat de verharding tussen de landen zich sindsdien heeft 
doorgezet. Een duidelijk en zeer recent voorbeeld hiervan is de manier waarop bestuurders en 
politici totaal verschillende interpretaties en reacties hebben geuit op de voorlichting die de Raad 
van State enkele weken geleden heeft uitgebracht over de aanwijzingen aan gouverneurs. Voor 
partijen is het niet altijd duidelijk waar Nederland handelt en waar het Koninkrijk optreedt, zoals 
Tjeenk Willink in 2009 al aangaf. Aan een gemeenschappelijke visie op het Koninkrijk ontbreekt 
het nog, ook al is daar zijdens de Raden vaak genoeg op aangedrongen in hun advisering. Dat 
geldt ook voor een betere en meer gemeenschappelijke vormgeving van de Koninkrijksinstituties 
en een geschillenregeling.  

                                                           
1 Brief dd. 18 augustus 2009 aan de Voorzitter van de Raad van Advies van Aruba, n.a.v. het derde tripartiete 
overleg, gehouden op 29 mei 2009 in Aruba. 
2 Brief dd. 22 september 2009 aan de Vice-President van de Raad van State. 
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Alle Caribische Raden hebben de afgelopen periode met de gevolgen daarvan te maken gehad en 
nog. Ik noem de net aangehaalde aanwijzingen die vorig jaar aan de Gouverneurs van de drie 
Caribische landen zijn gegeven, maar ook het ingrijpen door de regering van het Koninkrijk in 
het kader van de waarborgfunctie.  
 
Aan de verschillende intenties tot samenwerking tussen de landen, bijvoorbeeld de diverse 
protocollen die de afgelopen jaren tussen Nederland en Aruba zijn gesloten, wordt nog te weinig 
goede uitvoering gegeven.  
Binnen deze verharding heeft de relatie Aruba-Nederland vorig jaar naar aanleiding van de 
financiële situatie van Aruba, waar raadslid Agunbero op in zal gaan, een dieptepunt gekend. Bij 
wijze van een aanwijzing aan de Gouverneur is aan de regering van Aruba door de 
Koninkrijksregering opdracht gegeven om de begroting van 2014 aan te passen. Dat is voor 
Aruba een beproeving geweest, maar evenzo voor de Raad van Advies, zoals ik in het 
voorwoord van het Jaarverslag over 2014 heb aangegeven. Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot 
financieel toezicht in Aruba, een thema waar raadslid Kock op in zal gaan. 
 
Onze Raad van Advies heeft zich – gedreven door een grote bezorgdheid omtrent de 
ontwikkeling van de openbare financiën - in zijn advisering ten aanzien van de openbare 
financiën al enige jaren proactief opgesteld. De adviezen van de Raad bij de Landsbegrotingen 
zijn steeds uitgebreid en diepgaand en richten zich op realiteit, duurzaamheid en houdbaarheid.   
In de verschillende jaarverslagen hebben wij aangegeven ons zorgen te maken over de openbare 
financiën. Wij hebben in ons advies op de landsbegroting 2014 onder meer gesteld dat de 
voorgelegde conceptbegroting niet als realistisch kon worden beschouwd en dat het 
financieringstekort prohibitief was toegenomen. Onze jaarverslagen en ons advies over de 
begroting 20143 zijn mede aanleiding geweest voor vorenbedoelde aanwijzing.  
 
In de turbulente tijd die achter ons ligt heeft de Raad zich voortdurend moeten bezinnen op zijn 
eigen rol en heeft hij de grenzen van het landsbelang en het Koninkrijksbelang scherp in beeld 
moeten houden. Aruba, dat als enige land in het Koninkrijk geen financieel toezicht kende, 
moest leren begrijpen dat het landsbelang en het streven naar duurzame overheidsfinanciën los 
staat van de autonomie gedachte. Voor een jong land is het niet gemakkelijk te erkennen dat je 
niet alles zelf kunt. Door de globalisering die wij gemeenschappelijk ervaren was het 
gemakkelijker om samenwerking op het gebied van internationale criminaliteitsbestrijding en 
veiligheid aan te gaan. Dat een interne aangelegenheid als openbare financiën tot risico voor het 
Koninkrijk werd aangemerkt, was, zoals u zelf wel hebt gemerkt van een geheel andere orde.  
 
Naar aanleiding van de rol van de Raad van Advies heb ik in het Jaarverslag over 2014 het 
volgende gesteld:  
 

‘De Raden van Advies van de Caribische landen van het Koninkrijk en de Raad van State van 
Nederland hebben - evenals andere adviseurs van de regeringen en parlementen - binnen ons 
democratisch bestel een zeer belangrijke rol. De Raden adviseren de regering, de Staten, de 
wetgever en de ministers binnen de kring van hun bevoegdheden. Zij adviseren in het volle 
besef dat de verantwoordelijkheid voor wetgeving en beslissingen elders ligt, namelijk bij de 
wetgever en het bestuur. 
De Raden zijn de adviseurs in hoogste en laatste instantie van de regeringen en de 
parlementen. Het is hun taak als adviseurs om op zo kritisch mogelijke wijze van advies te 
dienen, met als enige oogmerk de kwaliteitsverbetering van de aan hen voorgelegde 

                                                           
3 Vindplaats: www.rva.aw 
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ontwerpen wetgeving en van het openbaar bestuur, waaronder de openbare financiën. Met 
deze in de Staatsregelingen en de Grondwet verankerde taak dragen de Raden in eigen land 
bij aan de checks and balances die de democratie kenmerken.  
In die rol kunnen de Raden nimmer worden beschouwd als tegenstanders, doch als kritische 
medestanders van de regeringen en parlementen. Wij stellen onze adviezen steeds in 
bovenstaand licht op.’4 

 
Mijn Caribische collega’s, die sinds 2010 in een nog veel jongere democratie functioneren dan wij 
in Aruba, weten net als wij wat het betekent wanneer je positie als Hoog College van Staat niet 
vanzelfsprekend is. De uitdagingen waar de Hoge Colleges van Staat in Aruba voor staan zijn in 
2011 nog helder opgetekend in het onderzoeksrapport ‘De staat van bestuur van Aruba’. Helaas 
zijn aan de aanbevelingen uit dit onderzoek, dat is verricht door het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum (het WODC) op verzoek van zowel de Nederlandse als 
de Arubaanse regering, geen uitvoering gegeven. Het door onze Raad naar aanleiding van het 
WODC rapport geïnitieerde traject ter verzelfstandiging en versterking van de Staten, Algemene 
Rekenkamer en de Raad van Advies ligt al geruime tijd stil. De proeve voor een nieuwe 
Landsverordening Raad van Advies, in 2007 nog gepresenteerd tijdens het tweede tripartiete 
overleg, ligt nog op de plank. Ook dit behoort tot onze context van functioneren. 
 
Wat de interne context betreft kan ik melden dat de afgelopen jaren is gewerkt aan de 
professionalisering van het ondersteunende wetenschappelijk bureau, dat na lange tijd met 
personeelstekorten te hebben gekampt, nu op sterkte is. 
 
De Raad zelve is in relatief korte tijd van ledenbestand gewisseld en bestaat uit professionals, met 
een juridisch dan wel financieel profiel. Met deze relatief jonge Raad zijn wij een kwaliteit- en 
bezinningstraject ingegaan, waarvan de aftrap in mei heeft plaatsgevonden, onder begeleiding van 
Ernst Hirsch Ballin. Het symposium van gisteren geeft aan dat onze collega’s in Curaçao 
eveneens een soortgelijk traject hebben ingezet. Uit hoofde van mijn positie als Staatsraad voor 
de BES weet ik dat de collega’s bij de Raad van State ook steeds doende zijn met 
kwaliteitsverbetering. Het zou goed zijn als wij de ervaringen delen en wellicht onderdelen 
daarvan gezamenlijk oppakken. Bijvoorbeeld tijdens het Caribische Radenoverleg dat Aruba in 
het voorjaar van 2016 zal organiseren.  
 
Beste collega’s, 
 
De verharding in de relaties waar ik het eerder over had, heeft gelukkig nimmer plaatsgevonden 
tussen de adviesraden. Dat komt mede dankzij het Radenoverleg en de wijze waarop dat wordt 
vormgegeven en inhoud krijgt. Er is respect voor elkanders context en onafhankelijkheid. 
Daarbinnen is alle ruimte voor onderling contact, bijstand en samenwerking. Zo zijn de 
verhoudingen binnen het Koninkrijk naar mijn mening ook bedoeld.  
 
Op zaterdag 26 september jl. sprak tijdens de afsluitingsceremonie van de viering van 200 jaar 
Koninkrijk der Nederlanden de Voorzitter van het Koninkrijk jeugd Parlement, Marifer Aguirre 
Broca, student International Studies in Leiden. Zij komt oorspronkelijk uit Mexico. Toen zij twee 
jaar oud was, zijn zij en haar ouders naar Aruba geëmigreerd. Zij noemt zichzelf een Arubaanse 
Nederlander. 
 
Aan het einde van haar toespraak zei zij  iets heel bijzonder: 

                                                           
4 Raad van Advies. Jaarverslag 2014, p. 11. Vindplaats: www.rva.aw 
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(Quote): 
Ik ben trots op onze burgers. 
Ik ben trots op wat we samen delen. 
Ik ben trots op onze diversiteit. 
 
Want wij zijn een eenheid, wij zijn verscheidenheid en wij zijn één Koninkrijk. (Unquote)  
 
Eigenlijk herhaalde zij wat anderen vóór haar reeds hebben aangegeven. Het bijzondere hierbij 
was, dat het een kind betreft, dat bovendien uit een ander land en cultuur komt en ons de spiegel 
voorhoudt. 
Ik hoop, dat zij een lichtend voorbeeld kan zijn voor velen die nog niet zo ver zijn in ons mooie 
Koninkrijk.  


