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Ten geleide
In de aanloop naar het vijfentwintigjarig bestaan van de Raad van Advies van Aruba is het
idee opgevat een gedenkbundel samen te stellen. Het idee was uitdrukkelijk niet om de
inhoud te beperken tot bespiegelingen van de zijde van de Raad en zijn collega’s binnen
het Koninkrijk, maar om tevens vertegenwoordigers van de overige actoren binnen het
wetgevingsproces en uit de wetenschap aan het woord te laten. Dit initiatief heeft geleid
tot een verzameling van bijdragen van diverse aard, met als gemeenschappelijke uitgangspunten enerzijds de taak en functie van Hoge Colleges van Staat, hoe die is, zou behoren
te zijn en hoe die kan worden uitgebouwd, en anderzijds de context van functioneren:
nationaal, binnen het Koninkrijk en de Europese Unie.
In deze bundel is – vanzelfsprekend – een belangrijke plaats ingeruimd voor artikelen
over de taak en functie van Hoge (Advies)colleges van Staat, welke onder deze titel zijn
gegroepeerd.
Namens de Raad van Advies belichten de huidige voorzitter (Swaen) en de oud-voorzitter
(Nicolaas) aan de hand van praktijkgevallen de taakopvatting en de wijze van toetsing door
de Arubaanse Raad. De context van het functioneren – in een kleine samenleving – kent
bijzondere aspecten en uidagingen, zoals in deze bijdragen zal blijken.
Op de taak en functie van Adviescolleges van Staat gaan ook vertegenwoordigers van de
Raad van State (vicepresident Tjeenk Willink) en van de Raad van Advies van Sint Maarten
(Brooks-Salmon, vicevoorzitter en Richardson, lid) in. Deze laatste, nieuwe Raad, beschikt
over een aantal nieuwe instrumenten, waaronder de constitutionele toetsing.
Vanuit de wetenschappelijke hoek worden de taak en functie en het functioneren van de
Raad onder de loep genomen door Borman (voormalig beleidsmedewerker Ministerie van
Justitie), en Nap (Rijksuniversiteit Groningen).
Vanuit bestuurlijke hoek geven de oud-premier van Aruba, Oduber en de huidige minister
van Justitie, Dowers hun visie op (het functioneren van) de Raad.
Onder de noemer ‘Staatsrechtelijke overpeinzingen’ zijn bijdragen gebundeld die nieuwe
inzichten opleveren en in bepaalde gevallen een aanvulling op de taak- en werkwijze van
de Raden van Advies voorstaan.
Zo gaat oud-minister van Justitie Hirsch Ballin in op de kwaliteit van wetgeving en de
implementatie van verdragen binnen het Koninkrijk. Het constitutioneel vangnet en de
implementatie van verdragen is een aanverwant onderwerp van de hand van de secretaris
van de Raad van Advies (Van der Wal). Verschillende aspecten met betrekking tot het
concordantiebeginsel worden aan de orde gesteld in de bijdragen van prof. Elzinga (Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Aruba) en prof. Kunneman (ondervoorzitter
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Raad van Advies Curaçao). Oud-gouverneur Koolman (Aruba) gaat in op de voorwaarden
voor deugdelijkheid van bestuur. Deze checks and balances zijn tevens het onderwerp van
de bijdrage van staatsraad Oosting. De bijdrage van staatsraad Hoekstra handelt over
constitutionele toetsing: een instrument dat inmiddels in het land Sint Maarten is gerealiseerd. Van Bogaert (Universiteit van Aruba) vraagt zich ten slotte af of het toekennen
van bestuursrechtspraak aan de Raad van Advies een optie is.
Koninkrijksaspecten komen in het derde deel van deze bundel aan bod. Het Koninkrijk
in beweging en als strategisch partnerschap zijn onderwerpen van de bijdragen van de
voorzitter van de Staten van Aruba (Croes), premier Eman en de oud-staatssecretaris
voor Koninkrijksrelaties (Bijleveld-Schouten). De (nieuwe) relatie van de landen van het
Koninkrijk met de Europese Unie wordt belicht door oud-gouverneur Saleh (Nederlandse
Antillen) en door de Arubaanse wetenschapper Croes.
De Raad van Advies van Aruba is een ieder die aan deze bundel heeft bijgedragen vanzelfsprekend bijzonder erkentelijk.
De Raad hoopt met deze bundel niet alleen bij te dragen aan kennis van de Hoge Adviescolleges van Staat, de contexten waarbinnen zij moeten functioneren en de actoren waar
zij mee te maken hebben. De diverse opvattingen en aanbevelingen waar de verschillende
artikelen gewag van maken, kunnen naar de mening van de Raad tevens leiden tot nieuwe
gezichtspunten en wellicht nieuwe taakopvattingen en -uitvoeringen, ook in Koninkrijksverband.
Oranjestad, februari 2011
De redactiecommissie
mr. A.J. (Arie) Swaen, mr. Hellen A. van der Wal BA, mr. Albert Braamskamp en mr. Vivian
van der Biezen
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Voorwoord
Bij de totstandkoming van de status aparte in 1986 zijn de organen van het land Aruba
in het leven geroepen. Dat geldt voor de Staten, de raad van ministers en het ambt van
Gouverneur van Aruba. Ook zijn toen de ‘colleges van staat’, de Raad van Advies en de Rekenkamer ingesteld. In feite vieren al deze gremia dit jaar hun vijfentwintigjarig jubileum.
En voor alle geldt dat over hun – zij het nog prille – historie wel een boek te schrijven valt.
Maar dat kan worden overgelaten aan de historici. Wat nu voor u ligt is een boekwerk
met juridisch-bestuurlijke beschouwingen die raken aan het werk van de Raad van Advies.
Het is geschreven vanuit verschillende invalshoeken en geeft een beeld van de vraagstukken die leven binnen het bestuur van het Koninkrijk in het algemeen en in Aruba in het
bijzonder. Ook worden interessante suggesties gedaan voor verdere ontwikkeling in de
sfeer van wetgeving en het staatsbestel.
Zoals bekend is HM de Koningin voorzitter van de Raad van State en was de Gouverneur
van de Nederlandse Antillen voorzitter van de Raad van Advies van de Antillen. In Aruba
is ervoor gekozen om de Gouverneur geen onderdeel te laten uitmaken van de Raad van
Advies. De nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten hebben er weer wel voor gekozen om
de Gouverneur als voorzitter aan te wijzen van de respectievelijke Raden van Advies van
die landen.
Nu zult u denken dat ik mij daarmee – als Gouverneur van Aruba – tekortgedaan voel.
Maar dat is allerminst het geval. Daarbij staat voorop dat Aruba een bewuste en principiële keuze heeft gemaakt door, anders dan in de Nederlandse staatsrechtelijke traditie,
een duidelijk onderscheid te maken tussen het bestuur en het adviescollege. In de praktijk heeft dit goed uitgewerkt. De Raad heeft zijn zelfstandige positie op eigen kracht
weten te vestigen. Daarbij is van belang dat mensen die invulling hebben gegeven aan de
onderscheiden organen zich bewust waren van het belang van een goede samenwerking.
Besturen – en adviseren – blijft toch vooral mensenwerk. Dat betekent dat er sprake moet
zijn van een goede collegiale en zakelijke verstandhouding. Dit wordt verzekerd door
met regelmaat contact te onderhouden en met elkaar te overleggen waar dat gewenst of
aangewezen is. In zoverre verschilt de praktijk in Aruba ook weer niet zo veel van die van
de andere landen van het Koninkrijk.
Hierbij is uiteraard wel van belang dat sprake is van een zeker bewustzijn van ieders positie
in het staatsbestel en van een verantwoordelijke invulling van ieders rol. Vanuit die insteek
is het juist goed om met elkaar in debat te gaan en naar elkaar te luisteren. Gesteld kan
worden dat de Raad mede daarvoor in het leven is geroepen. Dat wil zeggen, om, door het
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stellen van vragen en het plaatsen van kanttekeningen, elkaar met kracht van argumenten
te overtuigen over het te voeren beleid of de op te stellen regelgeving. Dit geldt uiteraard
ook in een breder verband, zowel binnen de overheid als daarbuiten. De adviezen van de
Raad bieden gelegenheid om de gedachten te scherpen en om beleidskeuzes helderder en
explicieter te maken. Kortom, plannen en wetsvoorstellen worden er beter van.
De verzamelde bijdragen aan dit boek geven er blijk van dat de Raad van Advies een gerespecteerde positie in ons staatsbestel en daarbuiten heeft verworven. Daarop kan met
vertrouwen worden voortgebouwd. Daarom kan ik nu al aan elke komende regering van
Aruba meegeven: be advised… door de Raad van Advies.
De Gouverneur van Aruba
F.J. Refunjol
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Voorwoord
Als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ben ik verantwoordelijk voor
het Statuut. Het zal de lezer niet verbazen dat ik daarom begin met te wijzen op artikel
43, eerste lid, dat bepaalt dat elk der landen zorg draagt voor de verwezenlijking van de
fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid
van het bestuur. Het is in het belang van elke inwoner van het Koninkrijk, dus ook van
Aruba, dat deze gemeenschappelijke rechtsstatelijke waarden worden gerealiseerd. De
regering en de Staten hebben in hun wetgevende rol hierbij een grote verantwoordelijkheid. Daarin worden zij bijgestaan door de Raad van Advies.
De Raad van Advies van Aruba bestaat vijfentwintig jaar. Al die jaren vervult het instituut
zijn rol als kwaliteitswaarborg voor deugdelijke en rechtmatige wetgeving. Die rol kan de
Raad van Advies ook goed vervullen omdat hij een onafhankelijk en onpartijdig orgaan is
in het wetgevingsproces. De Raad treedt op als algemeen adviseur. Hiermee bedoel ik dat
er niet vanuit één beleidsmatig perspectief of belang gekeken wordt naar de regelgeving.
Andere adviseurs brengen hun advies uit in eerdere stadia dan de Raad van Advies. De
Raad van Advies toetst ontwerpwetgeving nadat deze door de ministerraad is vastgesteld
en voordat de ontwerpen aan het parlement worden voorgelegd. Daarmee kan de Raad
van Advies de ontwerpen in hun geheel beoordelen, en dat doet de Raad van Advies – net
als de Raad van State in Nederland – volgens de drieslag beleidsanalytische toetsing,
juridische toetsing en wetstechnische toetsing. Bij de juridische toets wordt bezien of de
ontwerpen passen binnen het geldend recht, zowel het geschreven als het ongeschreven
recht, zowel internationaal, rijks- als landsrecht.
De Raad van Advies van Aruba opereert in een geheel andere context dan de mij beter
bekende Raad van State. Aruba wordt gekenmerkt door een relatief kleine samenleving
en politieke verhoudingen die vaak op scherp staan. Doordat het kabinet en de grootste
oppositiepartij in de Staten vaak lijnrecht tegenover elkaar staan worden de wetsvoorstellen, die aan de Raad van Advies worden voorgelegd, veelal door slechts één politieke partij
gedragen. Daar komt nog bij dat Aruba niet beschikt over een chambre de réflexion, zoals
Nederland de Eerste Kamer heeft. Dit lijken mij omstandigheden, die het werk van de
Raad van Advies niet gemakkelijk maken, maar des te belangrijker.
De geschiedenis heeft bewezen dat de Raad van Advies, zeker in genoemde omstandigheden, een onmisbaar instituut is. Het is niet voor niets dat de Voorbereidingscommissie
Ronde Tafel Conferentie expliciet in haar criteria heeft opgenomen dat de nieuwe landen
Curaçao en Sint Maarten in hun Staatsregelingen bepalingen dienden op te nemen inzake
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de instelling, samenstelling en de bevoegdheden van een Raad van Advies, dit in verband
met de eis van checks and balances.
Ook voor de toekomst spreek ik de wens uit dat de Raad van Advies zijn belangrijke werk
voortzet en blijft bouwen aan de positie die hij inneemt in de rechtsstaat van Aruba. Dat
zijn waardevolle adviezen benut worden en niet lichtvaardig ter zijde worden gelegd. Het
nut van zijn adviezen kan toenemen naarmate ze beter toegankelijk zijn. Die toegankelijkheid kan worden bereikt door publicatie van de adviezen op internet, bijvoorbeeld op de
site van de Staten, die recentelijk is gelanceerd.
Pabien y hopi exito cu e rol importante di Raad van Advies den e estado di derecho Arubiano!
(Gefeliciteerd en veel succes toegewenst met de belangrijke rol van de Raad van Advies in
de Arubaanse rechtsstaat.)
J.P.H. Donner
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Het functioneren
van Hoge Adviescolleges van Staat

C. Borman

1

De positie van de Raad van Advies in het
Arubaanse staatsbestel
Vergeleken met de Nederlandse Raad van State, die
dit jaar de leeftijd van 480 jaar bereikt, en de Raad
van Advies van de Nederlandse Antillen, die het tot
146 jaar wist te brengen, is de Raad van Advies van
Aruba met vijfentwintig jaar bepaald nog jeugdig te
noemen. Niettemin is dit jubileum een goed moment
voor enige reflectie over de staatsrechtelijke positie
van dit staatsorgaan. Nadat in deze bijdrage aandacht
is besteed aan de totstandkoming van de geldende
wetgeving met betrekking tot de Raad van Advies en
aan de positie van de Raad, zoals deze nu is, wordt
vervolgens ingegaan op de enige tijd geleden door
de Raad geproduceerde proeve van een herziene
Landsverordening Raad van Advies.

De Staatsregeling van Aruba
De Raad van Advies vindt zijn basis in de Staatsregeling van Aruba2. Het opstellen van een staatsregeling was een van de vele activiteiten die door het
bestuur van het toenmalige eilandgebied Aruba in
de aanloop naar het verkrijgen van de status van
land in het Koninkrijk ter hand werden genomen.
1

2

Mr. Kees Borman was bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
als plaatsvervangend chef van de Stafafdeling Constitutionele
Zaken en Wetgeving en vervolgens als juridisch adviseur van het
ministerie onder meer belast met de behandeling van onderwerpen op het terrein van de koninkrijksverhoudingen. Tevens verleende hij, ook na zijn pensionering, een aantal malen assistentie
bij wetgevingsprojecten van de Nederlandse Antillen en Aruba.
AB 1985 no. 26.

In de conclusies van de Ronde Tafel Conferentie
van maart 1983, waarbij tot het realiseren van deze
nieuwe status werd besloten, werd ook vastgelegd
dat Aruba bij het ingaan van de status aparte zou
moeten beschikken over ‘een eigen grondwet waarin
de belangrijkste elementen van het nieuwe Arubaanse
staatsbestel zijn neergelegd’. In aansluiting hierop
stelde het Bestuurscollege van Aruba in augustus
1983 een Grondwetscommissie in. Deze commissie,
werkzaam onder het wakend oog van de Raadscommissie Onafhankelijkheid Aruba, bracht het ontwerp
voor de geldende Staatsregeling tot stand3.
Bij de vormgeving van het Arubaanse staatsbestel
diende uiteraard het Statuut voor het Koninkrijk in
acht te worden genomen. Beperkingen van inhoudelijke aard leverde het Statuut, en met name de paragraaf, betrekking hebbend op de staatsinrichting van
de landen, nauwelijks op. Wel van belang was echter
dat het Statuut in artikel 44 voorziet in preventief
toezicht op de inhoud van de staatsregelingen van
de landen. Voor de Staatsregeling van het nieuwe
land Aruba werd dit vastgelegd in de Rijkswet houdende vaststelling van enige overgangsbepalingen in
verband met het verkrijgen van de hoedanigheid van

3

Voorzitter van deze commissie waren achtereenvolgens mr. John
van der Kuyp en mr. Hubert Maduro, thans lid van de Raad van
State van het Koninkrijk voor Aruba.
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land in het Koninkrijk door Aruba4. Daarin werd aan
de eilandsraad van Aruba de bevoegdheid verleend
een ontwerp voor een staatsregeling vast te stellen
dat de hoedanigheid van Staatsregeling van Aruba
zou verkrijgen. Er werd de voorwaarde aan verbonden dat het gevoelen van de Koninkrijksregering
over het ontwerp zou worden ingewonnen voordat
het aan de eilandsraad werd aangeboden, en dat de
Koninkrijksregering met het door de eilandsraad
vastgestelde ontwerp zou hebben ingestemd. Dit
betekende dat het Koninkrijk, en dus Nederland, een
niet te verwaarlozen vinger in de pap had.
In de praktijk leidde dit tot een vruchtbare vorm
van samenwerking tussen de Arubaanse commissie
en de toenmalige Stafafdeling Grondwetszaken van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De door de
commissie opgestelde concepten voor hoofdstukken
van de Staatsregeling werden aan de Stafafdeling
Grondwetszaken gezonden, die deze concepten vervolgens van een gedetailleerd commentaar voorzag.
Behulpzaam bij deze werkwijze was dat de commissie,
wat de algemene vormgeving van de Staatsregeling
betreft, de recent tot stand gekomen herziene Nederlandse Grondwet als model had gekozen en niet
de Antilliaanse Staatsregeling, die meer het stramien
van de vervangen Nederlandse Grondwet volgde.
Inhoudelijk werd in hoofdzaak aangesloten bij het
staatsbestel van de Nederlandse Antillen, dat weer in
belangrijke mate een kopie was van de Nederlandse
staatsorganisatie.
Tot op zekere hoogte was er organisatorisch ook
continuïteit met de structuur van het eilandgebied
Aruba. De eilandsraad werd getransformeerd tot Staten en het bestuurscollege tot ministerraad. In plaats
van de gezaghebber kwam er een gouverneur en de
rechterlijke organisatie werd als een gemeenschap4
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Wet van 20 juni 1985, Stb. 370, AB 33. Juridisch gezien was het
enigszins merkwaardig dat deze overgangsbepalingen bij de Statuutwijziging in een afzonderlijke rijkswet waren opgenomen, die
niet volgens de procedure voor Statuutwijziging werd vastgesteld.
Bij de recente Statuutwijziging inzake opheffing van de Nederlandse Antillen waren de overeenkomstige overgangsbepalingen
onderdeel van die wijziging.

pelijke voorziening van de Nederlandse Antillen en
Aruba voortgezet. Wel kwam er een constitutioneel
orgaan bij dat in de oude situatie geen vergelijkbare
voorganger had: de Raad van Advies.
De gevolgde methode bracht mee dat er geen behoefte was aan een discussie over de grote lijn van
de staatsinrichting. De op zichzelf denkbare vraag
of de staatsinrichting voor het kleinere Aruba wel
dezelfde moest zijn als voor de Nederlandse Antillen,
is dan ook niet of nauwelijks aan de orde geweest. Dat
geldt ook voor de Raad van Advies. Uit het Statuut
volgt niet dat er een Raad van Advies moet zijn. De
gedachte had kunnen rijzen dat het voor een klein
land als Aruba misschien problematisch kon zijn om
een Raad van Advies als volwaardig constitutioneel
orgaan in stand te houden. Kennelijk werd het als
vanzelfsprekend gevonden dat er in een als land
functionerend Aruba behoefte was aan een dergelijk
orgaan. Na vijfentwintig jaar kan geconcludeerd
worden dat dit een juiste keuze was.
Het commentaar van de Stafafdeling Grondwetszaken op het in september 1984 toegezonden concept
voor hoofdstuk IV van de Staatsregeling, dat mede
betrekking heeft op de Raad van Advies, bevatte
geen belangrijke inhoudelijke bezwaren. Het voorstel
werd als geheel een adequate regeling van de daarin
behandelde colleges genoemd. Over de tekst van de
artikelen en van de daarop betrekking hebbende
toelichting werden wel op diverse detailpunten suggesties gedaan voor verbeteringen van inhoudelijke
en wetstechnische aard. Deze werden in een volgende
versie voor het merendeel overgenomen. Gevolg hiervan was dat bij het vereiste inwinnen van het gevoelen
van de Koninkrijksregering over dit hoofdstuk geen
inhoudelijke opmerkingen meer behoefden te worden gemaakt. Er werden alleen nog enkele punten
van technisch-juridische en redactionele aard naar
voren gebracht5.
5

Brief van 18 juli 1985 van de Minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken aan het Bestuurscollege van Aruba.

C. Borman

Vervolgens werd na een uitvoerige behandeling
in de eilandsraad in augustus 1985 de ontwerpstaatsregeling bij eilandsverordening met algemene
stemmen vastgesteld6. De artikelen van hoofdstuk
IV ondergingen bij deze behandeling nog enkele
wijzigingen van niet principiële aard. Bij Koninklijk
Besluit werd met de door de eilandsraad aanvaarde
ontwerp-staatsregeling ingestemd7.
Het resultaat was dat de Staatsregeling vier artikelen
bevat die specifiek op de Raad van Advies betrekking
hebben. Artikel IV.1 somt de onderwerpen op waarover de Raad van State moet worden gehoord. Artikel
IV.2 regelt de samenstelling van de Raad: vijf leden,
bij landsbesluit te benoemen voor een periode van
zeven jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.
Het artikel vermeldt de met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen en schrijft verdere regeling van
de rechtspositie bij landsverordening voor. Artikel
IV.3 bepaalt dat bij landsverordening de inrichting
en bevoegdheid van de Raad worden geregeld en aan
de Raad andere taken kunnen worden opgedragen.
Artikel IV.4 ten slotte betreft de beëdiging van de
leden. Voor de Raad van Advies is verder nog van
belang het slotartikel van hoofdstuk IV dat voor alle
in het hoofdstuk bedoelde colleges de openbaarheid
van de uitgebrachte adviezen regelt.
De memorie van toelichting bij de ontwerp-staatsregeling is, wat de artikelen over de Raad van Advies
betreft, summier te noemen. Een algemene beschouwing over de wenselijkheid en positie van dit voor
Aruba nieuwe orgaan ontbreekt. Er is alleen een toelichting op de afzonderlijke artikelen en deze houdt
weinig meer in dan een parafrase van de tekst van de
artikelen en een vermelding van enkele verschillen
met de Antilliaanse Staatsregeling. Slechts terloops
treft men bij artikel IV.1 de opmerking aan dat de
Raad van Advies vergelijkbaar is met de Nederlandse
Raad van State en in de toelichting op artikel IV.4
6
7
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dat de Raad als adviesorgaan van de overheid in het
staatsbestel een vooraanstaande plaats zal innemen.
Ondanks de beperkte aandacht die bij de behandeling van de Staatsregeling aan de Raad van Advies
werd besteed, kan toch worden vastgesteld dat de
positie van de Raad als constitutioneel orgaan in
Aruba geen andere beoogd is te zijn dan die van de
Raad van State in Nederland en – tot voor kort – van
de Raad van Advies in de Nederlandse Antillen.

De Landsverordening Raad van Advies
In de Nederlandse Antillen waren de inrichting en
bevoegdheid van de Raad van Advies geregeld in
de Staatsregeling en een direct daarop gebaseerd
Reglement van orde. De door de Staatsregeling
van Aruba voor dit onderwerp voorgeschreven
landsverordening kon dus niet uit de Antilliaanse
wetgeving worden overgenomen. Aangezien er
vanaf de ingangsdatum van de status aparte een
functionerende Raad van Advies diende te zijn,
werd daarom gebruikgemaakt van de eveneens in
de Rijkswet overgangsbepalingen geboden mogelijkheid om bij eilandsverordening een ontwerp voor
een Landsverordening Raad van Advies vast te stellen, welk ontwerp dan op de genoemde datum de
hoedanigheid van landsverordening van Aruba zou
verkrijgen. Deze ontwerp-landsverordening werd in
de laatste maanden van 1985 voorbereid en nog net
vóór de ingangsdatum van de status aparte door de
eilandsraad vastgesteld8. In de aanbiedingsbrief aan
de eilandsraad wordt beklemtoond dat voor de Raad
van Advies een belangrijke rol is weggelegd in het
Arubaanse staatsbestel.
De landsverordening biedt in 27 artikelen een afgerond geheel van bepalingen inzake de organisatie
en bevoegdheden van de Raad van Advies. De reeds
in de Staatsregeling neergelegde elementen worden
8

Eilandsverordening van 28 december 1985, AB 1986 no. 1.
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nader uitgewerkt en aangevuld met enkele andere
onderwerpen. De voornaamste toevoegingen aan wat
al in de Staatsregeling staat, betreffen de inschakeling van de Raad bij de benoeming van de voorzitter
en de leden, gronden voor ontslag en schorsing van
leden, benoeming van de secretaris en overig personeel, regeling van de onverplichte advisering op
verzoek en uit eigen beweging, de inlichtingenplicht
van ministers, het oproepen van deskundigen, de
besluitvorming en de immuniteit van de leden.
De memorie van toelichting biedt op enkele punten
iets meer informatie dan de toelichting op de Staatsregeling, maar is over het geheel genomen toch vrij
beknopt. Opvallend is een passage in het algemene
deel, waarin de adviestaak van de Raad nader wordt
omschreven en waarin de nadruk wordt gelegd op
zijn functie van ‘juridisch geweten’9.

De positie van de Raad van Advies
Het geheel overziend, kan geconcludeerd worden
dat de Raad van Advies in beginsel een deugdelijk
staatsrechtelijk fundament heeft en dat de Raad
voorzien van een met de Nederlandse Raad van State
vergelijkbaar stelsel van inrichting en bevoegdheden
van start is gegaan. De Raad heeft in de afgelopen
vijfentwintig jaar steeds zijn taak als wetgevingsadviseur vervuld. Het bestaan van de Raad van Advies
staat dan ook niet ter discussie. Het is buiten kijf
dat de Raad een zeer nuttige functie vervult in het
wetgevingsproces. Er is dus alle reden om de Raad
met dit jubileum geluk te wensen.
Dit betekent echter niet dat men zich over de positie
van de Raad van Advies in geen enkel opzicht zorgen
behoeft te maken. Van tijd tot tijd is er sprake van
kleinere en in een enkel geval grotere incidenten die
de vraag oproepen of op bestuurlijk en ambtelijk
niveau wel het juiste begrip bestaat voor de con9
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Noot van de redactie: deze passage staat geciteerd in het artikel
van mr. A.J. Swaen in deze bundel.

stitutionele positie van de Raad van Advies10. Voor
een deel is dit wellicht te verklaren uit het feit dat
er ten aanzien van de Raad van Advies geen traditie
was waarop kon worden voortgebouwd, zoals bij de
ministerraad en de Staten het geval was. De Raad
van Advies moest zich een plaats veroveren in het
bestuurlijke en politieke proces. Evenmin is, zoals uit
het voorgaande bleek, bij de instelling van de Raad
van Advies uitdrukkelijk aandacht geschonken aan
de positie die de Raad van Advies in het constitutionele bestel heeft.
Gevolg hiervan was dat de Raad van Advies in de
praktijk soms werd beschouwd als een gewoon adviesorgaan, zoals er wel meer zijn. Te weinig werd de
rol van de Raad van Advies onderkend als onafhankelijk constitutioneel orgaan dat erop toeziet dat
wetgeving en bestuur voldoen aan de beginselen
van de rechtsstaat, zoals grondrechtenbescherming,
behoorlijk bestuur en goed verloop van het democratisch proces.
Hierbij komt dat een dergelijke waakhondfunctie
in een klein land als Aruba juist van extra belang is.
Aruba kent maar één bestuurslaag. Er zijn dus geen
decentrale besturen die tegenwicht kunnen bieden
aan het centrale bestuur. De afstand tussen regering
en Staten is gering11, waardoor de controlerende
functie van het parlement in de praktijk beperkt tot
zijn recht komt. Verder heeft Aruba begrijpelijkerwijs geen tweekamerstelsel, zodat ook de toetsende
functie die in Nederland de Eerste Kamer heeft,
ontbreekt. De regering heeft dus betrekkelijk weinig
tegenspel. In die situatie is er de verleiding om zich
aan een orgaan als de Raad van Advies minder gelegen
te laten liggen.
Er is dus wel enige reden voor nadere bezinning op de
positie van de Raad van Advies. De vraag kan daarbij
10 Noot van de redactie: zie hierover ook de bijdragen van mr. A.L.
Nicolaas en mr. A.J. Swaen in deze bundel.
11 Noot van de redactie: zie ook de bijdrage van mr. O. Koolman in
deze bundel.
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rijzen of de bestaande wetgeving inzake de Raad
van Advies voor verbetering vatbaar is. Op zichzelf
vertoont die wetgeving geen fundamentele gebreken.
Maar gelet op de bovengenoemde factoren die het
functioneren van de Raad van Advies beïnvloeden,
is er wel aanleiding om te bezien op welke punten
veranderingen of aanvullingen kunnen worden aangebracht die ertoe bijdragen dat de Raad van Advies
functioneert op een wijze die met zijn constitutionele
positie overeenkomt. Van wetgeving is overigens
niet alles te verwachten. Van groot belang is de wijze
waarop die wetgeving wordt toegepast. Daarvoor is
nodig dat alle participanten in het proces van wetgeving en bestuur, op politiek, bestuurlijk en ambtelijk
niveau, zich van de constitutionele positie van de
Raad van Advies bewust zijn en daarnaar handelen.
Dat bij de Raad van Advies zelf ook behoefte bestond
om zijn positie nader te bepalen, blijkt uit het initiatief dat de Raad in 2007 heeft genomen. De Raad
produceerde in dat jaar een proeve van een herziene
Landsverordening Raad van Advies met memorie van
toelichting. Daarbij stond tweeërlei doel voor ogen:
een duidelijker positiebepaling van de Raad van Advies en het realiseren van verbeteringen van het wettelijk kader die deze positiebepaling ondersteunen.
De proeve werd aan de toenmalige regering en aan
de Staten aangeboden. Ook aan andere instanties,
zoals de Raad van State en de Raad van Advies van
de Nederlandse Antillen, werd de proeve toegezonden. Tot op heden heeft de proeve echter nog niet
tot de indiening van een ontwerp-landsverordening
geleid12.
Het werkstuk van de Raad van Advies is niet gepubliceerd, maar wel feitelijk openbaar, zodat het mogelijk
is in deze bijdrage in te gaan op de inhoud ervan.

12 In het jaarverslag van de Raad van Advies over 2008 merkt de
voorzitter van de Raad op dat het de wens en hoop van de Raad
is dat de landsverordening zo spoedig mogelijk tot stand komt.

De proeve van een herziene Landsverordening
Raad van Advies
De proeve heeft de vorm van een geheel nieuw geformuleerde door de regering in te dienen ontwerplandsverordening met een uitvoerige memorie van
toelichting. In de inleiding van de memorie van
toelichting wordt opgemerkt dat er geen aanleiding
is om de in de Staatsregeling neergelegde structuur
van de Raad van Advies ten principale ter discussie te stellen. Wel wordt op twee hierna te noemen
punten een beperkte aanpassing in de bestaande
artikelen van de Staatsregeling voorgesteld, waar
de huidige tekst het realiseren van een bepaalde
verbetering zou blokkeren. Na de inleiding gaat de
memorie van toelichting in op positie en functie
van de Raad van Advies. Een aantal uitgangspunten
wordt geformuleerd die gezien kunnen worden als
basisvoorwaarden voor een goed functioneren van de
Raad van Advies. De memorie noemt hierna enkele
punten die bij het huidige functioneren van de Raad
aandacht behoeven:
• Het voorkomen dat onvoldragen wetgevingsproducten ter advisering worden aangeboden.
• Een voldoende toegang tot voor de advisering
noodzakelijke overheidsinformatie.
• Het vermijden van politieke kritiek op de onafhankelijke advisering door de Raad.
• Het zorg dragen voor een zodanige termijn die voor
advisering beschikbaar is, dat kwalitatief goede
advisering mogelijk is.
• Het bevorderen van een adequate reactie van regeringszijde op uitgebrachte adviezen.
• Het waarborgen bij de benoeming van leden dat
de juiste selectiecriteria worden gehanteerd.
Vervolgens worden in de memorie alle elementen van
de organisatie, de werkwijze en de bevoegdheden van
de Raad uitvoerig besproken. Door deze opzet is de
toelichting niet alleen van belang voor een beter begrip van de voorgestelde verbeteringen. Ook diverse
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punten die geen aanleiding geven tot wijzigingsvoorstellen komen aan de orde, zoals het toetsingskader,
spoedadviezen en het zich onthouden van advisering.
Hierdoor kan de memorie van toelichting tevens
fungeren als informatiebron over, en richtlijn bij de
positie en het functioneren van de Raad van Advies.
Van de inhoud van het ontwerp kan het volgende
overzicht worden gegeven.

Aantal leden
Het aantal leden van de Raad is nu wettelijk gefixeerd
op vijf. Voorgesteld wordt te bepalen dat de Raad uit
ten minste vijf en ten hoogste zeven leden bestaat.
Versterking van de capaciteit wordt nodig geacht
omdat het lidmaatschap een deeltijdfunctie is en
om de beschikbare deskundigheid te verbreden. Voor
deze wijziging is tevens wijziging van de Staatsregeling noodzakelijk.
Benoemingsprocedure
Ter versterking van de positie van de Raad als onafhankelijk adviesorgaan wordt voorgesteld de invloed
van de regering bij de benoeming van leden te verminderen. Het bestaande aanbevelingsrecht van de Raad
wordt in het ontwerp aangescherpt door te bepalen
dat de regering alleen om dringende redenen van de
aanbeveling mag afwijken. Voor de aanwijzing van
de voorzitter van de Raad wordt dezelfde procedure
voorgesteld.
Benoemingsduur
De zittingsduur van zeven jaar met mogelijkheid van
herbenoeming blijft gehandhaafd. Ook de geldende
leeftijdsgrens van zeventig jaar wordt niet veranderd.
Eisen van bekwaamheid en geschiktheid
Op dit punt is er nu wettelijk niets geregeld. Voorgesteld wordt wettelijk vast te leggen dat leden worden
gekozen ‘uit hen die bewijzen hebben gegeven van
bekwaamheid in zaken van wetgeving, bestuur of
rechtspraak, dan wel van bijzondere deskundigheid

20

in aangelegenheden die de wetgeving, het bestuur of
de rechtspraak raken.’

Onverenigbare betrekkingen en belangenverstrengeling
Aan de bestaande wettelijke incompatibiliteiten
wordt de algemene bepaling toegevoegd dat de leden geen betrekkingen mogen vervullen waarvan de
uitoefening ongewenst is met het oog op een goede
vervulling van hun ambt of de handhaving van hun
onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het
vertrouwen daarin. Daarnaast wordt een verschoningsplicht ingevoerd die inhoudt dat de leden niet
deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen,
indien daardoor hun onpartijdigheid schade zou
kunnen leiden.
Ontslagbevoegdheid
De bevoegdheid tot ontslag van leden berust bij de
regering. De bestaande regeling voorziet niet in bemoeienis van de Raad van Advies met ontslag wegens
ongeschiktheid op medische of andere gronden.
Voorgesteld wordt ook op dit punt de onafhankelijkheid te vergroten door te bepalen dat ongeschiktheidsontslag alleen op verzoek van de Raad
mogelijk is. Aan een dergelijk verzoek kan alleen op
zwaarwegende gronden geen gevolg worden gegeven.
Advisering over rijkswetgeving en verdragen
In de Staatsregeling en de bestaande landsverordening is de verplichting om over ontwerp-rijkswetten
en goedkeuring van verdragen de Raad van Advies te
horen van een uitzonderingsclausule voorzien die
deze verplichting in belangrijke mate uitholt. Het horen van de Raad over de betreffende ontwerpen kan
achterwege blijven, ‘indien daaromtrent tussen de
regering en de gevolmachtigde minister geen overleg
plaatsvindt, of naar het oordeel van de regering om
andere redenen het horen van de Raad bezwaarlijk
is.’ In de praktijk blijft het horen veelal achterwege.
In het ontwerp wordt de uitzonderingsmogelijkheid
aangescherpt. Het horen kan alleen in uitzonderlijke
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gevallen van dringende aard worden nagelaten. Dit is
het tweede punt van het ontwerp dat pas na wijziging
van de Staatsregeling gerealiseerd kan worden.

Advisering over wijzigingen in ontwerpen
Uit de verplichting in de Staatsregeling om de Raad
over ontwerpen van landsverordeningen en van
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, te
horen vloeit voor dat de Raad ook gehoord wordt,
indien die ontwerpen in een later stadium nog belangrijke wijzigingen ondergaan. Omdat hierover
soms onduidelijkheid bestaat, wordt voorgesteld
deze verplichting expliciet in de landsverordening
neer te leggen. Indien een ontwerp-landsverordening
door amendering ingrijpend is gewijzigd, moet over
het ontwerp na aanneming door de Staten de Raad
opnieuw worden gehoord.
Termijnstelling en spoedverzoeken
Gelet op de positie van de Raad van Advies als con
stitutioneel orgaan wordt het niet juist geacht dat
de regering bevoegd zou zijn de advisering aan termijnen te binden. Tegen overleg tussen regering en
Raad over een wenselijke termijn van advisering in
een concreet geval bestaat geen bezwaar. Ook kan de
Raad zelf een termijn vaststellen en bekendmaken,
waarbinnen als regel een advies wordt uitgebracht.
Ook met betrekking tot spoedverzoeken wordt geen
wettelijke regeling voorgesteld. Volstaan kan worden
met de gedragsregel die de Raad zelf al op dit punt
heeft vastgesteld.
Informatiepositie van de Raad
Voor het goed functioneren van de Raad is van groot
belang dat de Raad toegang heeft tot alle relevante
informatie. Ter ondersteuning daarvan zijn in het
ontwerp enkele bepalingen opgenomen. Vastgelegd
wordt dat bij een adviesaanvraag meegezonden worden alle door de regering ontvangen externe adviezen
en ook andere documenten waarvan kennisneming
door de Raad ten behoeve van zijn advisering van

belang moet worden geacht. Deze laatste formulering
is ruim en vaag, maar ze biedt de Raad een handvat
om in een concreet geval op overlegging van bepaalde
documenten aanspraak te maken. De bestaande
wettelijke bepalingen bieden al verschillende mogelijkheden voor de Raad om nadere informatie in te
winnen. De Raad kan aanvullende stukken opvragen,
nadere inlichtingen vragen bij een minister, personen uitnodigen om voorlichting te geven en overleg
plegen met een minister. De toelichting bespreekt en
benadrukt deze instrumenten. Opgemerkt wordt dat
het erom gaat de bestaande mogelijkheden ook in
praktijk te brengen. Daarvoor is vereist dat ministers
en ambtenaren beseffen dat de Raad voor een goede
advisering recht heeft op relevante informatie.

Toetsingskader
De toelichting geeft een beschrijving van het door
de Raad gehanteerde toetsingskader, dat aangeeft op
welke aspecten de Raad van Advies zich bij zijn advisering mag en moet richten. Het toetsingskader leent
zich niet voor vastlegging in de landsverordening.
De weergave in de toelichting kan in de praktijk als
referentiekader worden gehanteerd.
Onthouding van advisering
Opmerkelijk en tegelijk veelzeggend is dat de memorie van toelichting ook aandacht besteedt aan
de vraag of denkbaar is dat de Raad van Advies zich
in bepaalde gevallen van advisering onthoudt. In
uitzonderlijke gevallen wordt dit mogelijk geacht.
Te denken valt aan gevallen waarin een ontwerp kennelijk nog incompleet is, de toelichting op essentiële
punten ontbreekt of sprake is van ernstige procedurele fouten. In een dergelijk geval is er feitelijk geen
sprake van een voldragen ontwerp en zal de Raad het
ontwerp zonder advisering kunnen terugsturen. Advisering kan ook achterwege gelaten worden, als een
ontwerp wordt voorgelegd, terwijl de voorgestelde
regeling feitelijk al is ingevoerd. Op beide punten
worden geen wettelijke bepalingen voorgesteld, om-
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dat het gaat om uitzonderlijke situaties waarvan een
wettelijke regeling niet behoeft uit te gaan.

Initiatiefvoorstellen
De advisering over initiatiefvoorstellen is in de bestaande landsverordening onduidelijk geregeld. In
het ontwerp wordt bepaald dat de Staten de Raad
horen over aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen,
voordat de Staten deze in behandeling nemen. Uit
de toelichting blijkt dat bij de hierboven vermelde
beschouwing over onthouding van advisering met
name gedacht is aan initiatiefvoorstellen die niet als
een serieuze daad van wetgeving maar meer als een
uiting van politiek ongenoegen zijn te beschouwen.
Overigens ligt het hierbij primair op de weg van de
statenvoorzitter om indiening te voorkomen.
Onverplichte advisering
Dit betreft advisering op verzoek van de regering of
de Staten, en advisering uit eigen beweging. De toelichting noemt dit een weliswaar klein, maar voor de
positie van de Raad belangrijk taakonderdeel, dat een
uitvloeisel en tevens bevestiging is van de plaats die de
Raad in het constitutionele bestel inneemt. Op grond
van deze taak kan de Raad in adviserende zin over
belangrijke staatszaken een onafhankelijk oordeel
uitspreken. De summiere wettelijke bepalingen op dit
punt zijn op zichzelf voldoende. Het komt er vooral
op aan hoe de betrokken staatsorganen met deze
bevoegdheden omgaan. Dat is, aldus de toelichting,
meer een kwestie van staatsrechtelijke omgangsvormen dan van wettelijke regels. Wel wil het ontwerp
af van het onjuiste onderscheid dat advisering op
verzoek betrekking kan hebben op ‘andere dan tot
haar werkterrein behorende aangelegenheden’ en
advisering uit eigen beweging op ‘aangelegenheden
tot haar werkterrein behorende’. Die formulering
wekt de indruk dat het werkterrein alleen de wetgevingsadvisering is. Bij deze formulering kan er van
advisering uit eigen beweging nauwelijks sprake zijn
en dat kan niet de bedoeling van de constitutionele
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wetgever zijn geweest. Voorgesteld wordt om te bepalen dat de Raad van Advies uit eigen beweging aan
de regering en de Staten advies kan uitbrengen over
aangelegenheden ‘die naar zijn oordeel van bijzondere betekenis zijn’. Terecht wordt opgemerkt dat
dit instrument met terughoudendheid moet worden
ingezet. Bij een frequent gebruik van deze bevoegdheid zou de Raad een reguliere medespeler worden op
het terrein van wetgeving en bestuur. Dat is niet de
bedoeling. Voor het uitbrengen van een ongevraagd
advies dient een bijzondere aanleiding te bestaan. Te
denken valt aan situaties waarin vragen rijzen die de
beginselen van de democratische rechtsstaat raken of
waarbij fundamentele keuzes van bestuurlijke aard
in het geding zijn. Een ongevraagd advies moet een
signaal zijn dat juist indruk maakt doordat het niet
vaak wordt afgegeven. In een kleinschalige samenleving als de Arubaanse kan de rol van de Raad van
Advies op dit punt belangrijker zijn dan die van de
Raad van State in Nederland. Daar staat tegenover
dat die kleinschaligheid er ook toe kan toe leiden dat
spontane advisering eerder als een inmenging in het
politieke proces wordt opgevat.

Nadere rapporten
Gebruik is dat de regering op een door haar gevraagd advies reageert met een schriftelijk stuk dat
als ‘nader rapport’ wordt aangeduid. Voorgesteld
wordt deze praktijk in de landsverordening vast te
leggen. Ter bevordering van de kwaliteit van nadere
rapporten wordt daarbij bepaald dat door de Raad
in zijn advies geuite kritiek alleen gemotiveerd kan
worden afgewezen.
Herbehandeling van ontwerpen in de ministerraad
In het Reglement van orde voor de ministerraad is
bepaald dat over ontwerpen opnieuw in de ministerraad beraadslaagd en besloten wordt, als ze bij de
advisering door de Raad van Advies tot belangrijke
aanmerkingen of bezwaren aanleiding hebben gegeven. Deze verplichting wordt echter ontkracht door
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de toevoeging dat de verplichting tot herbehandeling
niet geldt, ‘indien de spoed welke de behandeling
mocht vereisen, nader overleg in de ministerraad
niet toelaat’. Het argument van spoedeisendheid
kan immers altijd worden gehanteerd. Voorgesteld
wordt daarom deze uitzonderingsclausule te laten
vervallen. Voor de vraag of er sprake is van belangrijke
aanmerkingen of bezwaren die tot herbehandeling
moeten leiden, is maatgevend hoe de slotconclusie
in het betreffende advies luidt.

Openbaarheid van adviezen en nadere rapporten
De openbaarheid van adviezen van de Raad is al
geregeld in de Landsverordening openbaarheid van
bestuur. De daar voorgeschreven vorm van openbaarheid – terinzagelegging gedurende ten minste drie
maanden in de Biblioteca Nacional – is nogal aan de
magere kant. Een concreet voorstel tot verandering
wordt op dit punt niet gedaan. Wel wordt bekendmaking via internet een te overwegen optie genoemd.
De openbaarheidsregeling heeft momenteel geen
betrekking op de nadere rapporten. Ze vallen wel
onder de regels voor openbaarmaking van documenten op individueel verzoek. Voorgesteld wordt om de
nadere rapporten onder het openbaarheidsregime
voor adviezen te brengen.
Het voorzitterschap van de Raad
Ten slotte nog iets over een punt dat in de proeve niet
ter sprake komt. De Staatsregeling en de bestaande
landsverordening bepalen dat een van de leden van de
Raad tevens voorzitter is. Uitdrukkelijk werd gekozen
voor loskoppeling van de functie van voorzitter van
de Raad van die van de Gouverneur, omdat een dergelijk voorzitterschap alleen ‘ornamentieke zin’ zou
hebben. Het ontwerp brengt hierin geen verandering.
Dat is wel te begrijpen. Voor de Raad van State is het
voorzitterschap van de Koning bij de Grondwetsherziening van 1983 louter om redenen van historie en
traditie gehandhaafd. In de Nederlandse Antillen
gold hetzelfde: de Gouverneur was voorzitter van de

Raad van Bestuur en is dat gebleven toen dit orgaan
werd omgevormd tot Raad van Advies. In Aruba is
er geen traditie op dit punt en dan zou het vreemd
zijn om na vijfentwintig jaar dit voorzitterschap te
introduceren13. Op zichzelf is er iets te zeggen voor
de gedachte dat een relatie van de Gouverneur met
de Raad de positie van de Raad ten goede kan komen.
Bezien zou kunnen worden of niet op een andere
manier dan via het voorzitterschap in de Landsverordening Raad van Advies een relatie van de Raad tot
de Gouverneur gelegd kan worden, en dan zonder dat
wijziging van de Staatsregeling nodig is. Bijvoorbeeld
door te bepalen dat de Raad overleg kan plegen met
de Gouverneur, indien de Raad of de Gouverneur
dat wenselijk acht.

Slotopmerking
Na vijfentwintig jaar kan worden vastgesteld dat de
Raad van Advies in het Arubaanse staatsbestel een
onomstreden plaats heeft verworven, maar dat het
belang van dit orgaan voor het goed functioneren
van het staatsbestel niet altijd voldoende wordt onderkend. De door de Raad opgestelde proeve is een
bruikbare aanzet om door middel van een herziening
van de Landsverordening Raad van Advies de constitutionele positie van de Raad te verduidelijken en het
functioneren van de Raad te bevorderen. Het is jammer dat de proeve tot nu toe nog niet tot legislatieve
vervolgstappen heeft geleid. Maar wat niet is kan
nog komen. Het zou in het jaar waarin het zilveren
jubileum van het land Aruba wordt gevierd, een goede
aanvulling op het overige feestvertoon kunnen zijn

13 Er is ook moeilijk een rationeel argument te bedenken ter verdediging van het voorzitterschap van de Gouverneur. Volgens Dip
(2004, p. 384) ‘moet het als een vreemde staatsrechtelijke constructie worden beschouwd dat het orgaan aan wie advies moet worden uitgebracht zelf
kan deelnemen aan de vergaderingen van het orgaan dat hem adviseert’.
Merkwaardig is dan ook dat in de Staatsregelingen van de nieuwe
landen Curaçao en Sint Maarten het voorzitterschap van de
Gouverneur is overgenomen.
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Raad van Advies en Raad van State:
bondgenoten in één Koninkrijk
Graag wil ik zowel het land Aruba als de Raad van
Advies van Aruba feliciteren met zijn vijfentwintigste
verjaardag. Jubilea zijn een goede gelegenheid stil te
staan bij het verleden, het heden en de toekomst:
waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar
willen we de komende periode naartoe? De Raad
van Advies van Aruba heeft gemeend dit jubileum
te moeten vieren met een jubileumboek. Een wijs
besluit, waardoor het niet alleen mogelijk wordt
terug te kijken op de afgelopen vijfentwintig jaar,
maar waardoor ook latere generaties zich een beeld
kunnen vormen van wat nu gebeurt.
In mijn bijdrage wil ik allereerst stilstaan bij de Raad
van State van het Koninkrijk als adviseur en bij de
vraag wat adviseren eigenlijk inhoudt. Daarna komt
aan de orde het belang van instituties in en voor een
democratische rechtsorde. Enige gedachten over het
Koninkrijk in de eenentwintigste eeuw sluiten mijn
bijdrage af.

1
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De Raad van State van het Koninkrijk
Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
bepaalt dat er een Raad van State van het Koninkrijk is2. De personele samenstelling van de Raad van
State van het Koninkrijk is dezelfde als die van de
Nederlandse Raad van State, zij het dat het Statuut
ingevolge artikel 13, tweede en derde lid, de mogelijkheid kent een staatsraad voor Aruba, Curaçao
onderscheidenlijk voor Sint Maarten aan de Raad
van State van het Koninkrijk toe te voegen. De benoeming van deze ambtsdragers, ‘staatsraden van het
Koninkrijk’ genoemd, geschiedt in overeenstemming
met de regering van het betrokken land.
De Raad van State van het Koninkrijk adviseert over
alle voorstellen van wet en algemene maatregelen
van bestuur die in Nederland en in Aruba, Curaçao
onderscheidenlijk Sint Maarten zullen gelden. Deze
wetten en algemene maatregelen van bestuur worden
in het Statuut aangeduid als rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur en vinden hun
oorsprong in artikel 3 van het Statuut. Daarnaast
brengt de Raad van State van het Koninkrijk advies
uit over aangelegenheden die overeenkomstig artikel
11 van het Statuut Aruba, Curaçao onderscheidenlijk
Sint Maarten raken. Het gaat hierbij onder meer
om defensieaangelegenheden en internationale
overeenkomsten die het Koninkrijk sluit en die ook
2

Artikel 13, eerste lid, van het Statuut.
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medegelding zullen hebben voor Aruba, Curaçao
onderscheidenlijk Sint Maarten, dan wel (een van)
de drie landen raken3. Een derde taak betreft het
zogenoemde Kroonberoep. Op die specifieke taak
ga ik hierna uitgebreider in. De Raad kan ook onverplicht adviseren over aangelegenheden, die naar
zijn oordeel van bijzondere betekenis zijn. Ten slotte
kan de regering dan wel een van beide kamers der
Staten-Generaal de Afdeling advisering van de Raad
voorlichting vragen inzake wetgeving en bestuur, zoals de afgelopen jaren een aantal keren bij een aantal
aspecten van de Koninkrijksrelaties is gebeurd4. Die
voorlichting heeft veelal betrekking op belangrijke
(juridische) vraagstukken die bij de voorbereiding
van wetgeving of in het wetgevingsproces aan de
orde komen5, en op ingediende of aangenomen
amendementen6.
De Raad van State van het Koninkrijk kent niet een
Afdeling Bestuursrechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak is een onderdeel van de Raad van State
van het land Nederland en is de hoogste algemene
Nederlandse bestuursrechter. Bestuursrechtelijke
geschillen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden door
3
4

5

6
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Zie artikel 13, derde lid, van het Statuut.
Zie bijvoorbeeld de voorlichting inzake de hervorming van de
staatkundige verhoudingen van de Antilliaanse eilanden binnen
het Koninkrijk (Kamerstukken II 2006/07, 30 800 IV, nr. 3 (bijl.)
en nr. 4).
Voorbeelden van de categorie vraagstukken die bij de voorbereiding van wetgeving aan de orde kunnen komen, zijn de
voorlichting omtrent fusietoezicht in de zorg (Kamerstukken II
2008/09, 29247, nr. 90) en de voorlichting over terugwerkende
kracht in de Warmtewet (Kamerstukken II 2009/2010, 29048,
nr. 46 (bijlage)). Een voorbeeld van de categorie onderwerpen
die in het wetgevingsproces aan de orde kunnen komen, is de
voorlichting inzake het voorhangen van gedelegeerde regelgeving
(Kamerstukken I 2009/2010, 32123-VI, nr. L).
Een voorbeeld van voorlichting over een ingediend amendement is het Verzoek om voorlichting inzake het gewijzigd
amendement van de leden Biskop en Depla (Kamerstukken II,
2009/2010, 32032, nr. 9) (Kamerstukken II 2009/2010, 32032, nr.
10 (bijlage)). Een voorbeeld van voorlichting over aangenomen
amendementen betreft de voorlichting over de maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Kamerstukken
II 2009/2010, 31 467, nr. G).

het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba beoordeeld. Wel bestaat tussen beide
rechterlijke colleges een nauwe band, in die zin dat
enkele leden van de Afdeling bestuursrechtspraak
als plaatsvervangende leden zitting hebben in het
Gemeenschappelijk Hof. Bij de voorbereiding van
uitspraken kan het Hof worden ondersteund door
juristen van de directie Bestuursrechtspraak van de
Raad van State van Nederland. Los van het gegeven
dat deze samenwerking voor alle betrokkenen leerzaam is, kan worden geconstateerd dat op deze wijze
wordt bijgedragen aan de eenduidige toepassing van
het bestuursrecht in het Koninkrijk.
De Raad van State van het Koninkrijk legt, evenals
de Raad van State van Nederland, bij de behandeling
van voorstellen die ter advisering aan hem worden
voorgelegd, een drievoudige toets aan: beleidsanalytisch (wat is het probleem, hoe wordt het probleem
aangepakt, zal de aanpak werken), juridisch (wat
schrijft ‘hoger’ recht voor, past het voorstel in het
bestaande recht) en wetstechnisch (de technische
kwaliteit van het voorstel en de toelichting). Vooral
in de juridische toets speelt het Statuut voor het
Koninkrijk een belangrijke rol.
De afgelopen jaren heeft de beleidsanalytische toets
meer accent gekregen. Dit onderdeel van het wetgevingsadvies geeft wel eens aanleiding tot misverstanden. De Raad geeft geen politiek (beleids)oordeel. Hij
neemt de beleidskeuzen van de regering als gegeven.
Weging daarvan is niet het werk van een adviseur,
maar van de gekozen volksvertegenwoordiging. Wel
geeft de Raad zijn oordeel over de problemen die het
wetsvoorstel wil oplossen, over de uitvoerbaarheid
van de oplossingen en over de context waarin problemen en oplossingen moeten worden gezien. Juist die
context is van belang voor een goede analyse van de
problemen waarvoor de regering met het ingediende
wetsvoorstel een oplossing wil vinden. Het bedenken
van oplossingen zonder voorafgaande analyse van de
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problemen, staat gelijk aan het oplossen van raadsels.
Een goede analyse is overigens niet hetzelfde als een
dik rapport. Schreef de Franse filosoof Blaise Pascal
niet: ‘Ik schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor
een korte’?
Het functioneren van de Raad als Koninkrijksorgaan
vereist een andere instelling dan van de Raad als adviseur van alleen de Nederlandse regering en StatenGeneraal. Om de functie van Koninkrijksadviseur
naar behoren te kunnen vervullen, is het bijvoorbeeld
van belang te weten wat er in de Caribische landen
leeft. De staatsraden van het Koninkrijk vervullen
ook daarin een belangrijke rol. Het tweejaarlijkse
collegiale overleg met tot op heden de Raad van
Advies van de Nederlandse Antillen en de Raad van
Advies van Aruba levert daarvoor nuttige inzichten.
In mei 2009 is in Aruba onder meer gesproken over
de Arubaanse interpretaties van het Statuut en over
Arubaanse en Antilliaanse visies op de wenselijke
staatkundige en maatschappelijke ontwikkeling van
het Koninkrijk.

is van zijn broodheer. Dat is ook een van de redenen
waarom ambtenaren, bestuurders en politici – zowel
in Aruba als in Nederland – soms liever consultants en
ad-hoc-commissies inzetten, dan de vraag voorleggen
aan een onafhankelijk adviesorgaan.
Onafhankelijke adviseurs kunnen kritisch zijn en
hebben het, zeker in kleine gemeenschappen, niet
altijd gemakkelijk. Bij een kritisch advies word je al
snel bij de tegenpartij ingedeeld. Goede adviseurs zijn
soms eenzaam. Ook daarom kunnen vormen van samenwerking tussen de Raden van Advies en de Raad
van State van het Koninkrijk nuttig zijn. Goede adviseurs zijn van vitaal belang voor de democratische
rechtsorde in een land. Een democratische rechtsorde kan alleen voortbestaan bij een evenwicht van
machten die elkaar scherp houden. Geen evenwicht
zonder tegenwicht en geen samenspraak zonder
tegenspraak7. Kritische en onafhankelijke adviseurs
zijn daardoor een belangrijk onderdeel van de checks
and balances. In de ogen van bestuurders zijn ze soms
lastig en tijdrovend. Zij zien vaak liever alle neuzen
dezelfde kant op. Maar wat als dat de verkeerde kant
blijkt te zijn?

De Raad als adviseur
De Raad als institutie
De Raad van State in de Nederlanden is te Brussel in
oktober 1531 opgericht door Keizer Karel V. Veel is
in die bijna 480 jaar veranderd, maar in essentie is de
functie van adviseur niet gewijzigd. Goede adviseurs
toen en nu, in Den Haag of Oranjestad, analyseren
en informeren; completeren en corrigeren; moedigen
aan en geven een second opinion; leveren tegenwicht en
tegenspraak aan regering, parlement en ambtelijke
organisatie. Ze zijn er niet om populair te zijn of om
mensen naar de mond te praten. Ze zijn niet bedoeld
om slechte plannen om politieke redenen van een
legitimatie te voorzien noch om goede plannen om
politieke redenen de grond in te boren.
Een onafhankelijk en permanent adviescollege heeft
andere functies dan een ad-hoc-consultant, die vaak deskundig is, maar altijd als opdrachtnemer afhankelijk

De kracht van de democratische rechtsstaat ligt uiteindelijk in de kracht van zijn instituties. Instituties
zijn meer dan efficiënte en effectieve doelorganisaties
die jaarlijks prestaties moeten leveren. Instituties vertegenwoordigen ook waarden. Die waarden komen
tot uiting in het geheel van de staatkundige regels en
gemeenschappelijke omgangsvormen. Die staatkundige regels en gemeenschappelijke omgangsvormen
binnen en tussen instituties zijn in de dagelijkse
praktijk vervaagd.
In zijn rede bij de viering van het vijfentwintigjarig
bestaan van het Nederlandse Instituut voor buiten7

Zie hierover ook de bijdrage aan deze bundel van M. Oosting,
‘Evenwicht door tegenwicht’.
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landse betrekkingen Clingendael op 9 december
2008 wees oud-secretaris-generaal van de Verenigde
Naties, Kofi Annan, op het belang van instituties in
een democratische rechtsstaat. Personen, zo zei hij,
zijn belangrijk, maar instituties zijn belangrijker:
‘This helps explain why there is an increasing consensus,
that it is the weakness of state institutions, above all, which
determines a country’s fragility (...). Effective, trusted
and stable institutions and the rule of law help to manage
tensions successfully and peacefully.’
Daarom is er de noodzaak juist in (sociaaleconomisch) onzekere tijden méér aandacht te besteden
aan de versterking van de instituties. Waar opvattingen uiteenlopen zijn gemeenschappelijke instituties nodig om de spelregels te handhaven en
overeenstemming te bereiken. Dat gold van oudsher
in Nederland, traditioneel een land van politieke en
religieuze minderheden. Dat geldt vandaag de dag
ook in Europa.
In Europa spelen instituties een belangrijke rol:
Hof van Justitie, Europese Commissie, Europees
Parlement, Europese Raad. In vergelijking daarmee
is het met die gemeenschappelijkheid in het Koninkrijk wat pover gesteld. Het Koninkrijk heeft geen
eigen budget, geen adres of telefoonnummer, geen
regeerprogramma. De rol van de rijksministerraad
is beperkt, waarschijnlijk ook omdat de manoeuvreerruimte van gevolmachtigd ministers gering is.
Het ontbreken van een Koninkrijkssecretariaat, met
functionarissen die in de verschillende delen van het
Koninkrijk letterlijk en figuurlijk de taal spreken en
de culturen kennen, bevordert het functioneren van
de rijksministerraad ook al niet. Toch zijn er voorbeelden van gemeenschappelijke instituties die we
moeten koesteren. Allereerst natuurlijk de Koning en
zijn vertegenwoordiger in de Caribische landen van
het Koninkrijk, de Gouverneur. Daarnaast ook het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie en, naar ik zou
mogen hopen, de Raad van State van het Koninkrijk
in zijn rol van onafhankelijk adviseur.
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Het Koninkrijk in de eenentwintigste eeuw
‘Verdieping of geleidelijk uiteengaan?’, is de van een
vraagteken voorziene titel van een voorlichting van
de Raad van State van het Koninkrijk over de relaties
tussen het Koninkrijk en de Europese Unie8. Wanneer
een geleidelijk uiteengaan ongewenst wordt geacht, is
verdieping nodig. De veranderde en nog steeds veranderende wereld, die om grotere samenwerking vraagt,
is nu nog onvoldoende vertaald in de wijze waarop
de partners in het Koninkrijk met elkaar omgaan. In
veel opzichten is de samenwerking tussen de landen
van de Europese Unie hechter dan de samenwerking
binnen het Koninkrijk. En dat geldt dan niet alleen
de samenwerking tussen regeringen, maar vooral ook
tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Is dat niet vreemd? Waarom op Europees niveau zo
veel en binnen het Koninkrijk zo mondjesmaat directe samenwerking tussen milieuorganisaties of met
culturele instellingen, tussen onderwijsinstellingen
of met gemeenten? Sinds enige jaren probeert het
Comité Koninkrijksrelaties van prof. mr. Pieter van
Vollenhoven juist die maatschappelijke samenwerking aan te moedigen en te stimuleren. Het is vooralsnog een bescheiden initiatief, maar het verdient
te worden gekoesterd.
De artikelen uit het Statuut die gaan over gezamenlijke verantwoordelijkheden en samenwerking
worden nauwelijks gebruikt. Die beperkte benutting
van het Statuut staat haaks op de mondiale ontwikkelingen die de wederzijdse afhankelijkheid juist
hebben vergroot. In een volwassen Koninkrijk met
vier afzonderlijke landen zijn er talloze bestuurlijke
contacten en vele verschillende belangen. Vaak zullen de landen het eens worden, maar vaak ook niet.
Geschillen zijn absoluut geen manco, maar een
normaal kenmerk van een pluriform en levendig Ko8

Publicatie van de Raad van State van de voorlichting d.d. 9 september 2003 overeenkomstig artikel 18, tweede lid, van de Wet
op de Raad van State over de verhouding van de Nederlandse
Antillen en Aruba tot de Europese Unie, februari 2004.
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ninkrijk. Waar mogelijk moeten conflicten worden
voorkomen, maar minstens zo interessant is de vraag
hoe bestuurlijke geschillen effectief kunnen worden
beslecht. Een effectieve beslechting kan immers voorkomen dat geschillen escaleren tot langslepende en
gecompliceerde politieke geschillen9.

Geschilbeslechting binnen het Koninkrijk
Het Koninkrijksrecht kent op dit moment de volgende procedures voor interbestuurlijke geschilbeslechting.

Intern appel rijksministerraad
Indien de gevolmachtigde minister van Aruba, Curaçao of Sint Maarten verklaart dat een ‘voorgenomen
voorziening, houdende algemeen bindende regelen’
niet bindend behoort te zijn voor zijn land, kan het
overleg worden voortgezet in een overleg waaraan
evenveel gevolmachtigde ministers als Nederlandse
ministers deelnemen; het overleg wordt voorgezeten
door de minister-president. De raad van ministers
oordeelt overeenkomstig de uitkomst van het voortgezette overleg10. Het interne appel heeft betrekking
op algemeen verbindende voorschriften op het
niveau van het Rijk: rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur. Het regelt een procedure
die doorlopen kan worden voor de vaststelling van
de regeling. Het betreft een politieke en bestuurlijke
afweging binnen een rijksorgaan tussen vertegenwoordigers van de landen.

9

Zie ook de toelichting op het amendement van de bijzonder
gedelegeerden Wever en Thijsen bij de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen
(Kamerstukken II 2009/10, 32 213 (R1903), nr. 17).
10 Artikel 12 van het Statuut zoals gewijzigd in het voorstel tot
wijziging van het Statuut in verband met de opheffing van de
Nederlandse Antillen (Kamerstukken I 2009/10, 32 213 (R1903),
A).

Weigering om een besluit vast te stellen
Indien de Gouverneur een landsverordening of een
hem voorgedragen landsbesluit in strijd acht met het
Statuut, een verdrag, een rijkswet of een algemene
maatregel van rijksbestuur, dan wel met belangen,
waarvan de verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is, stelt hij de verordening of
het besluit niet vast. Hij geeft hiervan terstond kennis
aan de Koninkrijksregering. De Koninkrijksregering
beslist bij Koninklijk Besluit, de Raad van State van
het Koninkrijk gehoord11.
De weigering om een besluit vast te stellen betreft
algemeen verbindende voorschriften en beschikkingen van de landen. Dit instrument kan worden
beschouwd als een vorm van bestuurlijk toezicht
uitgeoefend door de Gouverneur als rijksorgaan,
waarbij de Kroon als beroepsinstantie fungeert, maar
kan ook worden gezien als een vorm van bestuurlijk
toezicht uitgeoefend door de Koninkrijksregering
op initiatief van de Gouverneur. Deze procedure is
één keer toegepast12.
Spontane vernietiging
Indien een wetgevende of bestuurlijke maatregel van
een land in strijd is met het Statuut, een verdrag, een
rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur,
dan wel met belangen, waarvan de verzorging of
waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is,
kan de Kroon de maatregel schorsen en vernietigen13.
Schorsing of vernietiging geschiedt bij Koninklijk Be11 Artikel 21 van de reglementen voor de Gouverneurs van Aruba,
Curaçao en Sint Maarten.
12 Op 2 juni 1998 weigerde de Gouverneur van Aruba een Ontwerplandsbesluit tot benoeming van een minister vast te stellen. Zijn
besluit werd op 30 juni 1998 door de Kroon bekrachtigd (Stcrt.
1998, 143), na een instemmend advies van de Raad van State van
het Koninkrijk (zaak W01.98.0232/K).
13 Artikel 50 van het Statuut, uitgewerkt in artikel 22 van de – op
dit punt gelijkluidende – reglementen voor de Gouverneurs
van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In artikel 22 wordt voorts
geregeld dat de Gouverneur elke vastgestelde landsverordening
en elk vastgesteld landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
onverwijld stuurt aan de Koning als hoofd van de regering van
het Koninkrijk.
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sluit, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord.
De vernietigingsbevoegdheid betreft algemeen verbindende voorschriften van de landen. Het is een
vorm van bestuurlijk toezicht uitgeoefend door de
Koninkrijksregering. Deze procedure is tot op heden
niet toegepast (Borman, 2005, p. 183).

Aanwijzingsbevoegdheid bij financieel toezicht
In het kader van de opheffing van het land Nederlandse Antillen zijn nieuwe instrumenten geïntroduceerd voor het financieel toezicht op de landen
Curaçao en Sint Maarten. Er is een College Financieel
Toezicht Curaçao en Sint Maarten14. Het College
toetst het begrotingsbeleid en de uitvoering op financiële deugdelijkheid. Indien het College van oordeel
is dat het beleid daaraan niet voldoet, kan de raad
van ministers van het Koninkrijk op advies van het
College de landsregering een aanwijzing geven om de
begroting aan te passen of om maatregelen te nemen
om tekorten op de begroting tegen te gaan, of een
aanwijzing geven met betrekking tot ondershands
aangaan van leningen. Ook kan de raad van ministers
van het Koninkrijk onder bepaalde omstandigheden
bepalen dat financiële verplichtingen vooraf door het
College moeten worden goedgekeurd15. Het financi
eel toezicht op de landen heeft een tijdelijk karakter:
op termijn kan de raad van ministers van het Koninkrijk beslissen dat een van de landen of beide een of
meer verplichtingen op grond van de wet blijvend
niet meer behoeft of behoeven na te komen16. Tegen
Koninklijke Besluiten die genomen worden in het
kader van het financieel toezicht staat beroep open
op de Kroon. De Raad van State van het Koninkrijk
is belast met het voorbereiden van het ontwerpbesluit
inzake de beslissing op het beroep.
14 De vier leden van dit college worden bij Koninklijk Besluit
benoemd; twee leden worden benoemd op aanbeveling van de
minister-president van Curaçao respectievelijk Sint Maarten.
15 Artikelen 13, 16, 18 en 20 van de Rijkswet financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten.
16 Artikel 33 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten.
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De Raad heeft er in zijn advies over de rijkswet waar
in dit financieel toezicht is geregeld op gewezen dat
bestuurlijke geschillen tussen de landen van het
Koninkrijk zich in het algemeen niet goed lenen voor
alleen een rechtmatigheidstoets door de bestuursrechter17. Dergelijke – veelal inhoudelijke – geschillen
lenen zich wel voor een vorm van Kroonberoep. In het
geval van Kroonberoep kan bij de geschillenbeslechting zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid
worden getoetst. In die procedure zal de Raad van
State van het Koninkrijk optreden als adviseur van
de Kroon, op overeenkomstige wijze als bij de taak
die hem is opgedragen in artikel 73, tweede lid, van
de Grondwet. Een advies in een dergelijke procedure
van de Raad van State van het Koninkrijk is weliswaar niet bindend, maar door het bieden van een
aantal procedurele waarborgen kan het zogenoemde
contrair gaan door de Koninkrijksregering vergaand
worden beperkt.
De Koninkrijksregering heeft dit advies in de Rijkswet financieel toezicht gevolgd en de door de Raad
aanbevolen waarborgen in die wet overgenomen.
Deze waarborgen houden in dat de Kroon alleen
kan afwijken van het ontwerp van de Raad onder
strikte inhoudelijke en procedurele voorwaarden;
afwijken van het ontwerp is niet mogelijk als het
advies van de Raad uitsluitend is gebaseerd op
rechtmatigheidsgronden18. Voor het overige kan alleen contrair worden gegaan op zeer zwaarwegende
gronden, die betrekking moeten hebben op het in
het wetsvoorstel geregelde toezicht. Bij afwijking
worden het ontwerp van de Raad en de argumenten
van de Koninkrijksregering op grond waarvan wordt
afgeweken, gepubliceerd in het Staatsblad. Voorts
geldt een termijn van twee maanden voor het gebruik
van de bevoegdheid tot contrair gaan. Een door de
17 Advies van 29 april 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 32026
(R1888), nr. 4).
18 Artikel 26 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten.

H.D. Tjeenk Willink

vicepresident van de Raad van State aangewezen
staatsraad kan op verzoek een voorlopige voorziening
treffen19. Procedurele bepalingen uit de Wet op de
Raad van State en de Algemene wet bestuursrecht
zijn van overeenkomstige toepassing. De Raad van
State van het Koninkrijk kan een procesreglement
vaststellen voor de behandeling van het beroep en
van het verzoek om een voorlopige voorziening20.
De aanwijzingsbevoegdheid bij financieel toezicht
is een vorm van bestuurlijk toezicht op een specifiek
terrein (de financiën), die wordt uitgeoefend op de
landsbesturen door een gemengd orgaan namens de
Koninkrijksregering.

Overige bestuursgeschillen
In de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de
opheffing van de Nederlandse Antillen worden twee
bepalingen toegevoegd aan het Statuut op grond
waarvan in de toekomst regelingen getroffen kunnen
worden over de behandeling van geschillen tussen het
Koninkrijk en de landen (artikel 12a), en tussen de
landen onderling (artikel 38a)21. In de memorie van
toelichting wordt uiteengezet waarom het wenselijk
is om deze delegatiebepalingen in het Statuut op te
nemen:
‘In een staatsverband als het Koninkrijk waarbinnen de
gemeenschappelijke belangen op de voet van gelijkwaardigheid worden behartigd door het Koninkrijk en waarbinnen de landen vrijwillig samenwerken, kan onder
omstandigheden behoefte bestaan aan een regeling voor
de behandeling van geschillen. Geschillen tussen de landen,
of tussen het Koninkrijk en een of meer landen kunnen
ontstaan door verschillen van inzicht of belangenconflicten. Soms blijkt een oplossing met de bestaande middelen
niet eenvoudig te bereiken. Een effectieve behartiging van
de gemeenschappelijke aangelegenheden wordt bevorderd
19 Artikel 27 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten.
20 Artikel 26, achtste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao
en Sint Maarten.
21 Stb. 2010, 333.

door dergelijke geschillen niet te lang te laten voortduren.
Door de intensivering van de samenwerking zoals afgesproken in het kader van de staatkundige hervormingen
binnen het Koninkrijk en de toename van het aantal
landen in het Koninkrijk neemt daarnaast de kans op
geschillen tussen de landen toe, terwijl er tegelijkertijd een
groter belang is bij een goede en effectieve samenwerking.
Dit is aanleiding in het Statuut te voorzien in de mogelijkheid bij rijkswet een regeling voor behandeling van
geschillen tussen het Koninkrijk en de landen te treffen.
Tevens wordt voorzien in de mogelijkheid dat de landen
de behandeling van onderlinge geschillen regelen.’ 22
Het ligt in de lijn der verwachting dat de Koninkrijksregering voorstellen zal doen voor een in het
leven te roepen geschillenregeling. De argumenten
die gelden voor Kroonberoep bij financieel toezicht
gelden naar het oordeel van de Raad in algemene zin
ook voor andere bestuurlijke geschillen tussen de
landen onderling of met het Koninkrijk. Effectieve
geschillenbeslechting omvat beduidend meer dan
alleen juridische toetsing.

Het Koninkrijk en de rest van de wereld
Tot slot nog een opmerking over het Koninkrijk en
de rest van de wereld. Het Koninkrijk biedt een grote
mate van flexibiliteit, maar is geen los verband. De
eenheid in verscheidenheid van de landen van het
Koninkrijk volgt uit het Statuut. De verantwoordelijkheden van het Koninkrijk bij het uitvoeren
en nakomen van internationale verplichtingen zijn
sinds 1954 in aantal toegenomen. Het is het Koninkrijk, de landen gezamenlijk, dat op die naleving
kan worden aangesproken. Ook dat dwingt tot het
geven van meer inhoud aan de gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid. Het Koninkrijk kan het niet
maken bij belangrijke verdragen – zoals dat ter bestrijding van corruptie – verdeeld te zijn in een deel
22 Kamerstukken II 2009/10, 32 213 (R 1903), nr. 3, blz. 6.
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dat meedoet met de internationale rechtsorde en een
deel dat minder haast maakt.
In de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de
opheffing van de Nederlandse Antillen is in verband
met deze vraagstukken artikel 27 van het Statuut
gewijzigd. Tijdens de parlementaire behandeling in
de Tweede Kamer bleek dat er bij een aantal Statenleden van Aruba kritiek was op met name het derde
lid van dit artikel:
‘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.’
De Raad meende in zijn advies dat artikel 51 Statuut,
als een grondslag voor taakwaarneming door de regering van het Koninkrijk, op zichzelf al voldoende
basis biedt voor een optreden door het Koninkrijk
in de gevallen waarop artikel 27, derde lid, doelt23.
De betekenis van deze nieuwe bevoegdheid kan er
echter in zijn gelegen dat zij wordt gezien als een
expliciet sluitstuk van een regeling die beoogt een
beter verdragsregime te bewerkstelligen. Die regeling begint, in het eerste lid, met de bepaling dat de
landen van het Koninkrijk in een zo vroeg mogelijk
stadium worden betrokken in de voorbereiding van
verdragen die deze landen raken, en dat zij worden
betrokken in de uitvoering van dergelijke verdragen.

23 Advies van 7 augustus 2009 over het voorstel van rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse
Antillen (Kamerstukken II 2009/10, 32 213 (R1903), nr. 4).
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Het tweede lid voegt daaraan toe dat Nederland,
Aruba, Curaçao en Sint Maarten een onderlinge regeling treffen over de samenwerking tussen de landen
ten behoeve van de totstandkoming van regelgeving
of andere maatregelen die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van verdragen. De in het derde lid neergelegde bevoegdheid om bij algemene maatregel
van rijksbestuur uitvoering aan verdragen te geven,
moet dan worden bezien tegen de achtergrond van
die bepalingen.
De interpretatie van het Statuut ontwikkelt zich,
zoals de interpretatie van alle wetten zich geleidelijk
ontwikkelt als de maatschappelijke context verandert. Voor een klein land als Aruba gaat het om
de keuze tussen meedoen en op die ontwikkeling
invloed uitoefenen, of aan de zijlijn blijven staan
om te zien hoe andere – meer invloedrijke – landen
besluiten nemen die na verloop van tijd ook gevolgen
hebben voor Aruba. Het Statuut staat een volwassen, levendig en meer gezamenlijk Koninkrijk niet
in de weg. De keuze in 1954 voor een gezamenlijke
nationaliteit – het Nederlanderschap kent geen onderverdeling in allochtonen of makamba’s – verplicht
ons daartoe.

A.J. Swaen

1

Naar een volwaardige positie binnen het
staatsbestel
Met het verkrijgen op 1 januari 1986 van de status
van autonoom land binnen het Koninkrijk, ging
Aruba – zonder het wellicht direct te beseffen – het
proces van nation building en van state building in.
Onder nation building wordt verstaan: de sociale processen waarmee een land een nationale identiteit
verwerft, hetgeen zich kan uiten in een nationale
vlag en volkslied, alsmede in pogingen ter realisering
van een gemeenschappelijke cultuur en afkomst.
Daarentegen kenmerkt het proces van state building
– dat hiervan onderdeel is – zich door de nadruk op
de inrichting van de staat en de verhouding daarvan
tot internationale verbanden. In dit proces staan de
vormgeving van de staatsinstellingen, hun onderlinge verhouding en de stroomlijning van het politieke
besluitvormingsproces centraal2. State building kan
derhalve worden opgevat als een functioneel proces.
De toenmalige voorzitter van de Raad van Advies
Aruba, mr. Nicolaas, heeft ter gelegenheid van het
eerste tripartiet overleg tussen de Raad van State, de
Raad van Advies Nederlandse Antillen en de Raad

1

2

Mr. A.J. (Arie) Swaen is in 1945 op Aruba geboren. Sinds 2007 is
hij lid van de Raad van Advies van Aruba, van welke Raad hij op
2 augustus 2009 tot voorzitter werd benoemd. De auteur wenst
mr. A. Braamskamp, adjunct-secretaris van de Raad van Advies
Aruba te bedanken voor zijn bijdrage.
Zie voor uitgebreide definities van de begrippen Fritz, V. &
Menocal (2007) en OECD (2008).

van Advies Aruba enkele gevolgen van het proces van
nation building geschetst3:
‘Nederland is extern gericht en is al vijftig jaar bezig
met integratie in Europa, om begrijpelijke en legitieme
redenen. Aruba is nog bezig met nation building: de
bevolking is decennia bezig geweest met het streven naar
een status aparte en nu met het geven van een invulling
daaraan. Een dergelijke bevolking is nog niet klaar voor
integratie elders en is bang dat integratie afbreuk doet
aan het eigene. Het is in een dergelijk kader maar al te
gemakkelijk voor politici om de bevolking wijs te maken
dat integratie in een groter verband ten koste gaat van de
felbegeerde status aparte. De Antillen zijn nog niet eens
zover: de nation Antillen zal uiteenvallen en het proces
van nieuwe nation building gaat dan pas beginnen. Ook
daar zullen de ogen in eerste instantie intern zijn gericht.
Het actief bevorderen van een Koninkrijksgevoel is nodig,
waarbij benadrukt moet worden dat dit niet ten koste gaat
van het eigene, maar dat dit een eigen additionele waarde
heeft. Dit aspect van nation building wordt onderschat. Er
is bij de bevolkingen geen sprake van onwil. Er is sprake
van verschillende frequenties, die door politici gemakkelijk
oneigenlijk gebruikt kunnen worden. In verband met de
door Nederland voorgestane integratie van de Antillen
en Aruba in de EU wordt bij ons dan al snel beweerd: als
het in Nederland 5 voor 12 is, is het hier nog maar 5 voor
6...’
3

Dit tripartiet overleg vond plaats op 21 september 2005, te Den
Haag. De tekst van de inleiding ‘Over de regels en het spel’ is
opgenomen in het jaarverslag 2005 van de Raad van Advies Aruba.
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In het kader van het proces van state building waarin
Aruba zich nog immer bevindt, wil ik hier een beeld
schetsen van de uitdagingen waar de verschillende
staatsinstellingen zich nog immer voor geplaatst
zien. Zeer terecht stelt Borman in deze jubileumbundel dat de Raad van Advies zich een plaats moest
veroveren in het bestuurlijke en politieke proces. Die
positionering is heden ten dage nog immer gaande,
hetgeen ik aan de hand van de toepassing van de
beleidsanalytische toets door de Raad van Advies
inzichtelijk zal trachten te maken.
Deze bijdrage beoogt niet slechts inzicht te verschaffen in de uitdagingen die een proces van state
building met zich kan meebrengen. Op 10 oktober
2010 is het Koninkrijk der Nederlanden uitgebreid
met twee nieuwe landen, Curaçao en Sint Maarten,
die ook een proces van nation en state building gaan
doormaken. Wellicht dat de ervaringen die in Aruba
inmiddels zijn opgedaan kunnen bijdragen aan een
harmonieuze positionering van de staatsinstellingen
in de nieuwe landen binnen het Koninkrijk.

Zowel in de Staatsregeling als in de Landsverordening Raad van Advies ontbreekt echter een specifieke
toetsingsopdracht. De memorie van toelichting bij
de Landsverordening verschaft over de inhoud van
de toetsing door de Raad enige duidelijkheid:
‘De adviestaak van de Raad van Advies is algemeen van
aard. Een specifieke toetsingsopdracht ontbreekt, doch
gesteld moet worden dat de Raad met respectering van
de door politiek verantwoordelijken gedane beleidskeuzen
toetst aan normen van doelmatigheid en rechtmatigheid.
De Raad zal niet plaats mogen nemen op de regeringsstoel
maar hij mag wel optreden als een wijze raadgever die, gedistantieerd en buiten het politieke gewoel staande, als een
‘juridisch geweten’ fungeert. De Raad zal bij advisering
vooral de nadruk leggen op algemene aspecten, waartoe
behoren, de procedurele waarborgen, de toetsing aan de
Staatsregeling en het Statuut, vraagstukken als rechtsbescherming, delegatie, overgangsrecht etc. Voorts zal hij
moeten ingaan op zaken als harmonisatie en coördinatie
van wetgeving, inspraak, terugwerkende kracht, opzet en
indeling, strekking, werkingssfeer, sancties, (sub)delegatie.
Verder wordt bezien of de voorstellen redactioneel goed
zijn en voorts een adequate toelichting bevatten.’

Het wettelijk kader
De Raad van Advies wordt ingevolge artikel IV.1 van
de Staatsregeling gehoord over alle ontwerpen van
landsverordeningen en van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, voorstellen tot goedkeuring, als bedoeld in het tweede lid van artikel 24 van
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden,
van verdragen die Aruba raken, alsmede ontwerpen
van rijkswetten en van algemene maatregelen van
rijksbestuur. Hiermede wordt voor wat betreft de
taakstelling van de Raad de wettelijke grens bepaalt.
De bevoegdheden die de Raad ten behoeve van zijn
adviestaak bezit, alsmede nadere eisen aangaande de
taakstelling, zijn geregeld in de Landsverordening op
de Raad van Advies4.

Vooral de expliciet aangegeven mogelijkheid tot het
uitvoeren van een doelmatigheidstoetsing is bepalend geweest voor het door de Raad gehanteerde
toetsingskader.

Het toetsingskader van de Raad van Advies
De Raad hanteert het toetsingskader dat is ontwikkeld door de Raad van State en dat thans Koninkrijksbreed wordt gebruikt. Het toetsingskader 5
omvat een wetstechnische, een juridische en een
beleidsanalytische toets. De wetstechnische en de
juridische toets kunnen worden gekwalificeerd als

5
4
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Paragraaf 2, van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1992
no. GT 3).

Het toetsingskader werd door de Raad vastgesteld in zijn vergadering van 9 november 2005 en wordt sindsdien in het jaarverslag
opgenomen.
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een rechtmatigheidstoetsing; de beleidsanalytische
toets betreft de doelmatigheid6.
De rechtmatigheidstoets geeft gewoonlijk geen
aanleiding tot verschillen van opvatting tussen de
ministerraad en de Raad.
Bij de wetstechnische toets wordt door de Raad
bezien of het ontwerp voldoet aan de technische
kwaliteit die daaraan mag worden gesteld en of de
presentatie van het ontwerp en de toelichting logisch,
systematisch en consistent is. Eenvoud, duidelijkheid
en toegankelijkheid van het ontwerp spelen hierbij
een belangrijke rol. In dit kader wordt het ontwerp
mede getoetst aan de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek7.
De juridische toetsing van de Raad betreft vooral de
rechtmatigheid van de ontwerpregeling en de onderlinge samenhang. Zo wordt getoetst aan hoger recht,
zoals verdragen, het Statuut voor het Koninkrijk
der Nederlanden en de Staatsregeling van Aruba.
Daarnevens vindt toetsing plaats aan ongeschreven
recht, zoals de algemene eisen van rechtsstaat en
democratie, beginselen van constitutioneel recht en
algemene rechtsbeginselen. In voorkomende gevallen wordt bezien of de ontwerpregeling deugdelijk
overgangsrecht bevat. Ten slotte is de inpasbaarheid
van het ontwerp in het bestaande recht onderdeel van
de juridische toets.
Toepassing van de beleidsanalytische toets brengt
bij gelegenheden een verschil in inzicht tussen de
ministerraad en de Raad aan het licht. Op de inhoud
zal dan ook wat dieper worden ingegaan8.
6

7
8

Overigens is de grens tussen beide niet altijd scherp te trekken.
Indien ontwerpregelgeving bijvoorbeeld vage wettelijke termen
bevat die tijdens de uitvoering beleidsmatig dienen te worden
ingevuld, kan een beleidstoets reeds in het kader van de juridische
toetsing aan de orde komen.
Vastgesteld bij besluit van de Minister van Justitie van 21 maart
1989.
Deze beschrijving van de beleidsanalytische toets is gebaseerd op
het schrijven van de vicepresident van de Raad van State, dd. 13
maart 2006, Kenmerk 06/00400/jl.

De beleidsanalytische toets is een analyse van de redenen voor een voorstel en van de vraag of het zal werken aan de hand van drie hoofdpunten: probleembeschrijving, probleemaanpak en een analyse van
de verwachtingen over de uitvoering. Daarbij wordt
de (politieke) keuze die de regering heeft gemaakt
door de Raad als gegeven aangenomen. Hierover
dienen de Staten van Aruba zich ten slotte te buigen. Het eerste onderdeel van de beleidsmatige toets
behandelt de vraag welk maatschappelijk probleem
de voorgestelde regeling probeert op te lossen, of in
ieder geval te verminderen. Wetgeving valt immers
niet los te zien van het overheidsbeleid als geheel. De
Raad bekijkt in dit verband of de beleidskeuze van
de indiener realiseerbaar is. In dit verband worden
vragen gesteld als: wat is het probleem en wie heeft
het? Is het noodzakelijk dat de overheid dit probleem
oplost? Wat leren onze eerdere ervaringen met dit
probleem of met andere, vergelijkbare problemen
en hun oplossingen? Daarop volgt de vraag of het
probleem zich wel leent voor oplossing via wetgeving, of dat andere regels (of zelfregulering door de
betrokkenen) daarvoor meer geschikt zijn. Ook kan
sprake zijn van een eenmalig probleem, waarvoor
geen wetgeving nodig is. In verband met deze vragen
past ook aandacht voor de samenhang met andere
(al ingediende of nog in te dienen) wetsvoorstellen.
Het tweede onderdeel van de beleidsanalytische toets
betreft de vraag of de voorgestelde regeling een oplossing kan bieden voor het gesignaleerde maatschappelijk probleem en of deze oplossing ook effectief is
en of er wellicht sprake is van neveneffecten en lasten
voor burgers en private organisaties.
Het derde deel van de beleidsanalytische toets gaat
over de naleefbaarheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het voorstel. Bij naleefbaarheid gaat
het om de vraag of burgers en private organisaties
de verplichtingen kunnen naleven die de regeling
oplegt. Daarbij kijkt de Raad onder andere ook
naar de administratieve lasten. Bij uitvoerbaarheid
gaat het om de vraag of (overheids)instellingen in
staat zijn de regeling uit te voeren, en of zij daarvoor
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voldoende mensen en middelen ter beschikking hebben. Bij handhaafbaarheid gaat het om de vraag of er
toezicht kan worden uitgeoefend op de naleving van
de regeling en wie daarmee wordt belast.
De genoemde onderdelen van de beleidsanalytische
toets zijn nauw met elkaar verweven. De kwaliteit
van de probleemdefinitie en de juistheid van de
veronderstellingen beïnvloeden de doelstellingen
van een voorstel en de trefzekerheid van de aanpak
van het probleem. De gekozen doelstellingen zijn
weer bepalend voor de kwaliteit van de uitvoering.
Een doelstelling die niet aansluit op het probleem,
zal hooguit bij toeval leiden tot een oplossing. Een
onzuivere of vage doelstelling biedt uitvoerende
instanties te weinig houvast bij de uitoefening van
hun taak, waardoor ook andere doelen, bijvoorbeeld
de informele, eigen belangen van deze instanties of
hun bestuurders, een rol kunnen gaan spelen in de
uitvoering.

De context van functioneren: kleinschaligheid
De context van functioneren van de Raad van Advies
wordt voornamelijk bepaald door de kleinschaligheid van de Arubaanse samenleving. Borman wijst
in zijn bijdrage in deze bundel reeds op de aspecten
van staatsinrichting, zoals de enkele bestuurslaag, de
afwezigheid van een tweekamerstelsel en de geringe
afstand tussen de regering en de Staten. Met name
het laatste decennium9 heeft de verhouding tussen de
regering en de Staten een nagenoeg volledig monistisch karakter. Dit vanwege het feit dat één politieke
partij de absolute meerderheid bezit in de Staten,
de partijkopstukken in de regering plaatsnemen,
de statenzetels worden ingenomen door minder
(politiek en staatsrechtelijk) ervaren personen en
de Statenleden onvoldoende juridische en politieke
ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door (fractie)

9
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assistenten of vanuit de griffie. De controlefunctie
van de Staten is hierdoor ernstig uitgehold10.
Ook de inrichting van de uitvoerende macht verschilt aanmerkelijk van bijvoorbeeld Nederland.
Onafhankelijke adviesorganen, zoals het Centraal
Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau
of de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die in Nederland de beleidsvoorbereiding
ondersteunen, ontbreken in Aruba11. De kwaliteit
van voorbereiding van beleid en de kwaliteit van
wetgeving laat daardoor veelal te wensen over. Dit
gemis heeft bovendien tot gevolg dat de Raad van
Advies niet alleen in hoogste en laatste ressort adviseert, maar tevens als enige instantie onafhankelijk
advies uitbrengt12. Deze omstandigheid maakt het
nodig dat in de Raad van Advies deskundigheid in
verschillende disciplines aanwezig is. Vanwege het
feit dat de functie van raadslid een parttimefunctie
is, geldt dit temeer voor de medewerkers van het
secretariaat van de Raad.
In het licht van het voorgaande verdient de instantie die belast is met het concipiëren van wetgeving
speciale aandacht. In Aruba is slechts één instantie
10 Noot van de redactie: zie hierover de bijdrage van mr. O. Koolman
in deze bundel.
11 In Aruba bestaat slechts de Sociaal Economische Raad als onafhankelijk adviesorgaan op het aan hem wettelijke toegedeelde
beleidsterrein.
12 Mr. C. Borman stelt in zijn advies van februari 2007 inzake de
positie van de Raad van Advies: ‘De Raad van Advies onderscheidt
zich dan ook van andere permanente of tijdelijke adviesorganen
die door de regering over specifieke onderwerpen van beleid
worden geraadpleegd. De activiteiten van de Raad van Advies
betreffen het gehele terrein van wetgeving en bestuur en hebben daardoor een andere dimensie dan de werkzaamheden van
gespecialiseerde adviesorganen. Dit impliceert ook dat de Raad
van Advies bij zijn voornaamste werkzaamheid, de advisering
over voorgenomen wetgeving, een andere rol vervult dan de
adviesorganen die vanuit hun deskundigheid op een bepaald
terrein bijdragen aan de voorbereiding van wetgeving. De Raad
geeft zijn oordeel als de voorbereiding, inclusief de inschakeling van instanties die een adviserende rol spelen, voltooid is, en
beoordeelt als eindadviseur of er sprake is van een voorstel tot
wetgeving dat aan alle daaraan te stellen eisen voldoet.’
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belast met het opstellen van wetgeving: de Directie
Wetgeving en Juridische Zaken. Mede gezien de personele onderbezetting die structureel bij deze directie
bestaat, komt het veelvuldig voor dat de ambtenaar
die een ontwerp heeft opgesteld tevens verantwoordelijk is voor de reactie van de regering op een advies
van de Raad, zoals vervat in het nader rapport. Dit
houdt het gevaar in dat het nader rapport veelal het
karakter van een verweerschrift krijgt13. De kwaliteit
van de wetgeving komt ook hiermee onder druk te
staan. Indien het advies van de Raad en het nader
rapport het karakter van de uitkomst van een dialoog
zou krijgen, zal dit bijdragen aan de kwaliteit van
wetgeving en aan de kwaliteit van de besluitvorming
door regering en Staten.
De kleinschaligheid van de Arubaanse samenleving
komt daarnaast tot uiting in de geringe afstand tussen kiezers en gekozenen. Zo is het nagenoeg staande
praktijk dat bij een regeringswisseling de leden van de
raden van commissaris van de verschillende rechtspersonen die in handen zijn van de overheid (WEB
NV, ELMAR NV, AAA NV, SETAR NV, Arubus NV,
om enkele te noemen) worden vervangen, louter en
alleen omdat de zittende commissarissen zijn benoemd door een regering van een andere politieke
signatuur. Deze gewoonte heeft ook zijn weerslag
op de perceptie over de Raad van Advies. Zowel het
gemis aan een staatsrechtelijke traditie ten aanzien
van de Raad bij diens instelling en het ontbreken
van een deugdelijke beschrijving van de positie van
de Raad in het constitutionele bestel, zijn er mede
debet aan dat de Raad zowel door politici als door
de bevolking wordt beschouwd als een orgaan dat
loyaal het beleid van de regering dient uit te voeren14.
Individuele raadsleden die tijdens het bewind van
een regering met een verschillende politieke signatuur zijn benoemd worden hierop wel persoonlijk
13 Zie over het karakter van nadere rapporten Oosting (2010)
14 Noot van de redactie: zie de bijdrage van mr. Borman in deze
jubileumbundel.

of via de media in niet mis te verstane bewoordingen
aangesproken. Deze context van functioneren heeft
er mede toe geleid dat de Raad zeer terughoudend
gebruikmaakt van zogenaamde adviezen eigener
beweging. De kans om van politiek handelen te worden beticht indien tot onverplichte advisering wordt
overgegaan, is nadrukkelijk aanwezig.
Als laatste voorbeeld van de context waarin de Raad
dient te functioneren wil ik wijzen op de consequenties van de geringe afstand die er bestaat tussen de
ministerraad en de media. De ministerraad schroomt
veelal niet de pers als politiek verlengstuk in te zetten,
ook in het contact met de Raad. Er wordt dan niet
mét, maar óver de Raad gesproken. Het betreft vooral
de behandelingstermijn die de Raad nodig heeft voor
zijn advisering. Het komt geregeld voor dat de Raad
via de media kan vernemen wanneer de duur of de
inhoud daarvan de ministerraad niet welgevallig is15.
Ook recentelijk werd de Raad via de pers onder druk
gezet zijn behandeltermijn te verkorten (inzake de
Valero-zaak) waarbij uitdrukkelijk de mogelijkheid
werd beschreven om bij landsverordening af te wijken
van de wettelijke hoorplicht.
De positie van de Raad in het staatsbestel kwam
enkele jaren geleden pregnant aan de orde in de
discussie met de ministerraad over de inhoud van de
toetsing. De verschillende opvattingen ter zake zullen
15 Zie ook de bijdrage van mr. A.L. Nicolaas in deze bundel. Recentelijk verschenen wegens de duur van de behandeltermijn
dan wel de inhoud van een advies van de Raad de volgende
berichten: ‘Den pasado Nel Oduber a yama esnan di Raad van Advies
como hungador di domino bao palo. Cu esnan di Raad van Advies ta salo
for di e sombra di MEP no ta un secreto’ (Vertaling: In het verleden
heeft Nel Oduber de leden van de Raad van Advies uitgemaakt
voor dominospelers. Het is een bekend feit dat de leden van de
Raad afkomstig zijn uit de MEP-gelederen) (Diario 4 mei 2010);
‘Fraccion di MEP ta yama miembronan di Raad van Advies pa traidor’
(Vertaling: De MEP-fractie heeft de leden van de Raad van Advies
voor verraders uitgemaakt) (Diario, 2 september 2010); ‘Miembronan di Raad van Advies Arie Swaen, Ronnie Tchong y Nelo Loefstok
no ta comparti e posicion di fraccion di MEP’ (Vertaling: De leden van
de Raad van Advies (...) zijn het niet eens met het standpunt van
de MEP-fractie.) (Diario, 7 september 2010).
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in het navolgende worden weergegeven. Daarbij zijn
omwille van de leesbaarheid de hiervoor geschetste
onderdelen van de context van functioneren weggelaten. Niettemin wijs ik erop dat het gehele scala
van onderwerpen, die een exponent vormen van de
kleinschaligheid van de Arubaanse samenleving, in
de navolgende discussie een rol heeft gespeeld.

Opvattingen over beleidsanalytische toets
In het jaar 2006 speelde zich een discussie af tussen
de ministerraad en de Raad van Advies inzake de
taken en de verantwoordelijkheden van de Raad van
Advies, in het bijzonder inzake de toepassing van de
beleidsanalytische toets. Aanleiding voor de briefwisseling en de discussie was de inhoud van een nader
rapport16. In dit nader rapport maakte de regering
gewag van een – naar de mening van de Raad – apert
onjuiste opvatting over de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Advies. De Staten van
Aruba hadden reeds unaniem hun afkeuring over
deze opvatting uitgesproken17.
De opvattingen van de ministerraad, de Raad van
Advies en de Raad van State, welke laatste instantie
om advies was gevraagd, worden hierna besproken.
In een schrijven18 aan de Raad stelt de minister-president dat – in tegenstelling tot de Raad van Advies
– de Algemene Rekenkamer onafhankelijk is van de
regering, omdat de Rekenkamer ten behoeve van de
Staten werkzaam is en belast is met het onderzoek
naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de
16 Nader rapport dd. 24 december 2002 (SW 141/02) inzake de
Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de Ministers van Volksgezondheid en Milieu en van Arbeid, Cultuur
en Sport tot het oprichten van de stichting Fundacion Parke
Nacional Arikok.
17 Verslag No. 4/Zittingsjaar 2002-2003-458 van de Staten van Aruba inzake de Ontwerp-landsverordening houdende machtiging
van de Ministers van Volksgezondheid en Milieu en van Arbeid,
Cultuur en Sport tot het oprichten van de stichting Fundacion
Parke Nacional Arikok.
18 Brief van de minister-president dd. 17 februari 2006, kenmerk
MinAZ/261.
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ontvangsten en uitgaven van het land. De van de
regering juridisch-comptabel zelfstandige positie
zou tot uitdrukking komen in het hebben van een
eigen begroting in de zin van de Comptabiliteitsverordening 1989. De minister-president stelt over de
positie van de Raad van Advies vervolgens:
‘Ondanks de functie van de Raad van Advies ten behoeve
van de regering, beschikt de Raad van Advies inmiddels
ook al over een eigen begroting19. De ratio van de wens van
de Raad van Advies tot een verdere verzelfstandiging kan
echter de ministerraad niet bekoren. De Raad van Advies
heeft een adviesfunctie jegens de regering betrekking hebbend op de wetsontwerpen door haar daarvoor aan de
Raad van Advies voorgelegd. De toetsing door de Raad
van Advies van wetsontwerpen is marginaal en beperkt
zich tot algemene – vooral – juridische en wetstechnische
aspecten. Het toetsen van de beleidsmatige aspecten van
een wetsontwerp behoort – naar het oordeel van de ministerraad – uitdrukkelijk niet tot de taak van de Raad van
Advies. Dit is een aangelegenheid van de Staten, die immers de betrokken minister(s) daarover kunnen bevragen
en, in het geval van Ontwerp-landsverordeningen, mede
aan de hand van de ontvangen antwoorden, besluiten
tot goedkeuring of verwerping van het desbetreffende
ontwerp’.
De Raad van Advies stelt in een antwoord dat de door
de minister-president ingenomen visie blijk geeft
van een miskenning zowel van de constitutionele
positie van de Raad van Advies, als van zijn taken en
verantwoordelijkheden20:
‘Deze opvattingen vinden (...) geen enkele steun in de
Staatsregeling en overige regelgeving, noch literatuur.
(...) Zowel met de instelling van de Raad van Advies Nederlandse Antillen als met de instelling van de Raad van
Advies Aruba, werd beoogd een instituut te creëren naar
19 Kennelijk is over het hoofd gezien dat van noodzaak van een
eigen begroting voor de Raad van Advies in 1986 al gewag werd
gemaakt in de memorie van toelichting van de Landsverordening
op de Raad van Advies (zie specifiek de toelichting op artt. 13-15).
20 Brief van de Raad van Advies dd. 8 maart 2006, kenmerk RvA
37-06A.
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voorbeeld van de Raad van State. De Raad van Advies
oriënteert zich wat zijn functie-uitoefening en werkwijze
betreft dan ook op dat voorbeeld. De Raad van Advies
is een zelfstandig constitutioneel orgaan, dat binnen de
grenzen van de Staatsregeling zelf bepaalt wat tot zijn
taak zou kunnen worden gerekend. De Raad van Advies
maakt geen deel uit van de regering en kan evenmin door
de regering in zijn taakuitoefening worden beperkt. Het
staat de Raad van Advies derhalve vrij om zich, naast de in
artikel 17 van de Landsverordening Raad van Advies genoemde gevallen21, tot de Staten of de regering te wenden,
indien de Raad van Advies van oordeel is dat hij zich moet
uitspreken over belangrijke kwesties, die de constitutie van
het land raken. Ook hierin volgt de Raad van Advies de
overeenkomstige colleges in de Nederlandse Antillen en
Nederland. De activiteiten van de Raad kennen slechts
één belangrijke begrenzing: de Raad adviseert. Het is (...)
aan de regering om te beslissen of men het advies van de
Raad van Advies wil overnemen of niet.’
In een additioneel schrijven persisteert de ministerpresident echter in zijn opvattingen en voegt daar
nog aan toe dat er verschillen zijn in de uitoefening
van de adviesfunctie door de Raad van State en de
Raad van Advies, in dier voege dat de Raad van State
‘duidelijk meer vrijheid (heeft) bij de uitoefening van zijn
adviesfunctie’22.
Om uit deze impasse te geraken, heeft de Raad van
Advies vervolgens gemeend het advies van de Raad
van State te moeten inwinnen. De opvatting van de
vicepresident over de beleidsanalytische toets en de
bevoegdheden van de Raad van Advies, die ook aan
de Gouverneur is kenbaar gemaakt, wordt hierna
weergegeven:23

21 In dit artikel is de zogenaamde onverplichte advisering door de
Raad van Advies geregeld.
22 Brief van de minister-president dd. 4 april 2006, kenmerk
MA-375.
23 Brief van de vicepresident van de Raad van State, dd. 13 maart
2006, Kenmerk 06/00400/jl.

‘De Staatsregeling van Aruba geeft duidelijk aan (artikelen IV-1-4), dat de Raad van Advies een met waarborgen
omklede onafhankelijke positie heeft, waarbij hij slechts
aan de wet (Landsverordening) is gebonden bij de uitoefening van zijn taken. (...)
Bij de beleidsanalytische toetsing van voorgestelde wetgeving gaat het om een bepaald maatschappelijk probleem
en de wijze waarop met wetgeving wordt beoogd dat
probleem op te lossen of in ieder geval te verminderen.
Maatschappelijke problemen zijn echter ingewikkeld en
eenvoudige oplossingen zijn er zelden. De veronderstellingen waarvan de wetgever uitgaat zijn niet altijd even
solide gegrondvest, en de gekozen oplossingen voldoen
niet altijd aan de eisen die een democratische rechtsstaat
en deugdelijke wetgeving stellen. Vaak zijn compromissen
onvermijdelijk, en de wetteksten die daarvan het gevolg
zijn, voldoen niet altijd aan de eisen van precisie, doeltreffendheid en doelmatigheid. Het weglaten van de beleidsanalytische toets zou daarom afdoen aan de kwaliteit
van de adviezen en (belangrijker) aan de kwaliteit van
de wetgeving. Wetten die niet werken of niet gehandhaafd
(kunnen) worden, tasten de legitimiteit van de democratische rechtsorde aan. Daarom kan, naar het oordeel
van de Raad van State, niet alleen met een juridische en
wetstechnische toets worden volstaan. Daarbij komt, dat
het in de praktijk nagenoeg ondoenlijk is juridische en
beleidsmatige aspecten geheel te scheiden. Het juridische
speelt zich immers niet af in een beleidsmatig of maatschappelijk vacuüm. Dat geldt met name voor wetgeving.’
De vicepresident benadrukt vervolgens dat de Raad
van State als Hoog College van Staat zijn advisering
(met of zonder beleidsanalytische toets) altijd in
volstrekte onafhankelijkheid verricht:
‘Een rechtsstatelijke wetgevingsprocedure en een adequaat
adviesstelsel vraagt daarom. De formele positie van de
wetgevende macht wordt daardoor niet aangetast, maar
inhoudelijk juist versterkt. Het blijft aan de wetgever
om te bepalen of en op welke wijze aan de advisering
gevolg wordt gegeven (...). Van een aan de regering
ondergeschikte positie is in geen geval sprake. Het is juist
van belang voor het adequaat functioneren van de demo39
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cratische rechtsstaat als geheel, dat een Raad van State of
een Raad van Advies in totale onafhankelijkheid, waar
nodig, kritische adviezen kan geven. Deze elementaire
rechtsstatelijke notie is in Den Haag niet anders dan in
Oranjestad.’

Tot besluit
Terugkijkend kom ik tot de conclusie dat het proces
van state building in Aruba – in ieder geval voor wat
betreft de positionering van de Raad van Advies – nog
niet is afgerond. Verdere positionering is noodzakelijk, waarbij de realisering van waarborgen voor een
onafhankelijke taakuitoefening van eminent belang
is. In dit kader vallen positieve ontwikkelingen te
bespeuren. In de eerste plaats is de Raad voor een
belangrijk deel financieel onafhankelijk geworden
van de regering. Sinds 1999 heeft de Raad een eigen
begroting, die bij landsverordening wordt vastgesteld
en inmiddels is ook het eigen begrotingsbeheer gerealiseerd. In dit licht is het tevens noodzakelijk dat
ten behoeve van het onafhankelijk functioneren van
het secretariaat de Raad zelfstandige bevoegdheden
inzake het personeelsbeheer verwerft. Voorts is een
proeve van een nieuwe Landsverordening Raad van
Advies opgesteld waarin verschillende tekortkomingen die verband houden met positioneringsproblemen worden benoemd en opgelost. In dit verband
zij gewezen op de nieuwe voordrachtsprocedure
voor raadsleden, de regeling van het ontslag van
raadsleden wegens ongeschiktheid, de opneming van
het toetsingskader in de memorie van toelichting
en regeling van de toegang tot relevante informatie
voor de Raad24. Ik spreek derhalve de wens uit dat
de nieuwe Landsverordening Raad van Advies ten
spoedigste in werking zal treden en dat mede daardoor de noodzakelijke verduidelijking van de taak,

24 Noot van de redactie: zie de bijdrage van C. Borman in deze
jubileumbundel.
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positie en werkwijze van dit Hoge College van Staat
bij bestuurders en bevolking post zal vatten.
Het voorgaande kan mijns inziens maar tot één
conclusie leiden. De Raad van Advies, die naar Nederlands model is opgezet, is evenals de voormalige Raad
van Advies van de Nederlandse Antillen en de Raad
van State bevoegd en gerechtigd naar eigen inzicht en
waarneming op onafhankelijk en objectieve wijze de
hem voorgelegde ontwerpen in ruime zin op doelmatigheid en rechtmatigheid te toetsen. Hoewel de Hoge
Colleges van Staat in de landen van het Koninkrijk
binnen het eigen staatsbestel alle dezelfde positie en
functie hebben, illustreert het bovenstaande dat de
context van functioneren verschillen in positionering
en taakuitoefening met zich meebrengt. Specifieke
lokale omgevingsfactoren zoals hiervoor geschetst,
zouden wellicht voor een ruimere toepassing van de
beleidsanalytische toets pleiten. Ik ben in dit verband
van mening dat de ministerraad deze ruimere toets,
zelfs indien de Raad in voorkomende gevallen – naar
de mening van de ministerraad – de grijze grens van
deze toets zou hebben overschreden, zulks niet moet
zien als een bedreiging, doch als een welgemeende en
welkome bijdrage tot een nadere bezinning op zijn
beleidsvoornemens. Daarbij is en blijft van groot
belang dat de Raad van Advies, gebruikmakend van
diens ruime kennis, kunde en ervaring, een zeker
tegenwicht kan bieden aan de politieke waan van
de dag van niet of niet geheel doordachte voorstellen van wetgeving. Alzo bezien, heeft de positie van
de Raad als onafhankelijk en objectief adviseur in
hoogste en laatste ressort een diepe betekenis en verantwoordelijkheid binnen het Arubaans staatsbestel.
In een jong land, waar men nog niet kan bogen op
een lange staatsrechtelijke en democratische traditie,
is het soms nodig zich nadrukkelijk te positioneren.
Voor de nieuwe Raden van Advies per 10 oktober
2010 van Curaçao en Sint Maarten, zal dat opnieuw
gaan gelden.

A.L. Nicolaas

1

Horen van de Raad

In september 2005 was ik in de gelegenheid de
deelnemers van het tripartiet overleg tussen de drie
Hoge Colleges van Staat binnen het Koninkrijk toe te
spreken. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins WillemAlexander was, mede vanwege zijn hoedanigheid als
lid van de Raad van State, ook aanwezig. Hoewel de
in deze redevoering, getiteld ‘Over de regels en het
spel’, tot uitdrukking gebrachte stellingen waren toegespitst op de staatsrechtelijke verhoudingen binnen
het Koninkrijk, was2 en ben ik van mening dat deze
evenzogoed in hun algemeenheid van toepassing
kunnen worden verklaard op de verhoudingen tussen
de Hoge Colleges van Staat en de overheid en meer in
het bijzonder op de verhouding tussen de plaatselijke
overheid en de Raad van Advies.
Reeds in zijn jaarverslag voor het jaar 2003 heeft
de Raad zijn verwondering uitgesproken over de
omstandigheid dat men zich, zowel in regeringskringen als onder de ambtenaren die de regering
adviseren, kennelijk niet in voldoende mate bewust
is van de bijzondere positie die de Raad van Advies
1

2

Mr. A.L. (Boy) Nicolaas is in 1939 geboren op Bonaire. Hij
studeerde Gemeente Administratie en Gemeente Financiën
in Nederland en Rechten aan de Universiteit van Aruba. Hij
heeft verschillende functies en lidmaatschappen bekleed in de
Antilliaanse en Arubaanse overheid en was van 1986 tot aan zijn
pensioen directeur van de Directie Financiën.
In november 2001 werd hij lid van de Raad van Advies en werd
vier maanden later benoemd tot voorzitter. Deze functie heeft
hij bekleed tot augustus 2009.
Zie ook het voorwoord van het jaarverslag van de Raad van Advies
over het jaar 2005.

als hoogste en laatste adviesorgaan van de regering en
de Staten inneemt in het constitutionele raamwerk
waarbinnen het democratische spel zich in Aruba
afspeelt of dient af te spelen. Met name schijnt men
zich niet altijd bewust te zijn van de onafhankelijke
positie die constitutioneel aan de Raad binnen het
democratisch bestel is toebedeeld. Dit was voor de
Raad reden om diverse richtlijnen en aanwijzingen
vast te leggen en bekend te maken, gewijd aan zijn
taakuitvoering en de omstandigheden die leiden
tot de verschillende dicta die de Raad bezigt bij het
uitbrengen van advies. Ook onderwerpen, zoals verzoeken om spoedadviezen, voorrangsbehandeling
en de vraag hoe moet worden omgegaan met nota
van wijzigingen die belangrijk afwijken van datgene
wat aan de Raad is voorgelegd, zijn omstandig in
bedoelde richtlijnen opgenomen.
Hoewel deze inspanningen van de Raad niet geheel
zonder uitwerking waren gebleven, constateerde de
Raad in zijn jaarverslag van 2005 een verharding
in de verhouding tussen de regering en de Raad,
een ontwikkeling die – zo stelde ik destijds in het
voorwoord – ongetwijfeld mede was ingegeven door
de onafhankelijke positionering van de Raad ten
opzichte van de regering.
Een van de directe aanleidingen voor deze ontregelende ontwikkeling was een verschil van mening
dat in die periode speelde, omtrent de bevoegdheid
van de Raad om wetsontwerpen al dan niet aan een
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beleidsanalytische toets te onderwerpen. De Raad is
zich er immer van bewust dat de scheidingslijn tussen
een aanvaardbare doelmatigheidstoets en het gaan
zitten op de stoel van de regering inderdaad soms uitermate moeilijk is te bepalen en dat de Raad zich met
gepaste terughoudendheid van deze bevoegdheid
dient te kwijten. Desalniettemin heeft dit verschil van
mening tussen regering en Raad er toe geleid dat de
Raad in 2005 in het openbaar van politiek handelen
is beschuldigd, een onheuse bejegening die de Raad
uiteraard niet bij machte is in het openbaar te weerspreken. Toen niet en tegenwoordig ook niet. In het
jaarverslag van 2005 werd hieromtrent opgetekend:
‘De – in het belang van de democratie – door de constitutionele wetgever in de staatsrechtelijke verhoudingen tussen
Staten, regering en Hoge Colleges van Staat beoogde systematiek van checks and balances is een groot goed, dat ook
in de dagelijkse praktijk tot uitdrukking dient te komen.
Door zich te houden aan de geschreven en ongeschreven
spelregels voor de verhoudingen tussen deze instituten,
waaronder die voor de wijze waarop men met elkaar
omgaat, wordt mede inhoud gegeven aan het deugdelijk
bestuur van het land.’
Een andere aanleiding voor mogelijke fricties tussen
de Raad van Advies en de ministerraad is met zekere
regelmaat de tijd die de Raad neemt om ten aanzien
van ontwerpen van regelgeving advies uit te brengen.
Het betreft dan ontwerpen van vaak gecompliceerde
of gevoelige aard, ten aanzien waarvan de ministerraad – vaak in verband met een beoogde datum
van inwerkingtreding – (spoed)advies vraagt. Een
voorbeeld dat in 2006 en 2007 de publiciteit heeft
gehaald is de behandeling van het ontwerp voor een
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten
(Landsverordening BBO) en de uiteenzetting van de
regering van Aruba over de positie van de Raad van
Advies in het wetgevingsproces, zoals weergegeven
in de toelichting op de nota van wijziging van 21
december 2006 op dit ontwerp. De gang van zaken
is een heldere illustratie van de context van functio-
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neren van een Hoog College van Staat in een kleine
samenleving, die daarenboven (nog) niet kan bogen
op een grote traditie van geschreven en ongeschreven
regels van deugdelijkheid van bestuur.

De totstandkoming van Landsverordening BBO
Voor een goed begrip van deze casus is het van belang meer gedetailleerd op de feiten in te gaan3. Op
17 oktober 2006 is aan de Raad van Advies het ontwerp voorgelegd voor een Landsverordening BBO.
De Raad van Advies heeft hierover op 30 november
2006 met voorrang geadviseerd. De strekking van
het advies was kritisch. De regering heeft op 5 december 2006 een nader rapport vastgesteld en het
ontwerp vervolgens op 6 december 2006 bij de Staten
ingediend. De Ontwerp-landsverordening is op 21
december 2006 door de Staten goedgekeurd en op
22 december 2006 door de regering bekrachtigd. De
Landsverordening is in werking getreden met ingang
van 1 januari 2007. Hiernaast is door de regering in
procedure gebracht een Ontwerp-landsverordening
ter invoering van bovengenoemde Landsverordening,
waarbij diverse belastingverordeningen en andere
landsverordeningen werden gewijzigd. Dit ontwerp
behelsde onder meer een aantal compenserende
maatregelen die tegelijk met de Landsverordening
BBO van kracht dienden te worden. Het ontwerp
voor de Invoeringsverordening werd op 10 november
2006 ter advisering aangeboden aan de Raad van
Advies.
In verband met de beoogde inwerkingtreding van de
Landsverordening BBO werd de Raad verzocht om
over de Ontwerp-invoeringsverordening uiterlijk op
24 november 2006 advies uit te brengen. De Raad
van Advies heeft vervolgens het ontwerp direct in behandeling genomen en liet na een eerste bespreking
op 16 november 2006 weten dat de advisering, gelet
3

Dit onderdeel is overgenomen uit het advies dat mr. C. Borman
op verzoek van de Raad ter zake heeft uitgebracht.
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op het gecompliceerde karakter van het ontwerp, de
volle behandeltermijn (2 à 3 maanden) zou vergen.
Naar aanleiding van hierop volgende aandrang tot
bespoediging van regeringszijde bevestigde de Raad
van Advies bij brief van 14 december 2006 nogmaals
niet in staat te zijn om vóór 1 januari 2007 over de
Ontwerp-invoeringsverordening te adviseren. Ondershands op 14 december en officieel vanwege de
Gouverneur op 15 december 2006 werd voorts aan de
Raad voorgelegd het ontwerp voor een landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, tot wijziging van
de Landsverordening minimumlonen, welk ontwerp
eveneens tot strekking had een compenserende
voorziening tot stand te brengen, in de vorm van een
verhoging van de minimumlonen. Verzocht werd dit
ontwerp bij voorrang te behandelen en zo mogelijk
advies uit te brengen vóór 15 december 2006. Ook
ten aanzien van dit ontwerp gaf de Raad van Advies
te kennen dat vóór het eind van het jaar geen advies
meer kon worden uitgebracht. De Raad van Advies
gaf de regering in overweging om de invoeringsdatum van de Landsverordening BBO op 1 april 2007
te stellen in plaats van op 1 januari 2007. De regering
wenste echter aan de beoogde datum van inwerkingtreding vast te houden en droeg de Raad van Advies
bij brief van de minister-president van 14 december
op om over de beide voorgelegde voorstellen vóór
18 december te adviseren. Op 15 december berichtte
de Raad aan de minister-president geen aanleiding
te zien zijn eerdere kennisgeving inzake het tijdstip
van uitbrengen van de adviezen te herzien. De Raad
voegde hieraan toe dat het niet aan de ministerpresident is om enige opdracht te geven aan de Raad
van Advies en dat de Raad het op prijs stelde zijn
staatsrechtelijke taak in volle onafhankelijkheid en
neutraliteit te kunnen uitoefenen.
Om het beoogde tijdstip van inwerkingtreding te
kunnen bereiken ging de regering ertoe over om enkele compenserende maatregelen alsnog bij nota van
wijziging op te nemen in het bij de Staten ingediende
ontwerp voor de Landsverordening BBO. Dit betrof

enkele onderdelen van de Ontwerp-invoeringsverordening BBO, die bij de Raad in behandeling was, en
de op 15 december aan de Raad voorgelegde verhoging van de minimumlonen. De nota van wijziging
werd ingediend tijdens de mondelinge behandeling
van de Ontwerp-landsverordening BBO in de Staten
op 21 december 2006 bij een staande de vergadering
aan te brengen wijziging van het ontwerp. Over de
nota van wijziging is de Raad van Advies niet gehoord. De compenserende maatregelen kwamen op
deze wijze tegelijk met de Ontwerp-landsverordening
tot stand.
In de schriftelijke toelichting bij de nota van wijziging op de Ontwerp-landsverordening BBO heeft
de regering aangegeven waarom zij aldus te werk
is gegaan. In die toelichting wordt in algemene zin
aandacht besteed aan de positie van de Raad van
Advies in het wetgevingsproces. Het is met name
deze beschouwing die de Raad van Advies aanleiding
heeft gegeven tot het verzoek om een extern oordeel
in te winnen. De opvatting van de regering, zoals in
de genoemde toelichting verwoord door de ministers
van Financiën en Economische Zaken, van Arbeid,
Cultuur en Sport en van Justitie, die de nota van wijziging indienden, kan als volgt worden samengevat.
De reactie van de Raad van Advies op het verzoek
om binnen de gestelde termijn advies uit te brengen
wordt aangemerkt als een onaanvaardbare beïnvloeding van het wetgevingsproces en daarmee van het
regeringsproces en als staatsrechtelijk niet correct. De
Raad van Advies, aldus de ministers, is een adviescollege van de regering inzake wetsontwerpen. Uit het in
de Staatsregeling en de Landsverordening Raad van
Advies opgenomen voorschrift dat de Raad wordt
gehoord over alle ontwerpen van landsverordeningen
en landsbesluiten, houdende algemene maatregelen,
volgt dat de regering verplicht is om door middel van
toezending van het desbetreffende ontwerp de Raad
in staat te stellen daarover advies uit te brengen.
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Uit de Staatsregeling volgt naar de mening van de
ministers niet dat de regering verplicht is om een
advies van de Raad van Advies af te wachten en daarmee op enigerlei wijze rekening te houden. Wetgeving
is een aangelegenheid van de regering en de Staten.
Daarom wordt in de artikelen V.1 tot en met V.9 van
de Staatsregeling, betrekking hebbend op de totstandkoming van wettelijke regelingen en de daarbij
door de regering en de Staten te volgen handelwijze,
de Raad van Advies niet genoemd als een actor daarin.
Ter adstructie van hun betoog wijzen de ministers er
nog op dat in de aanhef van een landsverordening
alleen vermeld wordt ‘de Raad van Advies gehoord’.
Er staat niet ‘de Raad van Advies gehoord en diens
advies gelezen hebbende’, ‘gelet op het advies van de
Raad van Advies’ of ‘in gemeen overleg der Staten en
de Raad van Advies. Daaruit blijkt, aldus de ministers, dat de Raad van Advies geen bepalende rol in
het wetgevingsproces kan hebben of de voortgang
van het wetgevingsproces kan beïnvloeden.

Wat is ‘horen van de Raad’?
De Raad was van oordeel dat een verdere discussie geen zin had en dat ter zake deskundig advies
diende te worden ingewonnen. Hiertoe werd mr. C.
Borman4 benaderd. In zijn advies stelde mr. Borman
eerstens dat de door de Raad gestelde vragen uiteraard beantwoord dienen te worden aan de hand van
het geldende Arubaanse staatsrecht:
‘Dit recht is afgeleid van het Nederlandse staatsrecht en
stemt daarmee voor een belangrijk deel overeen. Ook ten
aanzien van de Raad van Advies en de wetgevingsprocedure is dat het geval. Voor de te beantwoorden vragen
betekent dit dat de beantwoording naar Nederlands en
naar Arubaans staatsrecht in beginsel tot dezelfde resultaten leidt.
Uit de vermelde feiten en met name uit de toelichting op de
nota van wijziging komt naar voren dat de regering een
4
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Het advies werd 19 februari 2007 uitgebracht.

bepaalde kijk heeft op de positie van de Raad van Advies.
Dat geeft aanleiding om, alvorens op de gestelde vragen
in te gaan, enige aandacht te schenken aan de positie die
de Raad van Advies in het Arubaanse staatsbestel heeft.
Uit de voorgeschiedenis van de instelling van de Raad
van Advies blijkt dat bij de constitutionele vormgeving
van Aruba als land in het koninkrijk beoogd is een
staatsorgaan in het leven te roepen dat vergelijkbaar is
met de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen en
de Nederlandse Raad van State. Evenals laatstgenoemde
organen behoort de Raad van Advies tot de staatsinstellingen waarvan de instelling en de taak constitutioneel
verankerd zijn. Dit betekent dat de Raad van Advies in
het constitutionele bestel naast de andere staatsorganen:
de regering, de Staten, de rechterlijke macht, de Algemene
Rekenkamer, een zelfstandig element van dat bestel is en
als zodanig ook dient te worden erkend. De Raad van
Advies is niet een hulpmiddel waarvan de regering naar
believen gebruik kan maken, maar een instituut dat, in
adviserende zin, kan waarborgen dat wetgeving en bestuur aan de beginselen van de democratische rechtsstaat
voldoen.’
Deze opvatting wordt gedeeld door de Gouverneur
van de Nederlandse Antillen, die een en ander bij het
Symposium 55 jaar Raad van Advies van de Nederlandse Antillen in 2003 als volgt omschreef:
‘Zij zorgen langs de weg van hun verantwoordelijkheid
en bevoegdheden voor de nodige checks and balances.
Het zijn de dragers van de waarden als zorgvuldigheid
en evenwichtigheid die besloten liggen in ons bestuur. (...)
De Raad van Advies speelt in ons bestel, in onafhankelijkheid, zijn eigen rol. Als hoogste adviesorgaan van de
regering biedt de Raad waarborgen voor de kwaliteit van
onze regelgeving. Dit geldt zowel de juridisch-technische
aspecten van wetgeving als de beleidsmatige kant daarvan,
waarbij met name consistentie en samenhang de aandacht
krijgen. Onmiskenbaar vervult de Raad daarbij vanuit
zijn positie bij gelegenheid een waakhondfunctie en zal
hij de politieke gezagsdragers, als dat nodig is, op hun
verantwoordelijkheid wijzen.’

A.L. Nicolaas

Bij dezelfde gelegenheid liet de vicepresident van de
Raad van State zich in overeenkomstige zin uit:
‘Raad van Advies en Raad van State hebben beide tot
taak de democratische rechtsorde in onze landen en in
het Koninkrijk als geheel te bewaken en te versterken.’
De Raad van Advies onderscheidt zich dan ook van
andere permanente of tijdelijke adviesorganen die
door de regering over specifieke onderwerpen van
beleid worden geraadpleegd. De activiteiten van de
Raad van Advies betreffen het gehele terrein van
wetgeving en bestuur en hebben daardoor een andere
dimensie dan de werkzaamheden van gespecialiseerde adviesorganen. Dit impliceert volgens Borman
ook dat de Raad van Advies bij zijn voornaamste
werkzaamheid, de advisering over voorgenomen wetgeving, een andere rol vervult dan de adviesorganen
die vanuit hun deskundigheid op een bepaald terrein
bijdragen aan de voorbereiding van wetgeving. De
Raad geeft zijn oordeel als de voorbereiding, inclusief
de inschakeling van instanties die een adviserende rol
spelen, voltooid is, en beoordeelt als eindadviseur of
er sprake is van een voorstel tot wetgeving dat aan
alle daaraan te stellen eisen voldoet:
‘Het is dan ook een misvatting om te menen dat de Raad
van Advies niet als een actor in het proces van wetgeving
is te beschouwen. De Raad van Advies heeft een in de
Staatsregeling verankerde rol in dat proces. Dat die rol
niet in hoofdstuk V van de Staatsregeling (Wetgeving en
bestuur) is vermeld, maar in hoofdstuk IV (Raad van
Advies, Algemene Rekenkamer en vaste colleges van
advies), maakt daarbij geen enkel verschil.’

dening te bepalen gevallen kan het horen van de Raad
achterwege blijven. Van deze uitzonderingsmogelijkheid is tot dusver één keer gebruikgemaakt5. Deze
hoorverplichting is op dezelfde wijze geformuleerd
als het overeenkomstige voorschrift in artikel 73,
eerste lid, van de Nederlandse Grondwet:
‘De Raad van State of een afdeling van de Raad wordt
gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur’.
Hoewel in de Nederlandse en Arubaanse wetgeving
niet is omschreven wat onder horen van de Raad van
State of de Raad van Advies, moet worden verstaan,
wordt de term volgens Borman in de wetgeving
vanouds gebruikt, wanneer een orgaan, alvorens
een besluit te nemen, daarover vooraf de zienswijze
van een ander orgaan of andere instantie moet of
kan vragen. Het impliceert dat van het gevraagde
advies of oordeel kennis wordt genomen en dat het
advies of oordeel bij de definitieve besluitvorming in
de overwegingen wordt betrokken. Het orgaan dat
hoort, is echter vrij om bij zijn besluit al dan niet het
gevraagde advies of oordeel te volgen, aldus Borman,
die tevens aangeeft dat het gebruik van deze termen
in de wetgeving veronderstelt dat de advisering in
schriftelijke vorm geschiedt6:
5

De verplichting om de Raad van Advies te horen
Artikel IV.1 van de Staatsregeling van Aruba bepaalt dat de Raad van Advies wordt gehoord over
alle ontwerpen van landsverordeningen en van
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen.
Dit voorschrift wordt herhaald in artikel 16 van de
Landsverordening Raad van Advies. In bij landsveror-

6

In artikel 2, vijfde lid, van de Landsverordening van 3 juni 2009
tot vaststelling van de begroting van het Schuldsanering- en
Investeringsfonds voor de maanden oktober tot en met december van het dienstjaar 2008 en voor het dienstjaar 2009
en tot machtiging van de Minister van Financiën en Economische Zaken tot het verstrekken van leningen ten laste van het
Schuldsanering- en Investeringsfonds (AB 2009 no. 43). Ook de
Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van
het Schuldsanering- en Investeringsfonds voor de dienstjaren
2010 en 2011, waaromtrent de Raad op 13 oktober 2010 advies
uitbracht, bevat eenzelfde bepaling.
Het Gerecht in eerste aanleg Curaçao van 27 december 1971
(Antilliaanse staats- en administratiefrechtelijke jurisprudentie,
nr. 25) verklaarde een op de Landsverordening in- en uitvoer
1968 berustend landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
onverbindend, omdat over het ontwerp van dat landsbesluit de
Sociaal Economische Raad niet was gehoord, terwijl de Landsverordening dit uitdrukkelijk voorschreef. De rechter stelde zich
op het standpunt dat het adviesorgaan niet gehoord was, zolang
het geen advies had uitgebracht.
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‘De zienswijze die in de toelichting bij de nota van wijziging wordt aangehangen dat uit de hoorverplichting niet
volgt dat de regering het advies van de Raad van Advies
moet afwachten, is dus niet juist. Die opvatting zou de
betekenis van de hoorverplichting ondergraven.’
Borman wijst erop dat door de constitutioneel verankerde verplichting om over alle wetgevingsvoorstellen
te adviseren, de Raad van Advies een met de Raad van
State vergelijkbare positie inneemt en komt in zijn
advies tot de conclusie dat het ‘horen’ van de Raad
van Advies impliceert:
• dat een wetgevingsvoorstel voorzien van een volwaardige toelichting aan de Raad moet worden
gezonden;
• dat de Raad in verhouding tot de inhoud van het
voorstel voldoende tijd kan besteden aan de voorbereiding van zijn advies;
• dat er sprake is van een serieuze overweging van in
een advies geuite kritiek en eventueel van een gemotiveerde weerlegging daarvan in het nader rapport.
Van de Raad van Advies mag volgens Borman worden
verwacht dat hij niet weigert over een voorgelegd
wetgevingsvoorstel te adviseren en dat hij een op
zijn taak afgestemd toetsingskader hanteert en met
name zich niet door politieke voorkeuren laat leiden.
Daarnaast dient de Raad binnen een redelijke termijn
te adviseren en in spoedeisende gevallen zo nodig
prioriteiten te stellen.

Termijnstelling
Horen van de Raad impliceert – zo luidt de conclusie
naar aanleiding van het voorgaande – dat de regering
het schriftelijk advies van de Raad moet afwachten.
Maar mag de regering de Raad daarbij aan een
fatale termijn binden? Ik ben van mening dat dit
niet het geval is. De Raad onderzoekt elk aan hem
voorgelegd voorstel aan de hand van verschillende
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toetsingscriteria7. Bij omvangrijke of gecompliceerde
voorstellen is daarmee de nodige tijd gemoeid. Heeft
de Raad meer voorstellen tegelijk in behandeling,
dan zal ook moeten worden bezien hoe de beperkte
capaciteit van de Raad en van het ondersteunende
secretariaat bij voorrang moet worden aangewend.
In voorkomende gevallen wordt daarover met de
minister-president overlegd. De Raad heeft enkele
jaren geleden een richtlijn uitgebracht inzake het
uitbrengen van spoedadviezen en het behandelen van
voorstellen met voorrang, en deze kenbaar gemaakt
aan de Staten en de regering.
Borman wijst erop dat de behandeltermijn door de
Raad een zeker spanningsveld kan opleveren:
‘Het is begrijpelijk dat aan regeringszijde in veel gevallen bij het tot stand brengen van wetgeving tijdsdruk
wordt gevoeld. Is de vaak tijdrovende voorbereiding van
een wetgevingsvoorstel voltooid, dan is het streven erop
gericht om zo snel mogelijk tot het tot stand brengen van
de beoogde regeling te komen. Dit kan ertoe leiden dat de
fase van advisering door de Raad van Advies eerder als
een vertraging van dan als een welkome bijdrage aan het
proces van wetgeving wordt beschouwd. Ook in Nederland
is het tempo van advisering door de Raad van State een
thema dat door de jaren heen meermalen aan de orde is
gekomen. Daarbij is ook de vraag onder ogen gezien of
voor de regering de mogelijkheid zou moeten bestaan om
bij een adviesaanvraag een termijn te stellen waarbinnen
het advies moet worden uitgebracht. De conclusie is steeds
geweest dat, gelet op de bijzondere positie van de Raad
van State, de regering niet de bevoegdheid toekomt en
ook niet moet worden toegekend om de advisering door
dit college te binden aan een fatale termijn, dat wil zeggen
een termijn, bij het verstrijken waarvan de regering het
wetgevingsproces ook zonder dat een advies is uitgebracht,
kan voortzetten.

7

Noot van de redactie: verschillende auteurs in deze bundel gaan
in op de toetsingscriteria van de Raad, die overigens in het Koninkrijk gelijkluidend worden gehanteerd.

A.L. Nicolaas

In dit verband is ook de regeling op dit punt in de Algemene
wet bestuursrecht illustratief. Afdeling 3.3 van deze wet
behelst een aantal bepalingen die betrekking hebben op
wettelijk geregelde advisering over besluiten. In artikel 3:6
is bepaald dat een bestuursorgaan dat een advies vraagt,
kan aangeven binnen welke termijn het advies wordt verwacht. Daaraan is toegevoegd dat de termijn niet zodanig
kort mag zijn, dat de adviseur zijn taak niet naar behoren
kan vervullen. Bij een latere wijziging is artikel 3:6 nog
aangescherpt door de toevoeging dat, wanneer een advies
over een voorgenomen besluit niet binnen de daarvoor
gestelde termijn wordt uitgebracht, het bestuursorgaan
bevoegd is de volgende stap in de procedure te zetten. Door
het uitblijven van een advies wordt de besluitvorming
dus niet geblokkeerd. Bij de aanvankelijke tekst van het
artikel werd er reeds van uitgegaan dat de bevoegdheid tot
termijnstelling geen betrekking had op de Raad van State.
Bij de wijziging van het artikel is dit expliciet tot uitdrukking gebracht door in artikel 3:5, tweede lid, te bepalen
dat afdeling 3.3 niet van toepassing is op het horen van
de Raad van State. In de memorie van toelichting werd
opgemerkt dat de Raad van State als laatste en hoogste
adviesorgaan van de regering niet op één lijn kan worden
gesteld met andere adviesorganen.’
Er kan geen andere conclusie worden getrokken
dan dat de regering niet bevoegd is de Raad bij zijn
advisering aan een termijn te binden. De Raad moet
voldoende tijd worden gegund om zijn taak naar
behoren uit te voeren. De regering mag evenmin een
ontwerp bij de Staten indienen zonder het advies van
de Raad af te wachten. Aan de andere kant kan het
ook niet zo zijn dat de Raad van Advies bevoegd is
het wetgevingsproces te blokkeren, zo stelt Borman:
‘... hetzij door weigering om te adviseren, hetzij door een
onredelijk lange termijn voor advisering te verlangen.
Dat is niet verenigbaar met de positie van adviesorgaan.
De Raad is tot advisering binnen een redelijke termijn
verplicht. In het theoretische geval dat de Raad zijn
constitutionele verplichting niet nakomt door advisering
te weigeren of te traineren, zal de regering krachtens

ongeschreven staatsnoodrecht de nodige voorzieningen
kunnen treffen. In dit soort extreme situaties voorziet
het geschreven staatsrecht niet en dient het ook niet te
voorzien.’

Ter afsluiting
Het voorgaande weerspiegelt eens te meer, hoe moeilijk het soms is voor de Raad van Advies om in een
kleine gemeenschap zoals de Arubaanse zich van zijn
taak als wetgevingsadviseur voor de regering in laatste en hoogste instantie te kwijten. De kleinschaligheid van het land Aruba brengt als vanzelfsprekend
korte lijnen en afstanden met zich mee, niet alleen
tussen overheid en burger maar ook tussen regering
en de Raad. De ontwikkeling hoe hiermee om te gaan
verkeert nog in de kinderschoenen. Het dientengevolge gemis aan voldoende ontwikkelde ongeschreven
regels die onder andere omgangsvormen en -normen aangeven in de verhoudingen tussen regering
en Raad, zoals deze zich bijvoorbeeld in Nederland
hebben ontwikkeld, speelt hierbij uiteraard ook mee.
Een dialoog op regelmatige basis tussen regering,
Staten en de Raad zou kunnen bijdragen tot een
in ieder geval betere verstandhouding tussen deze
actoren in het wetgevingsproces en zou op termijn
kunnen leiden tot het ontwikkelen van bedoelde
ongeschreven regels waarbij de situatie in Nederland
als leidraad zou kunnen dienen.
Een andere noodzakelijke stap in de goede richting
om tot een betere verstandhouding en werkrelatie
te komen, is het tot stand brengen van een nieuwe
landsverordening voor de Raad, overeenkomstig
de ‘Proeve van een Landsverordening voor de Raad
van Advies’, zoals deze in 2007 door de Raad aan de
regering is voorgelegd.
Ik feliciteer de Raad van Advies van Aruba met zijn
vijfentwintigjarige bestaan en wens hem sterkte en
wijsheid bij de vervulling van zijn constitutioneel
voorgeschreven taak.
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1

De Arubaanse Raad van Advies en de
opheffing van de Nederlandse Antillen
Het vijfde lustrum van de Arubaanse Raad van Advies valt uit de aard der zaak samen met het vijfde
lustrum van het land Aruba. Het is maar goed dat
beide jubilea aan het begin van het jaar 2011 worden
gevierd. Had Aruba de felbegeerde zelfstandigheid
enkele maanden eerder gekregen, dan was er vijfentwintig jaar later door de andere landen van het
Koninkrijk wellicht nauwelijks aandacht aan besteed.
De grootscheepse wetgevingsoperatie waarmee de
Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010 zijn opgeheven had dan vermoedelijk het zicht op de Arubaanse feestelijkheden ontnomen. Anderzijds is het
ook wel aardig dat het jubileum van de Arubaanse
Raad van Advies betrekkelijk kort na de opheffing
van de Nederlandse Antillen wordt gevierd. Nu beide
gebeurtenissen zo dicht bij elkaar in de tijd liggen,
wordt de keuze van een onderwerp voor mijn bijdrage
aan deze gedenkbundel mij welhaast in de schoot
geworpen. Hoewel ik belangstelling heb voor het
Arubaanse constitutionele bestel in het algemeen,
moet ik toegeven dat ik van de jubilaris eigenlijk
weinig weet2. Tijd voor een kennismaking. Daartoe
1

2

Mr. Mentko Nap (1978) studeerde Nederlands recht aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt als docent Staatsrecht aan
de vakgroep Staatsrecht en Internationaal recht van zijn alma
mater en schrijft een proefschrift over de Raad van State. In 2004
was hij enkele maanden als gastdocent Staats- en Bestuursrecht
verbonden aan de Universiteit van Aruba
Des te dankbaarder ben ik dan ook voor de bereidwillige medewerking die ik kreeg van het secretariaat van de Raad van Advies
van Aruba. In het bijzonder wil ik (in alfabetische volgorde)
noemen de namen van mw. mr. V.M.G. van der Biezen, mr. A.
Braamskamp en mw. mr. H.A. van der Wal.

wil ik in deze bijdrage nagaan welke rol de Arubaanse
Raad van Advies gespeeld heeft in het Antilliaanse
ontmantelingsproces. Aan de vruchten herkent men
tenslotte de boom.
De opheffing van de Nederlandse Antillen was voor
Aruba en de Raad van Advies heel dichtbij maar tegelijkertijd eindeloos ver weg. Wanneer de naaste buren
grootschalig gaan verbouwen dan blijft het eigen erf
doorgaans niet onberoerd. De consequenties van de
sloop van het Antilliaanse pand waren voor Aruba
echter gering. Het staatsrecht van het Koninkrijk
beperkt de bemoeienis van de Arubaanse regering
en het parlement tot de rijkswetgeving waar het land
rechtstreeks belanghebbende bij is. Het Arubaanse
staatsrecht kent in zulke gevallen bovendien nog een
rol toe aan de Raad van Advies. Aangezien het overgrote deel van de rijkswetgeving Aruba ongemoeid
liet, mag redelijkerwijs worden verondersteld dat
Arubaanse organen hun bevoegdheden zeer terughoudend hebben uitgeoefend. Iets scherper geformuleerd: ik verwacht dat, voor zover Arubaanse organen
zich hebben geroerd in het rijkswetgevingstraject
dat heeft geleid tot de opheffing van de Antillen, zij
daarbij vooral geprobeerd hebben voor Aruba alles
bij het oude te houden.
In deze bijdrage wil ik nagaan of deze veronderstelling, voor wat het aandeel van de Raad van Advies
betreft, kan worden geverifieerd. Ik beperk me daarbij
tot de constitutionele aspecten van de advisering.
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Uit recente jaarverslagen van de Raad van Advies
doemt een beeld op van een adviseur die, net als zijn
collega´s in de andere landen van het Koninkrijk,
van meer markten thuis is dan alleen de constitutionele3. Ik ben me er dan ook van bewust dat ik met de
versmalling geen recht doe aan de brede waaier van
criteria die de Raad van Advies hanteert. Anderzijds:
constitutionele kwaliteit neemt in die waaier wel een
belangrijke plek in. Bovendien is het een criterium
dat ook door de collega-wetgevingsadviseurs in het
Koninkrijk gehanteerd wordt. Voor een niet onbelangrijk deel heeft het in alle landen van het Koninkrijk dezelfde of een vergelijkbare inhoud.
Deze gemeenschappelijkheid maakt verbreding
mogelijk en daarmee komt een tweede hoofdvraag
voor deze bijdrage op. Ik wil bezien hoe advisering
door de Raad van Advies over de herstructurering
van het Koninkrijk zich verhoudt tot de advisering
van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen en van de Raad van State (van het Koninkrijk).
Wellicht geldt voor die beide andere adviseurs dat ze
voornamelijk oog hebben voor de gevolgen voor het
eigen achterland, net zoals ik dat verwacht van de
Arubaanse Raad van Advies. Door de drie wetgevingsadviseurs op een gelijk speelveld te laten aantreden
kan ik achterhalen welke gevolgen het veronderstelde
preken voor eigen parochie heeft gehad.
In het navolgende breng ik eerst in beeld wat onder
het positieve recht de taak is van de Arubaanse Raad
van Advies. Vanuit deze positionering werk ik mijn
vooronderstellingen wat verder uit. Aan de hand
van de adviezen over de rijkswetten die de Antillen ontmantelen wordt vervolgens onderzocht of
de vooronderstellingen, voor dit dossier althans,
juist zijn. Na een tussenbalans, maak ik – om de
Arubaanse adviespraktijk in een groter verband te
3
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Waar in de noten verwezen wordt naar een jaarverslag zonder
aanduiding van de auteur doel ik op een jaarverslag van de
Arubaanse Raad van Advies. Verwijzingen naar jaarverslagen van
de Antilliaanse Raad van Advies of de Raad van State (van het
Koninkrijk) vermelden het orgaan dat het jaarverslag uitbracht.

kunnen zien – een korte rondgang langs de collegawetgevingsadviseurs. De daaropvolgende paragraaf
biedt plaats aan enkele opmerkingen over de dialoog
tussen de Raden van Advies en de Raad van State.
Mijn bijdrage sluit af met enkele relativeringen en
aanbevelingen.

De taak van de Raad van Advies onder het
positieve recht
Het Statuut geeft geen uitputtende regeling van de
procedure van rijkswetgeving. De ‘uitoefening van
de wetgevende macht in aangelegenheden van het
Koninkrijk’ wordt op het gezag van art. 5 Statuut
goeddeels geregeld in de Grondwet. Dat verklaart
dat rijkswetten op ongeveer dezelfde wijze als Nederlandse wetten tot stand komen. Voor algemene
maatregelen van rijksbestuur geldt hetzelfde. Het
Statuut maakt enkele kleine aanpassingen in de door
de Grondwet voorgeschreven procedures. Dankzij die
aanpassingen kunnen Aruba, Curaçao en Sint Maarten laten weten wat ze van een voorgestelde rijkswet
of algemene maatregel van rijksbestuur vinden. In
zeer beperkte mate hebben de landen verdergaande
zeggenschap over een voorgenomen rijksregeling.
Deze zeggenschap komt onder het Statuut toe aan
de respectievelijke parlementen en de landsregeringen, inclusief de hen ondergeschikte gevolmachtigde
ministers. Voor andere landsorganen heeft het Koninkrijksrecht geen oog. Als de landen ervoor kiezen
extra organen te betrekken bij rijksregelgeving, dan
staat ze dat vrij. Ze kunnen daartoe voorzieningen
treffen in hun eigen constitutionele regelingen.
Het regelen van een (uit het perspectief van het Statuut) surplus aan betrokken organen lijkt een zaak
van autonoom constitutioneel beleid. Die voorstelling van zaken behoeft een kanttekening. Bij het
inrichten van hun constitutionele bestel hebben de
landen namelijk geen vrij spel. De constituties van
de Caribische landen waren onderworpen aan preventief toezicht van de Koninkrijksregering voordat

Mentko Nap

ze in werking konden treden4. Daar blijft het niet bij:
Koninkrijkstoezicht is geen eenmalige zaak. Bepaalde
wijzigingen van de Staatsregelingen behoeven op
grond van art. 44 Statuut voorafgaande goedkeuring.
Volgens de Officiële Toelichting wordt zo voorkomen
dat de Staatsregelingen bepalingen gaan bevatten die
zich niet verdragen met het Statuut5.
Naar mijn weten bestond er tot voor kort geen gepositiveerde lijst van eisen waaraan Staatsregelingen
moeten voldoen. Dat valt tenminste af te leiden uit
de gang van zaken rondom de verzelfstandiging van
Aruba. Destijds meldde de Koninkrijkregering dat
de Arubaanse Ontwerp-staatsregeling zou worden
getoetst aan ‘de eisen die daaraan uit een oogpunt
van waarborging van de democratische rechtsstaat
moeten worden gesteld’6. Het is moeilijk te achterhalen hoe dat precies vorm heeft gekregen; van een
nadere invulling van die eisen is mij niets gebleken.
Hoe anders verliep het rond de opheffing van de Nederlandse Antillen. In ambtelijk en politiek overleg
werd een uitgebreid eisenpakket overeengekomen.
Daartoe behoorde het criterium dat de constituties
van de nieuwe landen ‘in verband met de eis van
checks and balances’ bepalingen zouden inhouden
inzake in elk geval de instelling, samenstelling en de

4

5
6

De Staatsregeling van de Nederlandse Antillen is oorspronkelijk
vastgesteld bij algemene maatregel van rijksbestuur, zodat voor
koninklijke goedkeuring geen aanleiding bestond. De Staatsregeling van Aruba behoefde op grond van art. 2 van de Rijkswet
van 20 juni 1985, houdende vaststelling van enige overgangsbepalingen in verband met het verkrijgen van de hoedanigheid van
land in het Koninkrijk door Aruba (Stb. 370), goedkeuring door
de Koninkrijksregering. De vereiste goedkeuring is verleend bij
Koninklijk Rijksbesluit van 10 oktober 1985, Stb. 548. Ook de
Staatsregelingen van Curaçao en Sint Maarten waren, gevolge art.
60a van het Statuut, onderworpen aan preventieve goedkeuring.
De goedkeuring is verleend bij Koninklijke Rijksbesluiten van 27
september 2010, Stb. 380 (Curaçao) en 386 (Sint Maarten).
Kamerstukken II 1953/54, 3517, nr. 2, p. 16.
Kamerstukken II 1984/85, 18 827 (R1276), nr. 6, p. 2.

bevoegdheden van een Raad van Advies7. Welke bevoegdheden dat zouden moeten zijn, is aan de landen
overgelaten. Het oprichten van een Raad van Advies
wordt dus door het Koninkrijk geëist, maar wat die
Raad van Advies vervolgens doet, is aan de landen
zelf. Dat betekent dat ook de keuze om een lokale
Raad van Advies te betrekken bij de behartiging van
rijksaangelegenheden, landszaak is.
Deze wat paradoxaal ogende constructie wordt mooi
uitgewerkt in de Arubaanse Staatsregeling8. Anders
dan het Statuut gaat de Staatsregeling ervan uit dat
de gevolmachtigde minister al bij het rijkswetgevingsproces betrokken is nog voordat de rijksministerraad
zich met rijkswetsontwerpen bezighoudt9. Als de
landsregering in wat ze uit die vroegtijdige contacten
te horen krijgt aanleiding ziet de gevolmachtigde minister positie te laten bepalen in de rijksministerraad,
moet ze eerst de Raad van Advies horen10. De inhoud
van de instructie van de gevolmachtigde minister is

Bijlage 2 bij Kamerstukken II 2007/08, 31 200 IV, nr. 34, p. 8 (onderdeel 19). De criteria zijn onderschreven in de Slotverklaring
van het bestuurlijk overleg over de toekomstige staatkundige
positie van Curaçao en Sint Maarten van 2 november 2006,
bijlage bij Kamerstukken II 2006/07, 30 800 IV, nr. 9 (overweging
7). Ook de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van
aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten (Besluit van 24 juli
2010, Stb. 344) acht het functioneren van een Raad van Advies
een condicio sine qua non voor de autonomie van de nieuwe landen.
Achterstallige besluitvorming rondom het functioneren van een
wetgevingsadviseur is op grond van de regeling aanleiding voor
koninkrijkstoezicht.
8 Art. 16 van de Landsverordening Raad van Advies herhaalt
eenvoudigweg de taakomschrijving van de Raad van Advies uit
art. IV.2 van de Staatsregeling – inclusief de delegatiegrondslag
voor het bij landverordening bepalen van uitzonderingen op de
hoorplicht.
9 Dit deel van de Arubaanse Staatsregeling is overgenomen uit de
Antilliaanse Staatsregeling van 1955. Zie voor de relevante passage uit de nota van toelichting: Helsdingen (1956, pp. 109-110).
10 In de praktijk blijkt van deze mogelijkheid ook gebruik te worden
gemaakt. Het Jaarverslag 2004, pp. 19-24 verhaalt van het advies
dat op verzoek van de minister-president is uitgebracht over een
ambtelijk voorontwerp van een rijkswet over de kustwacht voor
de Nederlandse Antillen en Aruba.
7
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een zaak van de Arubaanse ministerraad11. Hoewel
er in de Staatsregeling en de Landsverordening Raad
van Advies niet met zo veel woorden over wordt gerept, ligt het voor de hand aan te nemen dat de hoorplicht ook geldt voor het geval de landsregering haar
gevolmachtigde minister wil laten deelnemen aan
de behandeling van het ontwerp van rijkswet in de
Staten-Generaal. De verwachtingen over de invloed
die uitgaat van deelname aan de beraadslaging in
de Staten-Generaal zullen overigens niet al te hoog
gespannen zijn. Naarmate het ontwerp van rijkswet
verder is gevorderd in de procedure, zal het steeds
lastiger worden de inhoud nog te wijzigen.
Huiselijk gezegd komt het erop neer dat advisering
verplicht is als de Arubaanse regering voornemens
is haar gevolmachtigde minister te instrueren zich
in Den Haag te bemoeien met een ontwerp van
rijkswet (of algemene maatregel van rijksbestuur).
Als de regering zich afzijdig zal houden van het
rijkswetgevingsproces, of als ze om andere redenen
het bezwaarlijk vindt advies te vragen, dan kan ze
afzien van het horen van de Raad van Advies12. Dan
wordt (bevoegd) afgeweken van het uitgangspunt
van verplichte advisering.
Daarmee is niet gezegd dat het uitsluitend van de
regering afhangt of de Raad van Advies zich zal uit11 Art. 2, tweede lid, aanhef en onder a en b van het Reglement van
orde voor de Ministerraad. Zie voor een voorbeeld de instructie bij
Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe
landen, bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 32 189 (R1901), nr. 4.
De instructie is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt
van de Tweede Kamer. Over deze rijkswet is de Raad van Advies
niet gehoord (zie ook hierna, noot 36). Onduidelijk is waarom
het horen van de Raad in dit geval ‘bezwaarlijk’ (zie art. IV.1 lid
2 Staatsregeling) was.
12 Bepaald onterecht lijkt me dan ook de nauwelijks verholen klacht
van de Raad dat hem in 2004 geen ontwerpen van rijkswet zijn
voorgelegd, ‘hoewel de Staatsregeling advisering terzake door
de Raad van Advies imperatief voorschrijft’, zie Jaarverslag 2004,
p. 28. Van een imperatieve formulering is echter geen sprake.
Desondanks doet de Raad het herhaaldelijk voorkomen alsof hij
over alle rijksregelgeving moet adviseren. Zie het Jaarverslag 2005,
p. 11; Jaarverslag 2006/2007, pp. 16 en 66 en het Jaarverslag 2008,
p. 11. De taakomschrijving in de jaarverslagen is een parafrasering
van art. 2.1 van het door de Raad zelf opgestelde Reglement van
orde. Men kan vraagtekens hebben bij de keuze om vaak af te
zien van het horen van de Raad, onrechtmatig is het zeker niet.
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laten over een kwestie. De Staten kunnen de Raad
om advies vragen. Dat kan voor hen nuttig zijn ten
behoeve van het verslag over het ontwerp van rijkswet
dat ze mogen uitbrengen aan de Staten-Generaal (art.
16 Statuut ) of ten behoeve van de deelname aan de
beraadslaging door bijzondere gedelegeerden (art. 17
en 18 Statuut). Bovendien kan de Raad van Advies,
als hij meent dat hij ten onrechte niet geconsulteerd
is over een ontwerp-rijkswet, op eigen initiatief een
advies uitbrengen13.

Verwachtingen
Voor de aard en inhoud van de adviezen van de
Raad van Advies bestaat geen wettelijke normering.
De Raad is vrij bij het bepalen van de criteria die hij
gebruikt14. In navolging van de Raad van State (van
het Koninkrijk) heeft de Raad van Advies hiertoe
een toetsingskader vastgesteld. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen juridische, beleidsanalytische
en wetstechnische toetsing15.
De regering zal allicht behoefte hebben aan een advies over de vraag of er aanleiding is de Gevolmach13 Art. 17 onder a Landsverordening Raad van Advies, zie ook de
memorie van toelichting.
14 Zie daarover het Jaarverslag 2003, p. 5. In het Jaarverslag 2005,
p. 11-12 wordt aangehaald wat de Memorie van Toelichting bij
de Landsverordening Raad van Advies in de passage onder ‘Het
constitutionele kader’ stelt over het toetsingskader. De toelichting beperkt zich tot algemeenheden over terughoudendheid
en een juridisch geweten. Ze vertoont opvallende gelijkenis met
de beschrijving van wat het toetsingskader van de Antilliaanse
Raad van Advies zou moeten zijn (Reinders, 1984, pp.295-296).
Over toetsingscriteria en -kader, zie de bijdrage van C. Borman
aan deze bundel.
15 Zie het Jaarverslag 2003, p. 7 voor een korte toelichting op de
drie criteria. In de herfst van 2005 stelde de Raad van Advies een
toetsingskader vast waarin deze drie criteria worden uitgewerkt.
Het toetsingskader, onder meer gepubliceerd in het Jaarverslag
2009, pp. 61-64, leunt sterk op de nota ‘Zicht op wetgeving’ die in
1991 door het Nederlandse kabinet is uitgegeven, zie Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nr. 1-2. In 2007 stelde de Raad van Advies
een ontwerp voor een nieuwe Landsverordening op de Raad van
Advies op. In de bijbehorende toelichting is ‘een vrij extensieve
uitwerking van tal van aspecten behorende tot de werkwijze
en -methode van de Raad’ opgenomen, zie het Jaarverslag 2008,
p. 4. Zo blijft de Raad van Advies aan de knoppen van zijn eigen
toetsingskader draaien.

Mentko Nap

tigde Minister op te dragen gebruik te maken van de
bevoegdheden die hem toekomen onder de art. 12,
15, 17 en 18 Statuut. Deze bevoegdheden zien in de
eerste plaats op het beschermen van het Arubaanse
belang. Zo kan het lokale veto (art. 12 lid 1 Statuut)
worden ingeroepen als ernstige benadeling van het
eigen land wordt gevreesd. Tegen deze achtergrond
verwacht ik dat in de advisering over het al of niet
inzetten van bevoegdheden tijdens de behandeling van de rijkswetgeving ter ontmanteling van de
Nederlandse Antillen, veel belang is gehecht aan de
gevolgen van de operatie voor Aruba. De Arubaanse
Raad van Advies zal zich in de eerste plaats hebben
opgeworpen als de hoeder van de status aparte en het
Arubaanse constitutionele bestel. Daarentegen zal er
minder aandacht zijn geweest voor de vraag hoe de
voorstellen zich verhouden tot het algemene constitutionele kader. Uiteraard is er niets op tegen als de
Raad van Advies zich, conform zijn eigen toetsingskader, bekommert om de algemene constitutionele
kwaliteit van rijkswetgeving. Afgaande op de eed of
belofte die de leden van de Raad bij de aanvaarding
van hun ambt afleggen, mag het Statuut zich in hun
bijzondere belangstelling verheugen. Die bredere
dimensie zal in de praktijk evenwel van secundair
belang zijn, vooral waar Aruba slechts zijdelings bij
rijkswetgeving betrokken is. Het ligt meer op de weg
van andere organen, zoals de Raad van State van het
Koninkrijk, zich in het bijzonder toe te leggen op
statuutsconformiteit16.

16 Het afkondigingsformulier van rijkswetten vermeldt de betrokkenheid van de Raad van State van het Koninkrijk en wijst er
bovendien op dat de bepalingen van het Statuut in acht zijn
genomen. Zie daarnaast art. 6 van de Wet op de Raad van State
over de eed die staatsraden afleggen voordat ze hun ambt aanvaarden. Van de rijksministerraad en de Staten-Generaal mag,
afgaande op art. 47 Statuut, art. 49 Grondwet en art. 1 en 2 van
de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal misschien
een soortgelijke gezindheid worden verwacht. Maar tussen wet
en daad staat de politieke realiteit in de weg.

De adviespraktijk
Algemeen
In de vorige paragrafen heb ik geprobeerd aannemelijk te maken dat aan het positieve recht bepaalde
verwachtingen kunnen worden ontleend over de
inhoud van de adviezen die de Raad van Advies uitbrengt over rijkswetgeving. Het is vervolgens de vraag
of die verwachtingen sporen met wat de Raad in de
praktijk van alledag doet. Jaarverslagen van de Raad
van Advies bieden een kennismaking met die praktijk. De jaarlijkse productie van de Raad van Advies
bedraagt gemiddeld ergens tussen de 50 en 60 adviezen. Dat is een heel behoorlijk aantal, maar het zijn
er niet zo veel dat bij het samenstellen van jaarverslagen streng geselecteerd moet worden uit het totale
aantal adviezen.17 Naast bloemlezingen uit adviezen
bevatten de jaarverslagen algemene beschouwingen,
redevoeringen en toelichtingen. De jaarverslagen zijn
daarom een goed vertrekpunt voor het verkrijgen van
een overzicht van de adviespraktijk.
Lezing van de verslagen over de periode 2003-2009
gaf mij een ambivalent beeld. Aan de ene kant worden
in die jaarverslagen uitspraken gedaan die erop duiden dat de Raad vindt dat zijn taak en positie rondom
rijkswetgeving wezenlijk verschilt van die van de Raad
van State van het Koninkrijk. Zeer onlangs nog benadrukte de Raad van Advies de verschillen in context
en positionering door zijn eigen rol en die van zijn
Antilliaanse pendant te beschrijven als onderdeel van
een ambtelijk traject, terwijl hij de Raad van State van
het Koninkrijk omschreef als adviseur ‘in hoogste en
17 De Raad van State en de Antilliaanse Raad van Advies brengen
vergelijkbare jaarverslagen uit, in te zien via www.raadvanstate.nl
en www.raadvanadvies.an. De Raad van State beperkt zich in zijn
jaarverslagen tot het bespreken van slechts een klein deel van het
aantal uitgebrachte adviezen. Met een jaarlijkse uitstroom van
tussen de 500 en 600 adviezen kan hij moeilijk anders. De Antilliaanse Raad van Advies produceert jaarlijks ongeveer evenveel
adviezen als de Arubaanse wetgevingsadviseur, zodat hij ook niet
gedwongen wordt grote aantallen adviezen onvermeld te laten
in de jaarverslagen.
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laatste instantie’18. Zo’n zelfgekozen karakterisering
als ambtelijk adviseur is ook te vinden tussen de regels van een leerstellig betoog dat de Raad van Advies
al weer wat langer geleden tegen de Staten afstak.
Aanleiding hiertoe was een verzoek van de Staten
om advies uit te brengen over een aantal (hoeveel is
niet helemaal duidelijk) ontwerpen van rijkswet19. De
Staten wilden van de adviezen profiteren ten behoeve
van het verslag, dat ze op grond van art. 16 Statuut
mochten uitbrengen aan de Tweede Kamer. Volgens
de Landsverordening Raad van Advies is de Raad
bevoegd op verzoek van te Staten te adviseren – van
verplichte advisering (zoals die in Nederland bestaat,
zie art. 21a Wet op de Raad van State) lijkt geen
sprake te zijn. De ontwerpen van rijkswet waren voor
de Raad van Advies nieuw: de regering had ze niet bij
de Raad aanhangig gemaakt. Daaruit concludeerde
het college dat over de inhoud van de voorstellen
kennelijk overeenstemming bestond tussen de Arubaanse regering en de rijksministerraad. Volgens de
Staatsregeling kan de regering dan afzien van het
horen van de Raad van Advies. De Raad van Advies
zag hierin aanleiding slechts summier te adviseren.
Voor de beantwoording van eventuele vragen die de
Staten mochten hebben, adviseerde de Raad gebruik
te maken van het inlichtingenrecht20. Het signaal is

18 Jaarverslag 2009, p. 3.
19 Jaarverslag 2008, pp. 14 en 83-85. Het aantal ontwerpen van
rijkswet wordt wisselend gesteld op 5, 6 en 7.
20 De weigering te adviseren verdraagt zich slecht met de in 2004
geuite klacht over het passeren van de Raad, hiervóór noot 12.
Op de in 2008 gevolgde redenering is overigens ook wel wat af te
dingen. De Landsverordening Raad van Advies laat uitdrukkelijk
ruimte voor het rechtstreeks horen van de Raad van Advies door
de Staten. In de memorie van toelichting bij art. 17 is gesteld dat
het niet de bedoeling is dat de Raad meermalen adviseert over
een en hetzelfde onderwerp. Nu de regering geen initiatief had
genomen tot het horen van de Raad, zou er prima gevolg kunnen
worden gegeven aan het verzoek van de Staten. De formulering
van de Landsverordening lijkt de uiteindelijke beslissing hoe om
te gaan met zo’n Statenverzoek over te laten aan de Raad van Advies. Het verdient overweging te bepalen dat, net als in Nederland
geldt sinds 1 september 2010, een parlementair verzoek om advies
(voorlichting) niet kan worden geweigerd (zie art. 21a Wet op de
Raad van State).
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duidelijk: de Raad van Advies laat zich niet tussen
de Arubaanse regering en de Staten manoeuvreren.
Herhaaldelijk werd ik ook bevestigd in mijn veronderstelling dat de Raad zich in zijn adviezen voornamelijk concentreert op de vraag of een wetsontwerp
een bedreiging inhoudt voor de Arubaanse zelfstandigheid. Zo verzette de Raad van Advies zich meer dan
eens tegen een ontwerp van rijkswet dat uitging van
de gedachte dat de taken van de kustwacht zich hebben geëvolueerd tot aangelegenheid van het Koninkrijk21. Verdedigers van deze gedachte wijzen erop dat
het bestrijden van drugshandel in toenemende mate
een grensoverschrijdende aanpak vergt. De Raad wil
niet meegaan in die redenering. Rechtshandhaving
en de strijd tegen de handel in verdovende middelen
ziet hij onveranderlijk als landsaangelegenheden;
slechts op grond van consensus kunnen omtrent
dat onderwerp bij rijkswet regels worden gesteld22.
Een al te rekkelijke uitleg van het begrip Koninkrijksaangelegenheden zou leiden tot een ongewenst
lange arm van de rijkswetgever23. Vergelijkbare vrees
voor aantasting van de Arubaanse autonomie valt
te bespeuren in het advies over de interpretatie van
art. 40 Statuut, dat op verzoek van de Staten is uitgebracht24. Dit statuutsartikel speelde een cruciale
rol in de kwestie van erkenning van een in Nederland
gesloten huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht25. Zou ook hier een ruimhartige interpretatie
gevolgd worden, dan zou Aruba gedwongen worden
een haar onwelgevallige noviteit in het personen- en
familierecht te accepteren. In zijn advies hieromtrent
21 Zie over de constitutionele vragen rondom deze rijkswet ook:
Bröring (2008, pp. 197-198).
22 Soortgelijke kritiek werd gegeven door de Raad van Advies van
de Nederlandse Antillen, zie diens Jaarverslag 2005, pp. 13-14 en
Bijlage II. De beide adviescolleges hebben over de bij dit ontwerp
van rijkswet uit te brengen adviezen overleg gevoerd.
23 Jaarverslag 2004, pp. 19-24, Jaarverslag 2006/07, pp. 19-20, Jaarverslag 2009, p. 4.
24 Jaarverslag 2005, pp. 16-22.
25 Zie voor de achtergronden van dit debat de conclusie en literatuurverwijzingen van A-G Strikwerda in de zaak die leidde tot
het arrest van de Hoge Raad van 13 april 2007, LJN AZ6095.
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nam de Raad opnieuw stelling tegen ondermijning
van de Arubaanse zelfstandigheid.
Er zijn dus diverse aanwijzingen dat de Raad van
Advies zich ten volle bewust is van het verschil in
taak en positie met de Raad van State (van het Koninkrijk), en dat in de advisering bijzondere aandacht
uitgaat naar de gevolgen van rijkswetgeving voor de
Arubaanse autonomie.
Tegelijkertijd bevatten de jaarverslagen meer dan
eens passages waarin de suggestie wordt gewekt dat
de Raad van Advies en de Raad van State van het
Koninkrijk volwaardige evenknieën zijn. Zulke gelijkschakeling doet zich onder meer voor in adviezen
over consensusrijkswetgeving, als de rijkswetgever
regels stelt over onderwerpen die vallen onder de autonome bevoegdheden van de landen. Het wetgevend
optreden van het Koninkrijk berust dan op vrijwillige
samenwerking. De Raad van Advies acht zich veel
beter vertrouwd met de lokale omstandigheden en
behoeften waarin een consensusrijkswet treedt, en
bepleit daarom zijn opmerkingen over die autonome
aangelegenheden even zwaar aan te slaan als die van
de Raad van State (van het Koninkrijk)26. Een ander
voorbeeld: de hiervoor aangehaalde positionering
van de Raad als actor in een Arubaans ambtelijk
proces staat op gespannen voet met de brief waarin
de Raad zich, door tussenkomst van de landsregering, tot de rijksministerraad richt met een verzoek
ruimere adviestermijnen te hanteren27. Mij lijkt dat
de termijn die de Raad van Advies gegund wordt om
zich uit te spreken over ontwerpen van rijkswet, een
geheel interne zaak is. Door de rijksministerraad op
de termijnstelling aan te spreken, tilt de Raad van
Advies zich buiten de Arubaanse verhoudingen en
eist hij voor zichzelf een rol op het toneel van de
Koninkrijksorganen.

26 Jaarverslag 2005, p. 9 en Jaarverslag 2006/07, p. 20. Zie ook het
Jaarverslag 2009 van de Raad van State, p. 83.
27 Jaarverslag 2003, pp. 8 en 38.

Niet alleen van Arubaanse zijde kunnen uitlatingen
worden vernomen die uitgaan van de veronderstelling dat de drie wetgevingsadviseurs in het Koninkrijk een vergelijkbare taak en positie hebben. In een
redevoering ter gelegenheid van het elfde lustrum van
de Antilliaanse Raad van Advies stelde de vicepresident Tjeenk Willink zijn Raad van State op één lijn
met de jubilaris. Beide raden hebben, aldus Tjeenk
Willink, ‘tot taak de democratische rechtsorde in
onze landen en in het Koninkrijk als geheel te bewaken en
te versterken’ (Tjeenk Willink, 2003, p. 42, cursivering
toegevoegd, MN). Ik kan geen enkele valide reden
bedenken die eraan in de weg staat ook de Arubaanse
Raad van Advies in deze parallel te betrekken.
Over de inhoud van de adviezen bij rijkswetgeving
kan nog gezegd worden dat de autonomie weliswaar
meestal, maar niet in alle gevallen leidend is. De
toetsing aan verdragsrecht levert voorbeelden op
van situaties waarin de landsautonomie verregaand
is gerelativeerd28. In de meeste gevallen wijst de Raad
er dan fijntjes op dat de aansprakelijkheid voor de
niet-naleving van volkenrechtelijke verplichtingen
bij de Koninkrijksregering berust. Dat weerhoudt
de Raad er niet van de Arubaanse landswetgever op
te roepen werk te maken van verdragsverplichtingen,
ook als dat ten koste van zelfbestuur gaat.
Zo ontstaat een wat diffuus beeld van de taak van
de Raad van Advies. Soms handelt hij als Arubaans
orgaan in het Arubaans belang, en soms beklimt hij
het toneel van het Koninkrijk en behartigt hij landsoverstijgende belangen.
Mogelijk is het nog te vroeg om op basis van een
handvol jaarverslagen te concluderen dat de Raad
van Advies wat heen en weer schippert. In de meeste
jaren waarop de door mij geraadpleegde verslagen
28 Zie het Jaarverslag 2005, pp. 24-25, 27; Jaarverslag 2006/07,
pp. 60-61, Jaarverslag 2008, pp. 7, 65, 83-85 en het Jaarverslag
2009, pp. 13-14.
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betrekking hebben, was immers nauwelijks sprake
van advisering over rijkswetgeving. Als ik goed heb
geteld, zijn er in de periode 2003-2008 vijf adviezen
uitgebracht over ontwerpen van rijkswet. De eerder in
noot 19 genoemde adviezen die in 2008 aan de Staten
zijn uitgebracht heb ik niet meegeteld, aangezien de
Raad de adviesaanvragen om procedurele redenen
vrijwel ongeannoteerd retour stuurde29. In deze zes
jaren zijn twee adviezen over ontwerpen voor algemene maatregelen van rijksbestuur uitgebracht. Verder is er vijfmaal geadviseerd over vraagstukken die
op andere wijze verband houden met voorgenomen
rijkswetgeving. Het totaal aantal rijksrechtelijke adviezen over de verslagjaren 2003-2008 komt daarmee
uit op twaalf. Tegen deze achtergrond van gemiddeld
twee adviezen per jaar steekt het verslagjaar 2009
met zes adviezen schril af. Deze zes adviezen hebben
de Antilliaanse ontmantelingsoperatie als gemeenschappelijke noemer. De oogst uit 2009 is daarom
zowel kwantitatief als kwalitatief extra interessant.
Wellicht kunnen we uit deze zes adviezen iets opmaken over hoe de Raad adviseert bij rijkswetgeving die
voornamelijk ten behoeve van een ander land binnen
het Koninkrijk in procedure is gebracht.

Advisering over de opheffing van de Nederlandse Antillen
Over de wetgeving ter opheffing van de Nederlandse
Antillen is elders uitvoerig geschreven (Nehmelman,
2009; Hoogers, 2010; Rogier, 2010). Het is nodig
noch nuttig dat hier over te doen; volstaan kan
worden met de constatering dat voor deze operatie
ongeveer tien rijkswetten, een fiks aantal algemene
maatregelen van rijksbestuur en een nog groter
aantal onderlinge regelingen tot stand zijn gebracht.
Van deze stortvloed aan regelgeving is slechts een
beperkt deel relevant voor Aruba, en dan ook nog op
bescheiden schaal. De Rijkswet openbare ministeries
Curaçao, Sint Maarten en de BES, bijvoorbeeld, heeft
voor de Arubaanse rechtsorde hoegenaamd geen con29 Jaarverslag 2008, pp. 83-85.
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sequenties30. Andere rijkswetten zijn in geringe mate
van betekenis voor de Arubaanse rechtsorde. Ik noem
als voorbeeld de Reglementen voor de Gouverneurs
van de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten, die
bepalen dat de Gouverneurs strafrechtelijke onvervolgbaarheid genieten in de landen in het Caribisch
gebied31. De ingrijpendste nieuwe rijkswet is wellicht
die waarmee het Statuut voor het Koninkrijk gewijzigd is32. De rijkswet die in 1986 Aruba losmaakte
uit het Antilliaanse landsverband beperkte zich nog
tot noodzakelijke redactionele aanpassingen in het
Statuut. Bij het opheffen van de Antillen in 2010 zijn
ook inhoudelijke wijzigingen aangebracht33. Een van
de belangrijkste en meest controversiële wijzigingen
is de introductie van doorzettingsmacht voor de
Koninkrijksregering (of, in voorkomende gevallen,
de rijkswetgever) om op te treden in het geval een
van de landen nalatig is bij de implementatie van
verdragsrechtelijke verplichtingen (art. 27 lid 3 en
4 Statuut)34.
30 Rijkswet van 7 juli 2010, Stb. 336. De organisatie van de zittende
magistratuur is landsaangelegenheid. Om praktische redenen
was er tot voor kort een gemeenschappelijke voorziening voor
de staande magistratuur in Aruba en de Nederlandse Antillen.
Een en ander was geregeld in de Samenwerkingsregeling, een
onderlinge regeling in de zin van art. 38 Statuut die hiërarchisch boven de landsconstituties stond. De ontmanteling
van de Nederlandse Antillen heeft er niet voor gezorgd dat de
zittende of staande magistratuur voortaan aangelegenheid van
het koninkrijk zijn. Wel is er bij die gelegenheid voor gekozen
de samenwerking te intensiveren en gebruik te maken van de
mogelijkheid die het Statuut biedt om onderlinge regelingen
bij rijkswet vast te stellen. Deze afspraak heeft alleen betrekking
op de rechterlijke organisatie (zittende magistratuur), en niet
op de openbare ministeries van de landen. Om die reden is de
rijkswetgeving over de organisatie van het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie ondergebracht in een afzonderlijke rijkswet, die
geldt op Aruba. Zie Kamerstukken II 2008/09, 32 017 (R1884), nr.
3, pp. 4-6; Kamerstukken II 2008/09, 32 018 (R1885), nr. 3, pp. 1-2
en Kamerstukken II 2009/10, 32 017 (R1884), nr. 9, pp. 2-3.
31 Zie art. 9-11 in de rijkswetten van 7 juli 2010, Stb. 340 en 341,
houdende het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten
respectievelijk Curaçao.
32 Rijkswet van 7 september 2010, Stb. 333.
33 Vergelijk de rijkswet van 22 juli 1985, Stb. 452 met de rijkswet
van 7 september 2010, Stb. 333.
34 Introductie van deze bevoegdheid heeft de landen al vanaf
een vroeg stadium van het ontmantelingsproces verdeeld gehouden; zie de bijlage bij Kamerstukken II 2007/08, 31 200 IV,
nr. 34, pagina 1 (onderdeel 2).
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De Raad van Advies heeft zich over al deze soorten
rijkswetten, van onbelangrijk tot (een beetje) grensverleggend, uitgesproken. Daarnaast heeft hij zijn
regering nog geadviseerd over de statutaire grondslag
voor een rijkswet inzake visumverlening.
De adviezen zijn uitgebracht in de eerste twee weken
van februari in 2009. Ze mogen daarom zonder meer
in onderlinge samenhang gelezen worden. Het cluster aan adviezen biedt zodoende een uitstekende gelegenheid om de hiervoor geformuleerde hypotheses
te toetsen. Als die vooronderstellingen kloppen, zal
de Raad over ontwerpen van rijkswet die voor Aruba
goeddeels zonder rechtsgevolg zijn, weinig te melden
hebben gehad. Ontwerprijkswetten die daarentegen
betrekkelijk vérgaande gevolgen hebben voor de
Arubaanse rechtsorde, zoals de doorzettingsmacht
van de Koninkrijksorganen bij nalatige implementatie van verdragsverplichtingen, zouden volgens de
hypotheses aan een nauwkeurig onderzoek moeten
zijn onderworpen. Daarbij zou de meeste aandacht
moeten zijn uitgegaan naar de gevolgen voor de
Arubaanse zelfstandigheid.
Ik begin met enkele, wat ik maar even oneerbiedig
noem, onbelangrijke rijkswetten: rijkswetten die niet
zullen gelden in de Arubaanse rechtsorde. Ze variëren
van redactionele wijzigingen in geldende rijkswetten
tot het oprichten van instanties zoals de openbare
ministeries en een Raad voor de rechtshandhaving35.
De Arubaanse Raad van Advies is over vijf van deze
ontwerpen niet gehoord36. Daaruit mogen we wel35 De rijkswetten mogen voor het land Aruba onbelangrijk zijn, voor
de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten gaat het om rijkswetten die (op onderdelen) een belangrijke kanttekening plaatsen bij
de sinds 10 oktober 2010 verkregen autonomie. Instemming met
diverse consensusrijkswetten was een Nederlandse voorwaarde
voor de bijdrage aan sanering van de Antilliaanse schulden. Een
goed voorbeeld is de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten, Stb. 2010, 334.
36 Navraag bij de Raad van Advies leerde mij dat geen advies gevraagd is over de Rijkswet financieel toezicht (Stb. 2010, 334), de
Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe
landen (Stb. 2010, 339), het Reglement voor de Gouverneur van
Sint Maarten (Stb. 2010, 340), het Reglement voor de Gouverneur
van Curaçao (Stb. 2010, 341), en de Rijkswet tot vaststelling van
een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten
en Saba (Stb. 2010, 342).

licht concluderen dat de Arubaanse regering de
ontwerpen van onvoldoende belang achtte om de
gevolmachtigde minister te instrueren deel te nemen
aan de behandeling van de ontwerpen in de rijksministerraad en de Staten-Generaal37.
De Raad van Advies heeft andere gelegenheden
gekregen zich uit te laten over de rijkswetgeving die
de Antillen ontmantelt. Het eerste en met afstand
langste advies bespreekt de statutaire grondslag
voor een rijksvisumwet38. Visumverlening heeft als
zodanig niets van doen met de ontmanteling van de
Antillen. Dat de Raad zich over beide onderwerpen
in één advies uitlaat, komt doordat ambtelijke overleggen over een rijksvisumwet knarsend tot stilstand
waren gekomen vanwege een verschil van mening
over de juiste uitleg van het Statuut. De Raad zag een
verband tussen het dispuut in dit specifieke geval en
algemenere problemen rond rijkswetgeving.
Het advies laat zich lezen als een zorgelijke beschouwing over de staat van het Koninkrijk. De Raad van
Advies meent dat, als het aan de Koninkrijksregering en de Raad van State (van het Koninkrijk) ligt,
de rijkswetgever zich gaat gedragen als Holle Bolle
Gijs. Van Nederlandse zijde is een ontwikkeling in
gang gezet waarin onderwerpen die traditioneel een
landsaangelegenheid waren, worden omgetoverd
tot Koninkrijksaangelegenheid door er een buitenland- of defensiecomponent aan te ontdekken. De
Raad van Advies meent dat dit een onrechtmatige
manier van het verruimen van de bevoegdheid van
de rijkswetgever is, nu deze methode treedt buiten
de gebaande paden die het Statuut wijst.
37 Dat gold niet in alle gevallen voor de Staten. Zie het verslag dat
de Staten uitbrachten bij de ontwerp-reglementen voor de Gouverneurs van de nieuwe landen (Kamerstukken II 2009/10, 32 178
(R1898), nr. 8 en Kamerstukken II 2009/10, 32 179 (R1899), nr.
8). De Staten hadden op de inhoud van de wetsvoorstellen niets
aan te merken, maar benadrukten omstandig dat de emancipatie
van Curaçao en Sint Maarten niet ten koste mocht gaan van de
Arubaanse autonomie.
38 Advies inzake de statutaire grondslag van het voorstel van een
rijksvisumwet, kenmerk RvA 11-09. Het advies is in te zien als
bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 32 415 (R1915), nr. 4. Per
abuis is het advies van de Arubaanse Raad van Advies geëtiketteerd als het Antilliaanse advies, en vice versa.
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Naar aanleiding van zijn bevindingen signaleert de
Raad van Advies een ontwerpfout in het Statuut.
Bij afwezigheid van een conflictenregeling die het
mogelijk maakt op voet van gelijkwaardigheid
meningsverschillen bij te leggen, komt er extra verantwoordelijkheid op de schouders van het grootste
land in het Koninkrijk te liggen39. Nederland zou
een voortrekker moeten zijn bij het vormen van de
Koninkrijksgemeenschap. In plaats daarvan is er de
laatste jaren sprake van polarisatie tussen de landen
in het Koninkrijk. Aruba en de Antillen hechten als
jonge nieuwe landen (de term nation building valt)
sterk aan instandhouding van hun zelfstandigheid.
De Nederlandse integratie in de Europese Unie is
een tegengestelde ontwikkeling. Deze divergerende
tendensen vergen, zo meent de Raad van Advies, bezinning op de verhoudingen binnen het Koninkrijk
en de Europese Unie. Daartoe wordt de Arubaanse
regering dan ook opgeroepen.
Ook over drie onbelangrijke (in de hiervóór aangeduide zin) ontwerpen van rijkswet heeft de Raad
van Advies zich kunnen uitspreken40. Zoals blijkt uit
de aanhef van de drie adviezen is de Raad gevraagd
‘mede te adviseren of er gevolgen zijn van dit ontwerp
voor Aruba’. De Raad constateert in alle drie de adviezen dat Aruba van werking van de consensusrijkswet
is uitgesloten nu het land bij geen van de betreffende
ontwerpen partij is. Dat betekent niet dat de voorgestelde rijkswetten voor Aruba zonder gevolgen zijn.
Integendeel, juist vanwege de te verwachten effecten
geeft de Raad van Advies de regering in overweging
te bevorderen dat Aruba toetreedt tot de consen-

39 De art. 12a en 38a Statuut waren ten tijde van het uitbrengen
van het advies nog geen geldend recht.
40 Zie de adviezen over de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving,
advies van 12 februari 2009, kenmerk RvA 25-09; de Rijkswet
politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, advies van 12 februari 2009, kenmerk RvA 26-09
en over de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, advies van 12
februari 2009, kenmerk RvA 29-09.
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susrijkswetten. De Raad komt tot deze aanbeveling
omdat hij vreest dat de kustwacht, de politie en het
openbaar ministerie geïsoleerd komen te staan van
de zusterorganisaties in de Caribische regio. Dat zou
kunnen leiden tot een achtergestelde informatiepositie en het ontbreken van noodzakelijke voorwaarden
voor effectieve kwaliteitsborging. Ten aanzien van
het openbaar ministerie en de politie wijst de Raad er
nog op dat vrijwillige samenwerking aantrekkelijker
is dan opgedrongen bemoeienis waartoe het Koninkrijk op grond van de artikelen 43 en 51 Statuut zou
kunnen besluiten.
Dan resteren er nog twee adviezen over substantiëlere ontwerpen van rijkswet, namelijk de Rijkswet
Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Rijkswet
wijziging Statuut in verband met de opheffing van de
Nederlandse Antillen41. Gemakshalve duid ik laatste
rijkswet verder aan als de Rijkswet wijziging Statuut.
Beide rijkswetten beogen te gelden in de Arubaanse
rechtsorde.
Het advies over de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof
van Justitie is, net als de overige adviezen, uitgebracht
in februari 2009. Op dat moment woedde een conflict over de zetelkeuze van de gemeenschappelijke
rechterlijke organisatie nog voluit42. Arubaanse instemming met deze rijkswet stond onder het beslag
van mogelijke dwang vanwege het Koninkrijk. Het is
van belang bij de lezing van het advies deze context
in het achterhoofd te houden.
Die context klinkt onder meer door in de wat gemelijke opmerkingen die de Raad van Advies maakt
41 Adviezen van 11 februari 2009, respectievelijke kenmerken RvA
28-09 en RvA 27-09.
42 Aanvankelijk bestond het voornemen gelding van de rijkswet in
Aruba af te dwingen met een beroep op art. 43 Statuut. Dit zogenoemde waarborgartikel geeft het Koninkrijk doorzettingsmacht
teneinde de deugdelijkheid van bestuur, de rechtszekerheid en
fundamentele mensenrechten in de landen op peil te houden.
Na voortgezet overleg konden de landen het alsnog eens worden,
zodat het ontwerp uiteindelijk een volbloed consensusrijkswet
is; vgl. Kamerstukken II 2008/09, 32 017 (R1884) nr. 3, pp. 4-6 en
Kamerstukken II 2008/09, 32 017 (R1884), nr. 9, pp. 2-3.
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over het late tijdstip waarop hij het ontwerp voor de
Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie kreeg
voorgelegd. De rijksministerraad had het ontwerp
al aanhangig gemaakt bij de Raad van State van het
Koninkrijk. Er kan inderdaad aan getwijfeld worden
of Arubaans wetgevingsadvies dan nog zin heeft.
De Arubaanse regering nam voor lief dat eventuele
nieuwe gezichtspunten die de Raad van Advies zou
aandragen niet meer aan de orde zouden komen in
de rijksministerraad. Daarvoor zou immers een heropening van de bespreking door de rijksministerraad
nodig zijn, en dat gebeurt (formeel) slechts nadat de
Raad van State van het Koninkrijk ingrijpende kritiek op een ontwerp van rijkswet heeft geuit43. Een
Arubaans advies zou hoogstens nog kunnen worden
gebruikt voor de inbreng van de gevolmachtigde
minister in de Staten-Generaal.
In de adviesaanvrage vroeg de regering de Raad van
Advies specifiek in te gaan op de vraag of onvrijwillige gelding van de rijkswet met een beroep op art. 43
Statuut kan worden afgedwongen. De laatste jaren
zijn er meerdere twisten geweest over de omvang van
de bevoegdheid van de rijkswetgever44. Die discussies
kenden wonderlijke uitkomsten, zoals onderwerpen
die tegelijkertijd Koninkrijksaangelegenheid en
landsaangelegenheid zijn (Hoogers, 2009, p. 70: noot
16, p.98). De Raad van Advies protesteerde herhaaldelijk en terecht tegen dit soort gegoochel45.
In zijn advies over de Rijkswet Gemeenschappelijk
Hof van Justitie maakt de Raad aan deze kwestie
weinig woorden vuil. Hij verwijst naar het al genoemde advies over een rijksvisumwet. Daarin had
hij omstandig beargumenteerd dat de inzet van de

43 Art. 4 lid 2 onder a.1° van het Reglement van orde van de (rijks)
ministerraad.
44 Naast de al genoemde Rijkswet kustwacht en de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie speelt de kwestie ook bij het
al genoemde ontwerp voor een rijksvisumwet, zie Kamerstukken
II 2009/10, 32 415 (R1915), nr. 3 (pp. 1-3) en nr. 4 (p. 2).
45 Een bloemlezing uit de adviezen daaromtrent is te vinden in
het Jaarverslag 2004, pp. 19-24 en het Jaarverslag 2006/2007,
pp. 19-20.

doorzettingsmacht die art. 43 Statuut biedt, op zijn
minst kwestieus is46. Het advies over het Hof besteedt
veeleer aandacht aan de Arubaanse bestuurlijke
opstelling in het Antilliaanse ontmantelingsproces.
Het advies over de Rijkswet wijziging Statuut heeft
eenzelfde strekking. In beide adviezen stelt de Raad
dat de Arubaanse regering, in weerwil van de mooie
woorden die in 2005 bij de start van het proces van
staatkundige vernieuwing zijn gesproken, te veel op
haar handen heeft gezeten47. Die lijdelijke opstelling
heeft niet geholpen bij het tegengaan van de recente
verharding in de Koninkrijksverhoudingen. De Raad
voorziet een somber scenario van een afgezonderd
en achtergesteld Aruba dat in zijn directe nabijheid
de voormalige Antilliaanse eilanden eendrachtig ziet
samenwerken op terreinen die ertoe doen. Nu de
Antillen en het Koninkrijk besloten hebben op de
ingeslagen weg door te gaan, bepleit de Raad realpolitik. Arubaanse instemming met de rijkswetten zou
niet afhankelijk moeten zijn van het inwilligen van
de eis de Hofzetel te mogen huisvesten. Ook de voorgestelde bevoegdheid van de Koninkrijksregering
om op te treden tegen tardieve implementatie van
verdragen moet niet argwanend worden bestreden,
maar aangegrepen als een adequate oplossing voor
het serieuze probleem dat naleving van volkenrechtelijke verplichtingen in de Caribische landen vaak
vertraging oploopt. Van kritische reflectie door de
Raad op de concrete inhoud van de rijkswetsont46 De dubbele grondslag voor de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof
van Justitie waarvoor aanvankelijk werd geopteerd, rammelde
natuurlijk aan alle kanten. De Koninkrijksregering had hoegenaamd geen openbare pogingen ondernomen om aannemelijk
te maken dat het met de rechterlijke organisatie op Aruba een
zootje was, en dat niet te verwachten viel dat Aruba zelf orde op
zaken zou kunnen stellen. Dat zijn namelijk de voorwaarden die
de Officiële Toelichting stelt aan ingrijpen op grond van art. 43
Statuut (Kamerstukken II 1953/54, 3517, nr. 2, p. 15: ‘Slechts wanneer in het land zelf geen redres van een ontoelaatbare toestand
mogelijk zou blijken te zijn, kan het nemen van een maatregel
in overweging komen’). Hierover ook: Thiel (2009) en Hoogers
(2010).
47 De Raad had in zijn advies over het rapport van de WerkgroepJesurun al gewaarschuwd tegen Arubaanse afzijdigheid, Jaarverslag 2004, pp. 24-26.
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werpen blijkt niets. Het oordeel van de Raad lijkt
daarentegen vooral gebaseerd op de strekking en het
doel van de rijkswetten48.
De boodschap van de Raad van Advies is helder:
Aruba doet er goed aan loyaal mee te blijven werken
aan de rijkswetgeving tot wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van
de Nederlandse Antillen. Dat is goed voor Aruba en
goed voor het Koninkrijk49.

Waardering van de adviezen
Als ik deze serie adviezen op me in laat werken,
dan ontwaar ik ten minste één rode draad die tegelijkertijd een trendbreuk is. Vóór de start van het
Antilliaanse ontmantelingsproces deed de Arubaanse
Raad van Advies in zijn adviezen aan de regering
voornamelijk aan constitutional preview. In de kern
draaiden zijn adviezen over rijkswetten om rechtmatigheidstoetsing en was de Arubaanse autonomie
het voornaamste criterium. Die lijn is goeddeels
losgelaten in de adviezen die zijn uitgebracht in het
kader van de opheffing van de Antillen. De Raad
geeft nog een grote dreun op de gong van de rechtmatigheid in zijn advies over de statutaire grondslag
voor een rijksvisumwet, maar kiest al in datzelfde
advies voor een ander beoordelingskader. Het proces
van staatkundige veranderingen in het Koninkrijk
plaatst Aruba voor de keuze tussen aansluiten of
afzonderen. Isolatie is, zo meent de Raad, niet in het
belang van Aruba, noch van het Koninkrijk. Op een
gegeven moment moeten de knopen geteld worden.
Het heeft dan geen zin meer de rechtmatigheid van
het inzetten van vérstrekkende middelen zoals de
48 Dat is des te opvallender nu de Raad van Advies zijn dicta normaliter opbouwt volgens een stramien waarin de inhoud en de
doelstelling van een voorgestelde regeling ieder afzonderlijk
worden beoordeeld, zie Jaarverslag 2009, p. 10.
49 Het kan dan ook geen verrassing zijn dat het laatste advies dat
de Raad over de opheffing van de Antillen uitbracht, namelijk
het advies van 30 juli 2010 over de Ontwerp-landsverordening
tot aanvaarding van de Rijkswet wijziging Statuut, kenmerk RvA
150-10, een blanco advies is.
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toezichtsfiguren uit het Statuut te betwisten, hoezeer daartoe ook aanleiding is. Gemeten naar veel
abstractere constitutionele maatstaven verdient de
ontmantelingsoperatie Arubaanse steun.
Hoe moeten deze abstracte maatstaven worden
geduid? De aansporing een meer coöperatieve attitude aan te nemen lijkt op een uitnodiging tot
bijstelling van het regeringsbeleid. Ik aarzel bij het
gebruiken van dat woord, want de term ‘beleid’ ligt
gevoelig als het gaat om de verhouding tussen een
regering en zijn voornaamste wetgevingsadviseur.
Dat geldt voor Nederland maar misschien nog wel
meer voor Aruba. Toen de Raad van State in 1998
voor de eerste keer een systematische verantwoording
gaf van zijn toetsingskader kwam daarin de term
‘beleidstoetsing’ voor50. Die term wekte nogal wat
misverstanden, zodat hij al gauw werd vervangen
door ‘beleidsanalytische toetsing’51. In de Arubaanse
context is het gebruik van de term misschien nog
wel beladener. Herhaaldelijk moest de Raad van
Advies zijn bevoegdheid om kritiek te geven op de
kwaliteit en consistentie van het voorgestelde beleid,
verdedigen52. Zeer recent nog onderstreepte de Raad
dat hij met zijn beleidsanalytische toetsing niet aan
politiek doet53.
50 Raad van State, Jaarverslag 1998, pp. 18-26.
51 Raad van State, Jaarverslag 2002, pp. 41-50.
52 Jaarverslag 2003, pp. 1 en 7; Jaarverslag 2005, p. 4; Jaarverslag
2006/2007, pp. 3 en 104-106. Meer dan eens zegt de Raad met
zo veel woorden dat hij ook een doelmatigheidstoetsing verricht
– een term die appelleert aan de integrale heroverweging zoals
we die kennen in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. In
die context kan doelmatigheidstoetsing tot een volledig andere
uitkomst leiden. Omwille van deze associatie lijkt het me verstandig de term niet te gebruiken voor het beschrijven van de
werkzaamheden van de Raad van Advies.
53 Jaarverslag 2009, p. 3. De Raad van Advies is daar kritisch over de
‘advieslijn’ die de Raad van State van het Koninkrijk heeft uitgezet bij het beoordelen van de maatregelen in het kader van de
ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Ik vind die kritiek wel
erg zwaar aangezet. Men kan het de Raad van State toch moeilijk
kwalijk nemen dat hij consistentie betracht in zijn adviezen. De
Arubaanse Raad van Advies streeft daar zelf ook naar. Het heeft
er alle schijn van dat vooral de inhoud van de advieslijn verzet
oproept.
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Met oog voor die gevoeligheid houd ik toch vol dat
de Raad van Advies de plannen voor de ontmanteling
van de Antillen beoordeelde op hun constitutionele
beleidskwaliteit – een term die niet fraai maar wel
adequaat is. Ik denk dat wat de vicepresident van de
Raad van State in 2005 heeft geschreven over beleidsanalytische toetsing van wetgeving in Nederland, zo
ongeveer ook opgaat voor Aruba (Tjeenk Willink,
2005, pp. 51-59).
De vicepresident wees erop dat beleidsmatige keuzes
door de regering worden gemaakt, en dat de Raad
wat dat aangaat een loyaal adviseur is. Om invulling
te geven aan de eigen verantwoordelijkheden die
regering en Staten hebben, is het evenwel nuttig dat
een onafhankelijk adviseur aandringt op rechtmatigheid, consistentie en verantwoording. Als het goed is
maakt advisering door de Raad van Advies het voor
de regering en de Staten mogelijk een brug te slaan
tussen de doelen en taken die politieke organen
zichzelf stellen en de maatregelen die ter realisering
daarvan kunnen worden getroffen.
Dat is ook precies wat er gebeurde in de adviezen van
begin 2009 over de rijkswetgeving die de Nederlandse
Antillen ophief. De Raad van Advies koos niet zelf
een politieke koers, maar refereerde uitdrukkelijk aan
wat namens de Arubaanse regering was gemeld bij de
formele start van het ontmantelingsproces54. Tegen
die achtergrond en langs de lijnen van het eerder
aangekondigde algemeen regeringsbeleid kraakte de
Raad harde noten.
Nu is het natuurlijk niet zo dat de Raad deze manier
van beoordelen voor het eerst in 2009 hanteerde.
Volgens het toetsingskader dat de Raad in 2005
expliciteerde besteedt ieder advies aandacht aan
doeltreffendheid en doelmatigheid, de beginselen
54 Het citaat waarop de Raad van Advies zich beroept is ook terug
te vinden in het Jaarverslag 2009, p. 58. Statenleden van de MEPfractie menen overigens dat de Raad van Advies aan het citaat van
de toenmalige (aan de MEP geestverwante) minister-president
een onjuiste uitleg heeft gegeven (brief van 27 augustus 2010
van de MEP-fractie aan de voorzitter van de Staten, waarvan ik
een afschrift heb ontvangen).

van subsidiariteit en evenredigheid, alsook de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. In de praktijk
gebeurt dat ook. Ik hoef alleen maar te verwijzen
naar het beruchte conflict rond de nota van wijziging
op het ontwerp voor de Landsverordening belasting
op de bedrijfsomzetten. Het advies dat bij die nota
van wijziging hoort, ontleent zijn kritische toon in
belangrijke mate aan de beleidsanalytische toetsing55.
Er is sprake van een bestendige praktijk waarin de
Raad van Advies mede aandacht schenkt aan de
kwaliteit van voorgesteld beleid.
Waar de adviezen uit het vroege voorjaar van 2009
zich wél in onderscheiden van eerdere adviezen over
rijkswetgeving, is de onderlinge verdeling tussen de
beleidsanalytische en juridische toets. Tot en met
2008 waren de meeste kanttekeningen in de adviezen
uit juridisch hout gesneden. In de 2009-adviezen
is de beleidsanalytische invalshoek dominant geworden en speelt de juridische toets een marginale
rol. Dat houdt, zo vermoed ik, verband met het feit
dat het hier om een pakket van maatregelen gaat
waarover door een groot aantal partijen was meeonderhandeld en waarbij Aruba slechts indirect
betrokken was. Bij eerdere rijkswetgeving waren de
Antilliaanse eilandsbesturen geen gesprekspartner,
maar bij de ontmantelingswetgeving hadden ze op
grond van politieke afspraken een belangrijke vinger
in de pap. Rijkswetsontwerpen uit de periode voor
2009 konden bovendien ieder op hun eigen merites
worden beoordeeld. Dat gold in veel mindere mate
voor de ontwerpen die deel uitmaakten van de ontmantelingsoperatie, omdat deze ontwerpen sterk
samenhingen. In een vroeg stadium van het proces
was het nog mogelijk aan te dringen op koerscorrecties. Op een gegeven moment moet er een knoop
worden doorgehakt. Nadien nog morrelen aan een
onderdeel zou de constructie als een kaartenhuis in

55 Jaarverslag 2006/2007, pp. 43-50. Zie over dit conflict ook de
bijdrage van gewezen voorzitter van de Raad A.L. Nicolaas aan
deze bundel.
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elkaar kunnen doen zakken. In zaken van wetgeving
gaat het uiteindelijk om veel meer dan alleen een
rechtmatigheidsvraag. Voor de Raad van Advies was
duidelijk dat hij in februari 2009 niet kon volstaan
met een oordeel over de rechtmatigheid, maar dat
hij vooral in moest gaan op de vraag naar de constitutionele kwaliteit. Daarmee liet de Raad zien dat
hij oog heeft voor de politieke werkelijkheid en gaf
hij een zinvolle invulling aan zijn taak de Arubaanse
regering te adviseren bij vraagstukken van constitutioneel beleid.

Tussenbalans
Op dit punt aangekomen kunnen enkele van de
hypotheses op hun juistheid worden getoetst. Mijn
bevindingen kennen een paradox. Alle Arubaanse
adviezen die in het kader van het ontmantelingsproces van de Nederlandse Antillen zijn uitgebracht,
sporen met de positiefrechtelijke positie en taak van
de Raad van Advies. De Raad bood met zijn adviezen
ondersteuning aan de regering bij het bepalen van
de positie die de gevolmachtigde minister in zou
moeten nemen bij de behandeling van een ontwerp
van rijkswet of algemene maatregel van rijksbestuur.
Zoals verondersteld heeft de Raad van Advies terughoudendheid betracht in zijn adviezen over rijkswetgeving die voor Aruba van secundaire betekenis is.
Het Arubaanse belang was maatgevend. Incidenteel
en zijdelings werden in de adviezen de gevolgen
voor het Koninkrijk of een ander land belicht. Zo
volstond de Raad met de oproep te bevorderen dat
Aruba alsnog onder de werking van enkele consensusrijkswetten zou vallen, zonder daarbij in te gaan
op wat er mogelijk aan die ontwerpen schortte. Zou
het advies zijn opgevolgd, dan was het maar de vraag
of de Raad nog in de gelegenheid zou zijn gesteld
nogmaals over de ontwerpen te adviseren. Ook de
vooronderstelling dat de conformiteit aan het constitutionele Koninkrijksrecht voor de Raad van Advies
nauwelijks punt van aandacht is geweest, blijkt met
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de feiten te kloppen. De Raad heeft zich in de eerste
plaats opgeworpen als hoeder van de status aparte
en het Arubaanse constitutionele bestel.
Het paradoxale element in mijn bevindingen is dat
de geconstateerde terughoudendheid niet heeft
geleid tot het onthouden van commentaar waar het
Arubaanse belang niet in het geding was. Anders dan
verondersteld heeft de Raad er immers niet het zwijgen toe gedaan toen hij rijkswetsontwerpen onder
ogen kreeg die voor Aruba zonder gevolgen zouden
blijven. Sterker: waar de Raad opkwam voor het
Arubaanse belang, deed hij dat in het bijzonder naar
aanleiding van rijkswetsontwerpen die geen gelding
in de Arubaanse rechtsorde beoogden. Mijn verwachting dat rijkswetgeving die daarentegen betrekkelijk
vergaande gevolgen voor de Arubaanse rechtsorde
zou hebben (ik noemde als voorbeeld de doorzettingsmacht van de Koninkrijksorganen bij nalatige
implementatie van verdragsverplichtingen), aan een
nauwkeurig onderzoek zou worden onderworpen,
blijkt evenmin te kloppen. Voor de beide falsificaties
is een gemeenschappelijke verklaring te geven. De
Raad van Advies beoordeelde de voorstellen op hun
constitutionele beleidskwaliteit. Hij concludeerde
dat niet-gelding van de consensusrijkswetten en het
ontbreken van een dwangmiddel om volkenrechtelijke verplichtingen na te leven, voor Aruba ongunstig
zou zijn. Het Arubaanse belang is dus zeer prominent
aanwezig in de adviespraktijk van de Raad van Advies.

Advisering door de Raad van Advies van de
Nederlandse Antillen en de Raad van State van
het Koninkrijk
De Raad van Advies van Aruba was niet de enige
wetgevingsadviseur die zich heeft gebogen over de
rijkswetten die verband houden met de opheffing
van de Nederlandse Antillen. Dat maakt nieuwsgierig naar hoe de beide andere wetgevingsadviseurs
zich van hun opdracht hebben gekweten. Voor de
Raad van Advies van de Nederlandse Antillen is het
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aannemelijk dat, nu de opheffing van het land de
Antillen de uitdrukkelijke wens van vier van de vijf
eilandgebieden was, hij voornamelijk zal hebben
gewaakt over de belangen van de eilandgebieden.
De Raad van State van het Koninkrijk zal, als laatste
adviseur van de rijksregering, wellicht op een wat
abstracter niveau hebben getoetst. Vanwege zijn
samenstelling en positie mag worden verwacht dat
de Raad van State van het Koninkrijk vooral waakte
over de constitutionele belangen van het Koninkrijk.
In het restant van deze bijlage wil ik stilstaan bij de
inbreng van deze andere adviseurs. Dat doe ik betrekkelijk kort, omdat deze bijdrage al aan de lange kant
is en het in een gedenkboek voor de Arubaanse Raad
van Advies zou misstaan te veel nadruk te leggen op
wat anderen hebben gedaan. Omwille van een eerlijk
vergelijk beperk ik me hier goeddeels tot adviezen
over ontwerpen die door alle drie wetgevingsadviseurs zijn becommentarieerd.

Raad van Advies van de Nederlandse Antillen56
Er zijn twee dingen die onmiddellijk opvallen aan
de advisering van de Antilliaanse Raad van Advies.
In de eerste plaats is dat het moment waarop ontwerpen bij de Raad aanhangig zijn gemaakt, en
in verband daarmee ook wanneer het advies werd
uitgebracht.57 Hiervóór heb ik laten zien waarom
het constitutioneelrechtelijk voor de hand ligt om
een lokale wetgevingsadviseur in te schakelen nog
voordat de rijksministerraad instemt met het in
procedure brengen van een rijkswetsontwerp. Op
Aruba was dat ook de praktijk, en in gevallen waarin
daarvan werd afgeweken heeft de Raad van Advies
56 De meeste van deze adviezen zijn te vinden via www.raadvanadvies.an. Enkele adviezen die daar niet gepubliceerd zijn, heb ik
bij de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen opgevraagd.
Aldaar was mw. J.B. Elvilia-Seedorf zeer behulpzaam bij het verzamelen van onderzoeksmateriaal.
57 Uit jaarverslagen van de Antilliaanse Raad van Advies krijg ik de
indruk dat het bij rijkswetgeving eerder regel dan uitzondering is
dat de regering van de Nederlandse Antillen zijn Raad van Advies
op een laat moment inschakelt.

zich daar negatief over uitgelaten.58 De Antilliaanse
Raad van Advies kwam op een veel later moment in
de procedure aan zet. In de meeste gevallen schakelde
de regering van de Nederlandse Antillen haar wetgevingsadviseur pas in nadat haar gevolmachtigde
minister in de rijksministerraad had ingestemd met
het ontwerp van rijkswet59. Een enkele keer werd het
lokale advies iets eerder gevraagd, maar ook in die gevallen gebeurde dat zodanig laat dat het bij voorbaat
uitgesloten was dat het advies zou zijn uitgebracht
voordat de rijksministerraad de beraadslaging over
het ontwerp had afgesloten. Daar komt nog eens bij
dat de Antilliaanse Raad van Advies betrekkelijk veel
tijd nam voor het uitbrengen van zijn adviezen. Ten
gevolge van de late aanhangigmaking en de lange
doorlooptijd werd het Antilliaanse wetgevingsadvies
steevast later uitgebracht dan het advies van de Raad
van State van het Koninkrijk60. Zodoende gaf de
Antilliaanse regering de regie over de mate waarin zij
zich in de onderhandelingen in de rijksministerraad
op haar eigen wetgevingsadviseur kon beroepen uit
handen.
Een tweede observatie hangt met de eerste samen. De
adviezen mondden namelijk alle uit in de aanbeveling
ermee in te stemmen dat het ontwerp, eventueel in
aangepaste vorm of na wijziging van de toelichting,
58 Jaarverslag 2003, p. 21.
59 Het meest uitgesproken voorbeeld betreft het ontwerp voor de
Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. Dat Rijkswetsontwerp is op 24 maart 2009 door de Koninkrijksregering
aanhangig gemaakt bij de Raad van State van het Koninkrijk.
Een dag later maakte de Antilliaanse regering hetzelfde voorstel
aanhangig bij de Raad van Advies.
60 Deze conclusie vloeit voort uit een overzicht van de data waarop
(1) de adviesaanvragen aan de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen werden aangeboden, (2) het advies werd uitgebracht,
(3) de rijksministerraad volgens persberichten van de Rijksvoorlichtingsdienst heeft ingestemd met aanhangigmaking van een
ontwerp van rijkswet bij de Raad van State van het Koninkrijk,
(4) de ontwerpen bij de Raad van State van het Koninkrijk aanhangig zijn gemaakt, (5) de Raad van State van het Koninkrijk
zijn advies heeft uitgebracht, (6) de nadere rapporten bij die
adviezen werden gepubliceerd en (7) de ontwerpen van rijkswet
bij Koninklijke boodschap zijn ingediend bij de Staten-Generaal
en zijn verzonden aan de Staten van Aruba en de Staten van de
Nederlandse Antillen.
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aan de parlementen wordt aangeboden. Uit deze
dicta blijkt dat de Raad van Advies zich ervan bewust
is dat hij zijn regering alleen nog van dienst kan zijn
bij de vraag of (en slechts ten dele hoe) de ontwerpen
van rijkswet zullen worden ingediend. Deze zelfgekozen marginalisatie geeft blijk van realiteitszin. Gelet
op de constitutionele positie van de Raad van Advies
is zulke terughoudendheid evenwel niet nodig. Hij
zou kunnen aandringen op inhoudelijke wijzigingen. Een voorwaarde is dan wel dat de Raad eerder
ingeschakeld wordt.
Over de inhoud van de adviezen valt ook nog wel
het een en ander op te merken. Het gros van de
opmerkingen dient vooral het belang van de eilanden van de Antillen. Zo komt de Raad op voor de
Curaçaose en Sint Maartense bestuurscolleges, die
formeel geen rol spelen bij (consensus)rijkswetgeving61. Waar voorgestelde rijkswetten aanhaken
bij de waarborgtaak van het Koninkrijk is de Raad
extra alert op aantastingen van de zelfstandigheid
en gelijkwaardigheid van de landen in spe62. In alle
adviezen over consensusrijkswetgeving besteedt de
Raad van Advies aandacht aan de opzegbaarheid
van de regeling, met als uitgangspunt dat een balans
gevonden moet worden tussen rechtszekerheid en
de autonomie van de nieuwe landen. Opmerkelijk
is dat de Raad voor zijn advies over het ontwerp van
de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie een
wijder perspectief kiest. Hij beperkt zich niet tot de
Antilliaanse eilanden maar komt uitdrukkelijk op
voor de Arubaanse autonomie63. Voor het overige
wordt in de adviezen uitvoerig aandacht besteed aan
kleinere, veelal technische onvolkomenheden.

61 Zie het advies van 23 juni 2009 over het ontwerp voor de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, RvA no. RA/11-09-RW.
62 Idem; zie ook het advies van 17 maart 2009 over het ontwerp van
Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, RvA no. RA/05A-09-RW.
63 Advies van 17 maart 2009, RvA no. RA/05-09-RW.
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Raad van State van het Koninkrijk64
De Raad van State van het Koninkrijk komt als
laatste aan bod in deze beschouwing. Dat past ook
bij zijn rol als finaal adviseur: aan eventuele overige
verplichtingen tot het vragen van advies moet zijn
voldaan voordat de Raad van State (van het Koninkrijk) een (rijks)wetsontwerp krijgt voorgelegd. Van de
Raad van State mogen we daarom ook verwachten
dat hij het meest omvattende advies uitbrengt.
Voor wat de rijkswetgeving over de herstructurering van het Koninkrijk betreft maakt de Raad
die verwachting waar door het hanteren van een
breed toetsingskader. Het spreekt voor zich dat de
rijkswetsvoorstellen zijn getoetst aan het Statuut65.
De verbreding van het perspectief blijkt veeleer uit
bijvoorbeeld de aandacht voor de relatie tussen de
voorstellen en het verdragsrecht66. Verdragsconformiteit is voor de Koninkrijksregering van bijzonder
belang aangezien volkenrechtelijke verplichtingen
zijn aangegaan door het Koninkrijk. Uit dien hoofde
is de Koninkrijksregering aanspreekbaar op de nako64 De Raad van State van het Koninkrijk meent zelf dat zijn
taak zich nadrukkelijk onderscheidt van die van de Raad van
State van Nederland: ‘Het functioneren van de Raad als Koninkrijksorgaan vereist een andere opstelling dan die voor het
functioneren van de Raad als adviseur van alleen de Nederlandse
regering en Staten-Generaal’, Jaarverslag Raad van State 2009,
p. 83.
65 Daarbij heeft de Raad (zij het op een ondergeschikt punt) een
scheve schaats gereden. Alle adviezen over rijkswetten die niet
op Aruba zullen gelden, geven de rijksregering in overweging
het (aangepaste) voorstel van rijkswet ‘te zenden aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse
Antillen’ – en dus kennelijk niet aan de Staten van Aruba. Die
aanbeveling verdraagt zich slecht met de verplichting van de
Koninkrijksregering om alle voorstellen van rijkswet gelijktijdig met de indiening bij de Staten-Generaal aan de Staten van
alle Caribische landen te zenden, zie art. 15 lid 1 Statuut (niet
wezenlijk gewijzigd per 10 oktober 2010). Dit onderdeel van de
adviezen is consequent niet opgevolgd: de nadere rapporten bij
deze voorstellen concluderen (vrijwel) steeds tot toezending aan
alle drie de parlementen. Volgens de Koninklijke boodschappen
zijn de rijkswetsvoorstellen zonder uitzondering aan alle parlementen verstuurd.
66 Bijvoorbeeld in de adviezen over de Rijkswet Gemeenschappelijk
Hof van Justitie, Kamerstukken II 2008/09, 32 017 (R1884), nr. 4,
pp. 3-4 en de Rijkswet Raad voor de Rechtshandhaving, Kamerstukken II 2008/09, 32 020 (R1887), nr. 4, p. 5.
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ming van internationaalrechtelijke verplichtingen.
Van de belangrijkste adviseur van de Koninkrijksregering mag worden verwacht dat hij hier alert op is.
Hetzelfde geldt voor de inpasbaarheid van de voorstellen in de al geldende rijkswetten en landswetten,
een verhoudingsvraagstuk waar de Raden van Advies
goeddeels aan zijn voorbijgegaan67.
Het toetsingskader van de Raad van State van het
Koninkrijk beperkt zich niet tot normen die uitsluitend of vooral voor het Koninkrijk van belang zijn.
Meer dan eens grijpt de Raad voor zijn advies naar
maatstaven die relevant zijn voor de landen. Zo toetst
hij de hem voorgelegde rijkswetsvoorstellen aan
regels inzake het budgetrecht van de parlementen,
de beperkingssystematiek van grondrechten, het
legaliteitsbeginsel of de eisen van de democratische
rechtsstaat68.
De door het Statuut beschermde zelfstandigheid
van elk van de landen behoort natuurlijk bij uitstek
tot de categorie van normen die voor de landen
van bijzonder belang zijn. Dat is ook terug te zien
in de advisering door de Raad van State van het
Koninkrijk. Het draait dan niet alleen om de Caribische landen: het land Nederland wordt eveneens
in bescherming genomen tegen onrechtmatige of
onnodige bemoeizucht van het Koninkrijk69. In de
meeste gevallen is er geen sprake van een serieuze
centralisatiedreiging maar wijst de Raad op onvolkomenheden die, bedoeld of onbedoeld, zich slecht
verdragen met het statutaire uitgangspunt van de
autonomie van de landen.
Eén advies springt er op dit punt echt uit. De Raad
van State is uitgesproken kritisch over de voorge-

67 Een uitzondering is het Arubaanse advies over de Rijkswet Raad
voor de Rechtshandhaving (advies van 12 februari 2009, kenmerk
RvA 25-09).
68 Zie vooral Kamerstukken II 2008/09, 32 019 (R1886), nr. 4; zie ook
Kamerstukken II 2008/09, 32 018 (R1885), nr. 4. Toetsing aan de
grondwettelijke beperkingssystematiek van grondrechten biedt
een praktische oplossing voor het ontbreken van een grondrechtencatalogus in het Statuut (Hoogers, 2009, pp. 25-28).
69 Kamerstukken II 2009/10, 32 213 (R1903), nr. 4, pp. 3-4.

stelde bevoegdheid van de Minister van Justitie van
het Koninkrijk bindende vervolgingsaanwijzingen
te geven aan de openbare ministeries van de Caribische landen70. De Raad laat meewegen dat een
aanwijzingsbevoegdheid een vérgaande inbreuk
kan betekenen op een landsaangelegenheid, en dat
er bovendien al voldoende voorzieningen zijn die
verzekeren dat een deugdelijk vervolgingsbeleid kan
worden gevoerd. Na een genuanceerd betoog (van
de reeks adviezen is dit het langste) concludeert de
Raad van State van het Koninkrijk dat het Statuut
zich niet verzet tegen de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid als zodanig, maar dat er nog
wel het een en ander schort aan de manier waarop
die bevoegdheid in het voorliggende ontwerp van
rijkswet is uitgewerkt. Het advies waarin de aanwijzingsbevoegdheid wordt bekritiseerd, is dan ook het
enige advies uit de reeks dat afsluit met het dictum
het ontwerp ‘niet dan nadat’ in te dienen71.
Zo op het eerste oog valt er weinig aan te merken
op dit toetsingskader. De Raad van State van het
Koninkrijk werkt met een mooie mix van Koninkrijksbelangen en de belangen van de verschillende
landen. Bij nadere beschouwing is het precies die
mengeling die enige kritiek op de advisering van de
Raad rechtvaardigt.
Aan iedere vorm van toetsing ligt een aanname van
rangorde, of in elk geval voorrang ten grondslag. Het
toetsingskader is hoger dan, althans geniet voorrang
op de getoetste norm. Tegen deze achtergrond is het
opvallend dat de Raad van State van het Koninkrijk
een voorgestelde rijkswettelijke bepaling over het
zonder toestemming van de bewoner betreden van
een woning toetst aan het huisrecht van art. 12

70 De aanwijzingsbevoegdheid is opgenomen in onderdeel I.B.10
van de Slotverklaring van het bestuurlijk overleg over de toekomstige staatkundige positie van Curaçao Sint Maarten van
2 november 2006, bijlage bij Kamerstukken II 2006/07, 30 800
IV, nr. 9.
71 Kamerstukken II 2008/09, 32 018 (R1885), nr. 4, pp. 2-6.
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Grondwet. Even opvallend is de kritiek dat de voorgestelde bevoegdheid van de rijksministerraad een
begroting vast te stellen, zich moeizaam verhoudt
tot het parlementaire budgetrecht van art. 105
Grondwe72. Beide Grondwetsartikelen zijn immers
niet bij rijkswet maar bij wet vastgesteld. Bepalingen
van de Grondwet die niet bij rijkswet zijn vastgesteld,
binden de rijkswetgever niet omdat ze hiërarchisch
inferieur zijn73. Desalniettemin gaat de Raad van
State van het Koninkrijk er klaarblijkelijk van uit
dat beide Grondwetsartikelen normerend zijn voor
de rijkswetgever. Ik haast me overigens erop te wijzen
dat in de adviezen de corresponderende grondwettelijke normen uit de Antilliaanse Staatsregeling of
de (op dat moment nog vast te stellen) Curaçaose
en Sint Maartense landsconstituties in één adem
genoemd worden met de Nederlandse Grondwet.
Van een eenzijdige oriëntatie op het Nederlandse
constitutionele recht is geen sprake.
Nu is er natuurlijk niets op tegen om voorgesteld
rijksrecht te vergelijken met geldend landsrecht. Zodoende kan gebruikgemaakt worden van de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan. Dat geldt temeer
als sprake is van een gemeenschappelijke constitutionele traditie. Anders wordt het als de rechtmatigheid
van voorgesteld rijksrecht afhankelijk wordt van het
constitutionele recht van de landen. Een norm die
hiërarchische voorrang heeft op een andere norm
kan voor zijn gelding niet afhankelijk zijn van die
72 Voor beide voorbeelden zie Kamerstukken II 2008/09, 32 019
(R1886), nr. 4, pp. 9-10. Een derde voorbeeld, ontleend aan
Kamerstukken II 2008/09, 32 026 (R1888), nr. 4 en het daar aangehaalde advies van 14 augustus 2008: de Raad van State van het
Koninkrijk beoordeelt de vormgeving van bestuursrechtelijke
rechtsbescherming tegen beslissingen van de Koninkrijksregering onder meer aan de hand van de grondwettelijke bepalingen
over de rechterlijke macht. Deze grondwetsartikelen zijn (met
uitzondering van art. 118) evenwel niet bij rijkswet, maar bij wet
vastgesteld. Zie over de verhouding tussen de Grondwet en de
Rijkswet Gemeenschappelijk Hof ook (Hoogers, 2010, pp. 282284)
73 Zie ook (Hoogers, 2009, p. 78) over rijkswetgeving waartoe de
rijkswetgever op eigen titel bevoegd is en (Hoogers, 2009, p. 99)
over rijkswetgeving die berust op onderling overleg in de zin van
art. 38 lid 2 Statuut.
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inferieure norm. Mij is niet duidelijk of de Raad van
State van het Koninkrijk het landsrecht gebruikt als
bindend criterium of als bruikbaar voorbeeld. Voor
beide lezingen is steun te vinden. Zo stelt de Raad
ergens dat een rijkswetsvoorstel ‘dient (…) te voldoen
aan’ de constitutionele bepalingen over het huisrecht74. Deze formulering duidt op een rechtsplicht.
Daar staat tegenover dat in hetzelfde advies wordt
verondersteld dat met het rijkswetsvoorstel ‘niet
beoogd is, bestaande bevoegdheden en procedures
[inzake het budgetrecht, MN] te wijzigen’75. Als de
Raad ervan uitgaat dat de landsgrondwetten op dit
punt dwingend recht inhouden, dan zou de veronderstelling dat geen wijziging beoogd wordt zinledig
zijn. De veronderstelling is dan ook alleen maar
te begrijpen als een erkenning dat de rijkswet niet
gebonden is aan procedures die landsgrondwetten
voorschrijven. Ik zou menen dat die laatste insteek de
juiste is. Bepalingen van de landsconstituties binden
de rijkswetgever niet, maar een gemeenschappelijke
constitutionele traditie verdient waar mogelijk navolging op Koninkrijksniveau.
Deze korte verkenning van de wetgevingsadvisering
door de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen
en de Raad van State van het Koninkrijk laat zien dat
beide adviescolleges hebben voldaan aan de verwachtingen die redelijkerwijs gekoesterd mochten worden.
De Antilliaanse wetgevingsadviezen kiezen voornamelijk de belangen van de Antilliaanse eilanden als
vertrekpunt, maar verliezen de Arubaanse en Koninkrijksbelangen daarbij niet uit het oog. De Raad van
State van het Koninkrijk is er als laatste adviseur nog
eens goed voor gaan zitten en heeft de belangen van
alle landen en van het Koninkrijk meegewogen bij het
becommentariëren van de rijkswetsvoorstellen. Over
de juistheid van de manier waarop de adviescolleges
daarbij te werk zijn gegaan, valt natuurlijk veel meer
74 Kamerstukken II 2008/09, 32 019 (R1886), nr. 4, p. 9.
75 Kamerstukken II 2008/09, 32 019 (R1886), nr. 4, p. 2.
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te zeggen. Dat ga ik hier niet doen76. Mij interesseert
nu vooral de vraag hoe de verschillende adviseurs
zich tot elkaar verhouden. Duidelijk is dat ze in hun
advisering elkaar soms aanvullen en versterken, maar
dat er daarentegen ook voorbeelden zijn van elkaar
tegensprekende adviezen. Is er sprake van een constructieve dialoog tussen de drie wetgevingadviseurs,
of trekken ze ieder hun eigen plan?

Dialoog
Vast staat dat de adviesraden veel belang hechten
aan de onderlinge betrekkingen. Natuurlijk zijn er
incidentele contacten77. Bij jubilea en andere plechtigheden worden over en weer delegaties afgevaardigd
die van de gelegenheid gebruikmaken de lopende
zaken te bespreken. Sinds 2003 worden regelmatig
bilaterale ontmoetingen tussen de beide Caribische
Raden van Advies georganiseerd, en sinds 2005
vinden er tweejaarlijkse overleggen tussen de drie
wetgevingsadviseurs van het Koninkrijk plaats.
Toen bekend werd dat de Antillen zouden worden
opgeheven, heeft de advisering over deze wetgevingsoperatie uitdrukkelijk op de agenda van de tripartiete
bijeenkomsten gestaan78. In dit verband heeft de
ondervoorzitter van de Antilliaanse Raad van Advies
geopperd dat de Raad van State van het Koninkrijk
zijn advies pas zou uitbrengen als hij de beschikking
had over wat de Caribische collega’s te berde hadden
gebracht (Pietersz, 2009, pp. 60-65). Van de zijde van
de Arubaanse Raad van Advies zijn vergelijkbare suggesties gedaan79. Nu er sinds 10 oktober 2010 vier
wetgevingsadviseurs in het Koninkrijk actief zijn (vijf
als de Raad van State in beide hoedanigheden wordt
76 Zie voor constitutionele kritiek op de inbreng van de Raad van
State (van het Koninkrijk): Hoogers (2010).
77 Ter illustratie: het Jaarverslag 2003, pp. 13-14 meldt dat de Raad
van Advies van Aruba zich per brief tot de Raad van State van
het Koninkrijk wendde om zijn ongenoegen over een ingenomen
standpunt kenbaar te maken.
78 Jaarverslag 2006/07, p. 67; Jaarverslag 2009, p. 2.
79 Jaarverslag 2005, p. 9.

meegeteld), zal de behoefte aan het onderhouden van
onderling contact alleen maar sterker zijn geworden.
Het constitutionele recht legt aan het organiseren
van een overleg tussen de vier (vijf) wetgevingsadviseurs geen strobreed in de weg. Als men maar een
beetje opschiet is veel mogelijk. Het Statuut kent de
Raden van Advies niet, het heeft slechts oog voor de
rijksministerraad die beslist of een rijkswetsontwerp
of ontwerp van een algemene maatregel van rijksbestuur bij de Raad van State van het Koninkrijk
aanhangig wordt gemaakt. De Staatsregeling van
Aruba gaat ervan uit dat de regering desgewenst
de Raad van Advies inschakelt voordat de rijksministerraad het proces van rijkswetgeving op stoom
brengt. De Staatsregeling van Curaçao kent dezelfde
constructie80. Voor Sint Maarten ligt het iets anders.
De Sint Maartense Staatsregeling noch de organieke
Landverordening op de Raad van Advies laat zich
uit over het tijdstip van en uitzonderingen op de
verplichte consultatie van de Raad van Advies81. Dat
neemt allemaal niet weg dat het de landsregeringen
vrij staat de Raad van Advies op zodanig moment in
te schakelen dat de bevindingen betrokken kunnen
worden bij het instrueren van de gevolmachtigde
minister.
Maar waar leidt al dit onderling overleg toe, of zou
het toe kunnen leiden? De laatste zin van de vorige
paragraaf bevat natuurlijk een valse tegenstelling:
ook als er tussen de adviseurs een constructieve dialoog wordt gevoerd, weerhoudt dat hen er niet van
om vervolgens met geheel verschillende adviezen op
de proppen te komen. Anderzijds mogen we er niet
vreemd van opkijken als gezamenlijke besprekingen
soms ook leiden tot gezamenlijk optrekken. Van
buitenaf is moeilijk vast te stellen welke concrete
80 Art. 64 lid 2 onder c jo lid 4 van de Staatsregeling van Curaçao.
81 Art. 69 lid 2 onder c van de Staatsregeling van Sint Maarten.
Voor wat betreft de Landsverordening Raad van Advies moet ik
een slag om de arm houden omdat ik de officiële tekst niet heb
kunnen raadplegen.
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resultaten tot dusver zijn behaald. Uit de adviezen
die de drie Raden uitbrachten over de rijkswetgeving
ter opheffing van de Antillen blijkt niet of onderling
overleg is gevoerd. Bij eerdere gelegenheden was dat
(incidenteel) wel terug te zien82. Aangezien alle drie
de Raden nog recent de wenselijkheid van onderlinge
contacten onderschreven, vind ik het opvallend dat
de Raad van State van het Koninkrijk nergens in zijn
ontmantelingsadviezen verwijst naar zijn Caribische
collega’s. In andere adviezen uit dezelfde periode is
dat wel voorgekomen83. Ongetwijfeld speelt hier mee
dat de Raden van Advies hun bevindingen laat hebben gepresenteerd. Sommige adviezen waren echter
al wel beschikbaar op het moment dat de Raad van
State van het Koninkrijk aan zet was.
Naast praktische problemen speelt er bij de dialoog
ook nog wel een wat principiëler aspect. Natuurlijk
is er niets op tegen om geregeld opvattingen uit te
wisselen en elkaar van inlichtingen te voorzien – dat
komt de kwaliteit van de adviezen alleen maar ten
goede. Maar daarbij moet niet uit het oog verloren
worden dat de Raden zich tot verschillende regeringen richten. Het is aan de landsregeringen van
Aruba, Curaçao en Sint Maarten of zij de inzichten
van hun Raden van Advies door tussenkomst van
de gevolmachtigde minister willen inbrengen in
de besluitvorming door de rijksministerraad en de
Staten-Generaal. De rijksministerraad en de Staten82 Zie het door de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen
uitgebrachte Jaarverslag 2005, p. 13. Een ander voorbeeld: volgens
het nader rapport bij het advies van de Raad van State van het
Koninkrijk van 14 augustus 2008, nr. W04.08.0307/I/K, Bijvoegsel Stcrt. 13 januari 2009, nr. 7 was het advies van de Antilliaanse
Raad van Advies over het aanhangige ontwerpbesluit ter kennis
gebracht van de Raad van State van het Koninkrijk.
83 Kamerstukken II 2009/10, 32 415 (R1915), nr. 4, p. 2. Uit het advies van de Raad van State van het Koninkrijk over de Rijkswet
aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen
(Kamerstukken II 2009/10, 32 186 (R1901), nr. 4) blijkt dat de Raad
beschikte over de instructie van de Arubaanse gevolmachtigde
minister. Naar mijn overtuiging negeert de Raad van State van
het Koninkrijk ten onrechte dat de Arubaanse regering haar Raad
van Advies heeft overgeslagen, zie hiervóór, noot 12.
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Generaal zijn echter niet de rechtstreekse geadresseerde van de Raden van Advies. De constitutionele
structuur van het rijkswetgevingsproces nodigt er
niet toe uit van wetgevingsadvies een doublure te
maken, maar om recht te doen aan de eigenheid
van de verschillende invalshoeken. Juist daarom
maakt art. 13 van het Statuut het mogelijk dat een
Arubaanse, Curaçaose of Sint Maartense staatsraad
deelneemt aan werkzaamheden van de Raad van
State van het Koninkrijk die verband houden met
wat de onderscheiden landen raakt84. Als eenmaal
besloten is een ontwerp van rijkswet of algemene
maatregel van rijksbestuur aan de Raad van State van
het Koninkrijk voor te leggen, dan is de rol van de
Raden van Advies in principe uitgespeeld. Het oude
boek leert ons al dat voor alles een eigen tijd en een
eigen plaats is. In dat licht is het zwijgen van de Raad
van State van het Koninkrijk over wat de Raden van
Advies hebben opgemerkt, niet eens zo gek.

Afsluiting
Betrokkenheid van een wetgevingsadviseur is geen
garantie voor een vlekkeloos verloop van het wetgevingstraject. Wat de Raden van Advies en de Raad
van State ook voor bezwaren inbrengen tegen een
voorstel, hun kritiek blijft uiteindelijk een advies.
Het staat de wetgever vrij het advies te negeren, al
zal hij er goed aan doen zijn afwijking te motiveren.
Bovendien is wetgevingsadvisering mensenwerk. De
adviseur kan er een keer naast zitten. De advisering
over de rijkswetgeving die heeft geleid tot de opheffing van de Nederlandse Antillen biedt daar enkele
illustraties van. Zo is er door Raden van Advies noch
de Raad van State van het Koninkrijk bezwaar
gemaakt tegen art. 8.1 van de Rijkswet aanpassing
rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen.
In dat artikel wordt de Minister van Binnenlandse
84 De terminologie in het Statuut wijkt af van die van de Wet op
de Raad van State zoals die luidt sinds de wet van 22 april 2010,
Stb. 175 in werking is getreden.
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Zaken en Koninkrijksrelaties bevoegd gemaakt om
bij ministeriële regeling de rijkswet te wijzigen. Die
bevoegdheid verdraagt zich slecht met de art. 14 Statuut en 81 Grondwet, die bepalen dat niet een minister maar de rijkswetgever rijkswetten maakt. Vooral
in de advisering over de wetgeving die de status van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba als Nederlandse
openbare lichamen regelt, zijn tekortkomingen te
signaleren (Hoogers, 2010, p.385 en 391; Nap, 2009,
pp. 235-239).
Voor een deel waren de foutjes en fouten te voorkomen geweest. Zo is het aannemelijk dat de intensieve betrokkenheid van de Raad van State bij het
ontwerpen van een nieuwe staatsrechtelijke status
van de BES-eilanden in de weg heeft gestaan aan
een volledig objectieve beoordeling van de voorstellen (Elzinga, 2008, p. 21, 2009, p. 21, 2010, p. 19).
Openbaarheid kan een belangrijke bijdrage leveren
aan het verbeteren van de kwaliteit van wetgevingsadvisering. Wanneer de buitenwereld kennis kan
nemen van wat de Raad van Advies of de Raad van
State heeft geschreven, kan gedebatteerd worden
over de adviezen. Regering en parlement kunnen
daar hun voordeel mee doen, en de adviseur kan bij
een volgende gelegenheid terugkomen op eerdere
keuzes. Het is daarom te hopen dat de Raden van
Advies van Aruba, Curaçao en Sint Maarten middelen
en menskracht vrij kunnen maken om openbaarheid
van hun adviezen te bevorderen.

Onderlinge contacten tussen de Raden van Advies
en de Raad van State dragen eveneens bij aan kwaliteitsverbetering. Ik vind het bijvoorbeeld winst dat
de Arubaanse Raad van Advies in navolging van de
Raad van State een toetsingskader heeft opgesteld.
Het is niet nodig wielen opnieuw uit te vinden.
Er schuilt overigens wel een risico in het meekijken
bij de collega’s. Binnen de geldende constitutionele
kaders hebben de Raden van Advies en de Raad van
State ieder een eigen taak. Te veel meekijken en
nadoen kan ervoor zorgen dat de eigenheid in het
gedrang komt. Dat is lastig voor de buitenwacht,
maar ook voor de wetgevingsadviseurs zelf. Voortdurende bezinning op de eigen constitutionele taak
kan hieraan tegenwicht bieden.
Aan het begin van deze bijdrage haalde ik het schriftwoord aan dat stelt dat aan de vruchten de boom
wordt herkend. De oogst adviezen die naar aanleiding van de ontmantelingsoperatie van de Antillen
zijn uitgebracht, is zonder meer rijk. De Raad van
Advies heeft zich terecht opgeworpen als adviseur van
de Arubaanse regering en de Staten. Hij is er daarbij
in geslaagd om op onafhankelijke en neutrale wijze
de weg van de constitutionele prudentie te wijzen.
Hij heeft aangetoond op het juiste moment de juiste
toon te kunnen aanslaan. De vijfentwintigjarige Raad
van Advies is, met andere woorden, een volwassen
wetgevingsadviseur. Dat is een felicitatie waard.
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N.O. Oduber

1

Een unieke ervaring in het Koninkrijk

De meeste burgers van het Koninkrijk beseffen
meestal niet hoe uniek het Arubaans bestuur is:
Aruba is het enige land in het Koninkrijk dat al vijfentwintig jaar ervaring heeft met slechts één bestuurslaag. Alle taken en bevoegdheden samengebracht bij
slechts één instantie, dat is toch het beste wat je kunt
hebben. In de periode van na de inwerkingtreding
van het Statuut tot de status aparte was de inrichting
van Aruba als eilandgebied vergelijkbaar met die van
een Nederlandse gemeente van vóór het dualisme.
Een bestuurscollege bestaande uit gedeputeerden,
die tevens lid waren van de eilandsraad, en een benoemde gezaghebber. Er bestond geen individuele,
maar een collegiale bestuursverantwoordelijkheid:
beslissingen werden gezamenlijk genomen en de
verantwoordelijkheid werd gezamenlijk gedragen.
Voorts was er ambtelijke ondersteuning van een
secretaris met zijn bestuursdienst. Zoals reeds vermeld, waren de gedeputeerden ook tevens lid van de
eilandsraad, zoals dat vroeger in Nederland ook het
geval was bij de wethouders, die tevens lid waren van
de gemeenteraad. Ons systeem was dan ook monistisch. Het takenpakket was verdeeld over het land de
1

Nelson (Nel) Orlando Oduber heeft Gemeenteadministratie
en daarna Constitutionele Wetenschappen gestudeerd aan de
Brabantse Bestuursacademie, alsmede Algemene Onderwijsleer
aan de Universiteit van Utrecht (1973). Hij begon zijn ambtelijke
carrière bij de Eilandsontvanger van Aruba in september 1965.
De heer Oduber was minister-president van Aruba van 19891993, van 1993-1994, van 2001-2005 en van 2005-2009. Naast
zijn actieve leven als politicus heeft hij zich persoonlijk ook
verdienstelijk gemaakt op het gebied van de sport.

Nederlandse Antillen en het eilandgebied Aruba. Al
vroeg na het begin van het Statuut werd duidelijk
dat deze twee bestuurslagen geen slagvaardig bestuur
opleverden.
De wens van Aruba om uit het Antilliaans verband
te stappen dateert overigens van lang voordat het
Statuut gestalte kreeg. Toen minister Piet Kerstens
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van het kabinet Gerbrandy II tijdens de Tweede Wereldoorlog de
Antillen bezocht, constateerde hij over Aruba:
‘De na-ijver tegenover het hoofdeiland (Curaçao) heeft er
bepaald bedenkelijke vormen aangenomen. In alles voelt
Aruba zich achtergesteld, terwijl het zichzelf het voornaamste stuk van het gebiedsdeel gevoelt… Een bijzondere
politieke wens wordt er gevormd door de verwachting dat
straks alle zes Curaçaose eilanden ieder apart een onderdeel van het Koninkrijk zullen worden, maar dat er in
geen geval meer samenvattend van ‘Curaçao’ gesproken
zal worden’ (Jong, 1979, p. 477).
Bij het verkrijgen van de status aparte met het oog
op onafhankelijkheid in tien jaar (door Nederland
opgelegd), is onvoldoende rekening gehouden met
een optimale inrichting van één bestuurslaag in een
kleine samenleving. Dat is misschien ook wel logisch,
omdat men – tot de status aparte – daar geen ervaring
mee had. Na een meer dan twaalfjarige ervaring als
minister-president en een vijfendertigjarige ervaring
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als politicus kom ik tot een aantal conclusies, die ik
als volgt zou willen benoemen.
Het huidige Reglement van orde voor de ministerraad
is geënt op dat van de Nederlandse ministerraad, terwijl de Arubaanse ministerraad ook zaken behandelt
die vroeger op eilandsniveau afgedaan werden. Om in
Nederlandse termen te spreken: de Arubaanse ministerraad behandelt zaken op gemeentelijk, provinciaal
en rijksniveau, terwijl het reglement van orde alleen
is afgestemd op rijksniveau. De ministers staan in
feite aan het hoofd van virtuele ministeries en sturen
direct de directies aan die onder hun ministerie vallen. Ze hebben geen steun van een ministerie met een
Secretaris Generaal zoals in Nederland. Een minister
is derhalve ook tevens ‘Secretaris Generaal’. Toch
heeft een minister ook verder ondersteuning nodig
met als gevolg het fenomeen van coördinatoren, die
komen en gaan met ministers. Dit alles heeft een opwaartse druk op menskracht en financiële middelen.
Het ambtenarenapparaat is immers versnipperd. De
eenheid van bestuur zou veel meer gediend zijn met
één bestuursdienst, waarvan het hoofd (Secretaris of
Secretaris Generaal) primair verantwoording schuldig is aan de minister-president. Dit levert niet alleen
een meer efficiënt ambtenarenapparaat op maar
draagt ook bij aan een meer slagvaardig bestuur.
Ik vind het jammer dat noch het nieuwe Land Sint
Maarten noch het nieuwe land Curaçao ervoor hebben gekozen om de eilandelijke structuur van het
ambtenarenapparaat te handhaven.
In Aruba heeft de individuele ministeriële verantwoordelijkheid voorts een zware stempel gezet op ’s
lands begroting, die verdeeld is over meer dan zeven
individuele begrotingen, met een sterk divergerende
werking.
Ook is het bestuur niet dualistisch geworden door
de veranderde structuur. Dat zal in een samenleving
als Aruba ook altijd wel monistisch blijven.
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Checks and balances
De hiervoor geschetste bestuurlijke omgeving laat
een behoefte zien om de checks and balances op een
andere manier te regelen. De Raad van Advies is bij
uitstek een orgaan dat geschikt is om een grotere
rol te spelen dan zijn counterparts in de voormalige
Nederlandse Antillen en Nederland. Naast het horen
van de Raad over ontwerpen van landsverordeningen
en landsbesluiten, houdende algemene maatregelen,
is hij namelijk ook bevoegd om uit eigen beweging
advies uit te brengen aan de regering en de Staten inzake tot zijn taakgebied behorende zaken. Bovendien
kunnen de regering en de Staten de Raad verzoeken
om advies uit te brengen over allerlei zaken, ook
die zaken die niet tot zijn taakgebied behoren. Als
politicus wil je graag snel en slagvaardig handelen
om beleid te implementeren. Hoe minder schakels,
des te beter. Om evenwel door actie op korte termijn
de belangen op lange termijn veilig te stellen, is het
wenselijk om over een orgaan te beschikken dat met
onafhankelijke deskundigheid voorstellen vanuit een
ander oogpunt kan belichten, waardoor een kwalitatief beter product kan ontstaan.
Wat overigens wel frictie met het bestuur kan opleveren is het toetsingskader dat door de Raad van Advies
wordt gebruikt. Naast een juridische en wetstechnische beoordeling van regeringsvoorstellen wordt
een voorstel ook beleidsanalytisch bekeken, daarbij
uitgaande van de reeds gemaakte beleidskeuze. Aangezien daarbij beleidsmatige aspecten de revue passeren, lijkt het voor een politicus soms alsof de Raad
van Advies op de stoel van het bestuur gaat zitten.
Dat heeft in het verleden wel eens tot fricties geleid.
Maar dat is naar mijn mening onvermijdelijk. Aruba
is vijfentwintig jaar jong en als enige in het Koninkrijk met één bestuurslaag op zoek naar best practices.
Dit zoeken naar een goede balans nu, levert altijd
wel oneffenheden op, en ondanks dat de meningen
niet altijd dezelfde waren, is er in de afgelopen jaren
toch sprake geweest van een goede samenwerking.

N.O. Oduber

Adviesorgaan

Onafhankelijkheid

De Raad van Advies heeft op verzoek van de regering
in de afgelopen jaren vele adviezen uitgebracht over
allerlei onderwerpen, die door de kwaliteit van deze
adviezen van onschatbare waarde zijn geweest. Daar
heeft de regering goed gebruik van kunnen maken.
Bijvoorbeeld over het onderwerp van de begroting
van het land. Nu heeft elk ministerie zijn eigen
aparte begroting, wat in de praktijk niet goed blijkt
te werken. Vandaar om te komen zoals in Nederland
gebruikelijk is, met een zogenaamde geconsolideerde
begroting. Eén begroting met een onderverdeling
naar ministeries. De Raad heeft hierover een gedegen
bruikbaar advies aan de regering uitgebracht. Ook
op andere terreinen zoals de ontmanteling van de
Nederlandse Antillen, heeft de regering goed gebruik
kunnen maken van adviezen van de Raad van Advies.

De Raad van Advies opereert in een kleine samenleving, waarbij het belangrijk is dat de Raad zo
onafhankelijk mogelijk zijn werk kan verrichten. In
dat kader is onder mijn regering een proces in gang
gezet om de Raad verder te verzelfstandigen. Een
eerste stap daarbij was het krijgen van een eigen zelfstandige begroting, wat inmiddels is gerealiseerd. De
volgende stap is een verdere verzelfstandiging via een
wijziging van de Landsverordening Raad van Advies.
Ik spreek de wens uit dat deze verdere verzelfstandiging spoedig een beslag kan krijgen.
Voorts een masha pabien voor de jubilerende Raad en
een dankwoord voor de ondersteuning en samenwerking in de afgelopen jaren. We hebben wel eens
meningsverschillen gehad, maar die hebben we in
goed overleg kunnen uitpraten.
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De gebondenheid van een minister aan een
advies van de Raad van Advies
Mijn bijdrage voor de publicatie ter ere van het vijfentwintigjarig bestaan van de Raad van Advies van
Aruba zal ingaan op de vraag in hoeverre een minister
gebonden is aan een advies van de Raad van Advies.
De bijdrage zal zich richten op de adviesfunctie en
de daarbij behorende spanningen in de praktijk. Ik
zal afsluiten met mijn eigen zienswijze op de meerwaarde van de adviezen van de Raad, voornamelijk
bezien in het licht van het waken over de kwaliteit
van de wetgeving in Aruba en de rol van de Minister
van Justitie in deze.

Adviserende functie van de Raad
De Raad van Advies is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten van Aruba van
adviezen voorziet over wetgeving en bestuur. Het is
een bij de Staatsregeling van Aruba geregeld Hoog
College van Staat, belast met een eigen taak die het
onafhankelijk van de regering en de Staten uitoefent.
In Aruba is de rol van de Raad voornamelijk uitgekristalliseerd in het geven van adviezen omtrent de

1

Mr. drs. A.L. Dowers (1965) studeerde gezondheidswetenschappen in Hengelo en Maastricht en rechten in Aruba. Hij heeft
verschillende functies bekleed binnen de Arubaanse gezondheidszorg en was voorzitter van het Wit Gele Kruis en de Asociacion
Trabao di Hubentud in Aruba. Hij begon zijn politieke carrière
als Statenlid en is sinds 2009 minister van Justitie en Onderwijs
van Aruba.

door de regering geconcipieerde wetgeving2. In de
praktijk wordt een Ontwerp-landsverordening of
landsbesluit, inhoudende algemene maatregelen,
meestal op verzoek van de betrokken minister door
de Directie Wetgeving en Juridische Zaken opgesteld.
Dit ontwerp wordt aangeboden aan de ministerraad.
Na goedkeuring door de ministerraad, verzoekt de
Minister van Justitie de Gouverneur het ontwerp
met de bijbehorende toelichting voor te leggen aan
de Raad van Advies. Het advies van de Raad wordt
weliswaar gericht aan de Gouverneur, doch rechtstreeks toegezonden aan de Minister van Justitie. De
Gouverneur ontvangt een afschrift van het advies.
Aan het slot van het advies geeft de Raad een eindoordeel over het desbetreffende ontwerp. Dit eindoordeel wordt uitgedrukt in een dictum. De Raad
hanteert vijf verschillende dicta. Wanneer de Raad
zich geheel met een ontwerp kan verenigen, wordt
dictum 1 gegeven, ofwel een blanco advies. Indien
er bezwaren zijn, kunnen de dicta 2 tot en met 5 gegeven worden, afhankelijk van de mate van bezwaar.
Indien de Raad dictum 4 of 5 heeft gegeven, dient het
ontwerp opnieuw in de ministerraad aan de orde te
worden gesteld3.

2
3

Ik laat in deze bijdrage de mogelijkheden m.b.t. het niet horen
van de Raad van Advies (artikel 16, tweede en derde lid, van de
Staatsregeling van Aruba), buiten beschouwing.
Artikel 2, tweede lid, onderdeel d van het Reglement van orde
van de ministerraad (AB 1999 no. GT 26).
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De betrokken minister is gehouden om een reactie
op het advies te geven, welke reactie wordt aangeduid
als het nader rapport4. Dit rapport wordt ondertekend door de betrokken minister en de Minister van
Justitie, die vervolgens het nader rapport formeel
aanbiedt. Pas na de Raad van Advies te hebben gehoord, kan een Ontwerp-landsverordening, tezamen
met het advies van de Raad en het nader rapport, bij
de Staten worden ingediend.

Betekenis van een advies
Duidelijk is dat de regering de verplichting heeft om
de Raad bij ontwerpen van landsverordeningen en
landsbesluiten, h.a.m., te horen. Ook dient bij een
zwaar dictum (daarvan is sprake bij dicta 4 en 5)
een hernieuwde behandeling van het ontwerp in de
ministerraad plaats te vinden. Maar in hoeverre is de
regering na het horen van de Raad gebonden aan het
advies van de Raad? Om deze vraag te beantwoorden
is gekozen om eerst na te gaan wat de betekenis is van
een advies. Hier dient aangegeven te worden dat op
dit punt niet heel veel te vinden is en berust dient te
worden in de betekenis die de Van Dale aanhoudt.
Volgens de Van Dale is een advies een schriftelijk
of mondeling geuite mening van een lichaam of
persoon, ambtshalve of deskundige, over een zaak
die in behandeling is. De adviezen van de Raad van
Advies voldoen aan bovengenoemde voorwaarden.
In het licht van de definitie gehanteerd door de Van
Dale kan gezegd worden dat het advies van de Raad,
een schriftelijke mening is.
Om nu het verband te leggen tussen enerzijds de
betekenis van een advies en anderzijds in hoeverre
adviezen van de Raad door de ministers opgevolgd
dienen te worden, is naar het wettelijk kader gekeken.
Na het raadplegen van de relevante wetten, denk hier
aan de Staatsregeling van Aruba (AB 1985 no. 26), de

Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 GT no.
3), het Reglement van orde voor de ministerraad (AB
1989 GT no. 84), het Reglement van orde voor de Staten van Aruba (AB 1990 no. 20) en de procedureregels
voor de totstandkoming van wettelijke regelingen,
kan men concluderen dat er geen wettelijke sancties
zijn voor het niet opvolgen van een advies van de
Raad door de betrokken minister. Het is dus het
prerogatief van de betrokken minister om te kiezen
of een advies van de Raad geheel, gedeeltelijk of niet
wordt opgevolgd. Dit is ook te verklaren uit het feit
dat ministers uiteindelijk politiek verantwoordelijk
zijn voor het ontwerp5.

Spanningen in de praktijk
In de praktijk heeft de mate van opvolging van adviezen van de Raad vaak te maken met in hoeverre het
wetgevingsontwerp politiek gevoelig is en in hoeverre
de betrokken minister belang heeft bij een ontwerp.
Dit kan leiden tot spanningen tussen de Raad, die
zich onder andere verantwoordelijk acht voor het
waken over met name de kwaliteit van de wetgeving,
en de regering die resultaten dient te behalen. De
memorie van toelichting op de Landsverordening
Raad van Advies verwoordt de rol van de Raad zeer
goed met de volgende passage ‘De Raad mag niet de
plaats nemen op de regeringsstoel maar dient als een
wijze raadgever op te treden, die gedistantieerd en
buiten het politieke gewoel staande als een juridisch
geweten fungeert’6. In de praktijk heerst echter soms
het gevoel dat de Raad zich te veel op de stoel van
regering bevindt en uitspraken doet die buiten hun
adviserende functie gaan. Ook heerst het gevoel dat
de Raad de mening zou zijn toegedaan dat de adviezen doorslaggevend dienen te zijn voor de Ontwerplandsverordening of het landsbesluit.
5

4
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Zie punt 1.10 en 1.11 van de procedureregels voor de totstandkoming van wettelijke regelingen, vastgesteld door de Minister
van Justitie, 21 maart 1989.

6

Artikel 2.1, derde lid, van de Staatsregeling van Aruba (AB 1985
no . GT 1).
Memorie van toelichting, Landsverordening Raad van Advies,
p.3.

A.L. Dowers

Tussen de regering en de Raad van Advies zijn in
de praktijk dan ook verschillende spanningsvelden,
waarbij de juridische en politieke rationaliteit vaak
haaks op elkaar staan7. De politieke rationaliteit
(wat is politiek aanvaardbaar, wat is de opinie van
de maatschappij, de legitimiteit) betreft de invloed
van politieke processen (in brede zin) op de totstandkoming en de inhoud van wetgeving. De regering is
grotendeels gedreven door de politieke rationaliteit
en heeft dan ook voor ogen om de problemen van de
samenleving aan te pakken om de collectieve welvaart
en het maatschappelijk welzijn te bevorderen. Een
term als scoren past ook in dit kader. De politieke
realiteit zorgt ervoor dat de wetgevingsagenda, die
is vastgesteld bij de kabinetsformatie, moet worden
uitgevoerd. Erkend moet worden dat de politieke
rationaliteit soms leidt tot ad-hocbeslissingen die in
de waan van de dag genomen worden. Dit leidt tot
spanningen met de juridische rationaliteit, die onder
andere kijkt naar wat juridisch haalbaar is.

Kwaliteit van wetgeving
Het waken over de kwaliteit van wetgeving is een zeer
belangrijke taak waarbij getracht dient te worden om
in alle gevallen van wetgeving een hoge standaard
van kwaliteit te bereiken. Bij kwaliteit van wetgeving
dient onder andere gedacht te worden aan wetgeving
die voldoet aan eisen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, doorzichtigheid, consistentie, effectiviteit,
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Wetten zijn
voor de burgers van belang om er rechten en aanspraken aan te kunnen ontlenen en om duidelijkheid
te bieden over de verplichtingen. Voor het bestuur is
het van belang om daaraan haar bevoegdheden om
te besturen te ontlenen en als laatste gebruikt de
rechter de wet om geschillen te beslechten (Eilan7

Ik doel hier op de vier rationaliteiten gehanteerd door Snellen in:
Snellen, I. (1987). Boeiend en geboeid. Alphen aan de Rijn: Samson.
Ik zal in deze bijdrage niet verder ingaan op de economische en
waardenrationaliteit.

der & Voermans, 2000, p.19). Wanneer de kwaliteit
van een wet niet goed is – denk hier aan wetten die
bijvoorbeeld vage formuleringen bevatten, innerlijk
tegenstrijdig zijn, of bijvoorbeeld in strijd zijn met
hoger regelgeving – kan dit gevolgen hebben voor
de hele samenleving. Deze kunnen bijvoorbeeld
verkeerd worden geïnterpreteerd of leiden tot een
verminderd draagvlak in de samenleving. Het is dus
van groot belang dat wetten kwalitatief van hoog
niveau zijn.
De Raad van Advies vervult een belangrijke rol bij het
waken over de kwaliteit van wetgeving. Hij onderwerpt ontwerpen van regelgeving aan een beleidsanalytische toets, een juridische toets en een wetstechnische toets. Bij de beleidsanalytische toets wordt
gekeken of het gestelde probleem een probleem is
dat door wetgeving moet en kan worden opgelost.
Ook wordt bekeken of het voorstel doeltreffend,
doelmatig en evenwichtig is voor wat betreft lasten
en baten en of het voorstel uitvoerbaar, handhaafbaar
en controleerbaar is. Bij de juridische toets wordt
gekeken of het voorstel in strijd is met hoger recht, of
er wordt getoetst aan de beginselen van behoorlijke
wetgeving, zoals rechtsgelijkheid, rechtszekerheid,
adequate rechtsbescherming en evenredigheid en of
het voorstel past in het geldende rechtssysteem waarbij gekeken wordt naar harmonisatie en coördinatie
van wetgeving. Als laatste wordt naar de technische
aspecten gekeken. Deze toetsen dragen bij om ervoor
te zorgen dat wetten aan de hierboven beschreven
kwalitatieve voorwaarden voldoen.
Naast de Raad van Advies is bij het bewaken van de
kwaliteit van wetgeving ook een grote rol toebedeeld
aan de Minister van Justitie. De Minister van Justitie
is namelijk verantwoordelijk voor de wetgeving van
alle ministeries8. Deze verantwoordelijkheid ziet met
name toe op het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. De rol van de Minister van Justitie komt in het
8

Artikel 5 van de Landsverordening instelling ministeries 2010
(AB 2002 no. 33).
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wetgevingsproces duidelijk tot uiting9. Zo worden de
ontwerpen van regelgeving door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken formeel aan de Minister van
Justitie aangeboden. De Minister van Justitie legt het
ontwerp voor aan de ministerraad, die het via de Gouverneur ter advisering voorlegt aan de Raad van Advies. De Minister van Justitie doet het nader rapport
opstellen en zendt het ontwerp, de toelichting, het
advies van de Raad en het nader rapport door naar
de Staten. De Minister van Justitie contrasigneert
de nota naar aanleiding van het verslag en de nota’s
van wijzigingen. Indien een bij de Staten ingediend
ontwerp dient te worden ingetrokken, dient dit door
de Minister van Justitie te worden gedaan. Als laatste
dient de Minister van Justitie ervoor zorg te dragen
dat de door de Staten vastgestelde Landsverordening
wordt gecontrasigneerd.
Gezien de spanningen die zich in de praktijk voordoen tussen het wel of niet opvolgen van adviezen
door de Raad, is het met name aan de Minister van
Justitie om voor de kwaliteit van de wetgeving te
waken. De Minister van Justitie maakt deel uit van
zowel de politieke als de juridische rationaliteit en
kan dus op beide invloed uitoefenen. De Minister
van Justitie heeft oog voor wat politiek haalbaar en
wenselijk is en heeft als taak ervoor te zorgen dat
wetten van kwalitatief hoog niveau zijn.

9
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Procedureregels voor de totstandkoming van wettelijke regelingen, artikelen 1.1 tot en met 1.24.

Afsluitend
De juridische en de politieke rationaliteit hebben hun
eigen waarde en betekenis in de samenleving. Het
onderkennen en erkennen van beide rationaliteiten
in een rechtsnormenstelsel kan bijdragen aan het
benoemen, waarderen en prioriteren van de meest
essentiële elementen van een rechtsnormenstelsel.
Beide rationaliteiten dienen dan ook in samenhang
met elkaar te worden gezien. Naar mijn mening is
voor de betrokken partijen in het wetgevingsproces
in Aruba nog het een en ander aan winst te behalen
op dit punt.
Indien in het wetgevingsproces bewerkstelligd wordt
dat de actoren de verschillende van belang zijnde
rationaliteiten bij elkaar onderkennen, waarbij de
betrokken actoren, in casu de Raad van Advies zich
louter als juridisch geweten voortbeweegt rekening
houdend met de politieke rationaliteit en de betrokken minister als politiek eindverantwoordelijke de
waarde onderkent van het advies van de Raad, zal
dit zeer ten goede komen van de kwaliteit van de
wetgeving.
De Minister van Justitie zal als laatste in het proces
uiteindelijk ervoor dienen zorg te dragen dat de
kwaliteit van wetgeving is gewaarborgd.

M.C.C. Brooks-Salmon

1

Het land Sint Maarten en de Raad van Advies

Met de woorden ‘We are stepping out’ van wijlen Vance
James Jr. is de eerste daadwerkelijke stap naar het
land Sint Maarten gezet. Dit gebeurde op 22 juni
2000 in het bijzijn van de andere twee politieke leiders van destijds, Sarah Wescot-Williams en Wiliam
Victor Marlin, die gelijkgestemde gevoelens uitten.
Daags daarna werd een referendum gehouden. Bijna
70% van de stemgerechtigden kozen daarbij voor
de status van land, naar het voorbeeld van Aruba,
althans volgens de interpretatie van een bepaalde
groep uit de bevolking. Wanneer de 16% van kiezers
voor een onafhankelijk Sint Maarten hierbij worden
opgeteld, dan moet geconcludeerd worden dat een
groot gedeelte van de bevolking niet langer deel van
de Nederlandse Antillen wenste uit te maken. De
uitslag van het referendum gaf er tevens blijk van
dat de bevolking bereid was om als autonoom land
binnen het Koninkrijk verantwoordelijkheid voor
het besturen van hun land te dragen.

Van eilandgebied naar land
De uiteindelijke reis van eilandgebied naar land
heeft ruim tien jaar geduurd. Pas in 2005 kwam de
‘constitutionele veranderingstrein’ echt op rails,
nadat op de andere eilanden van de Nederlandse
Antillen referenda waren gehouden. Sint Eustatius
1

was het enige eiland waar de meerderheid van de
kiesgerechtigden ervoor kozen om deel te blijven
uitmaken van de Nederlandse Antillen. Curaçao en
Sint Maarten kozen ervoor om land te worden binnen het Koninkrijk, terwijl Bonaire en Saba voor een
directe band met Nederland opteerden. Gedurende
de onderhandelingen is besloten dat Bonaire, Saba en
Sint Eustatius bijzondere gemeenten van Nederland
zouden worden.
Verschillende organisaties en groeperingen hebben
op Sint Maarten een rol gespeeld in het proces van
de staatkundige hervorming van het eiland. De
partijleiders, die zitting hadden in de eilandsraad,
vormden de Politieke Stuurgroep. De Werkgroep
Constitutionele Zaken, bestaande uit hoofdzakelijk
technocraten, produceerde belangrijke documenten
die mede de basis voor de nieuwe organisatie van het
land vormen, zoals:
• een Ontwerp-staatsregeling;
• een raamwerk en uitgangspunten van de overheid;
• een monetair en Centrale Bank-systeem:
• een raamwerk voor de bestuurlijke organisatie.
De Vaste Raadscommissie, gevormd door alle raadsleden en leden van het Bestuurscollege, was belast
met het evalueren en aannemen van de documenten.

Mw. mr. Mavis C.C. Brooks-Salmon is vicevoorzitter Raad van
Advies Sint Maarten.
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Op Nederlands-Antilliaans niveau vond het bestuurlijk overleg plaats tussen alle eilanden en de landsregering van de Nederlandse Antillen. Curaçao, Sint
Maarten en de regering van de Nederlandse Antillen
kwamen regelmatig in periodiek bestuurlijk overleg
bijeen. De ontmantelingscommissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van de landsregering, Curacao
en Sint Maarten, stond onder leiding van G. Martis,
directeur van de Stichting Overheid Accountants
Bureau (SOAB). Deze commissie was onder andere
belast met het toezicht op de juiste overdracht van
bevoegdheden van de Nederlandse Antillen naar de
nieuwe landen.
Op Koninkrijksniveau werden de Ronde Tafel Conferenties gehouden, waar naast vertegenwoordigers van
de regering van Nederland, de Nederlandse Antillen,
Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius ook Aruba aan deelnam. De discussies met en in
de verschillende groepen waren hevig. De stringente
voorwaarden, met name op het gebied van financiën
en rechtshandhaving, deden velen op Sint Maarten,
in Nederland en in de Nederlandse Antillen twijfelen
of Sint Maarten ooit de status van land zou kunnen
verkrijgen. Met de goedkeuring op 15 april 2010 door
de Tweede Kamer van alle consensus(rijks)wetten,
werd het voor Sint Maarten toch mogelijk om per
10 oktober van dat jaar autonoom land te worden
binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Op de Slot-Ronde Tafel Conferentie van 9 december
2010 werd in de Ridderzaal te Den Haag het heugelijk
feit gevierd van de geboorte van twee nieuwe landen
binnen het Koninkrijk der Nederlanden: Sint Maarten en Curaçao.

zijn2. Ter voldoening hieraan werden de eerste vijf
leden en buitengewone leden van de Raad van Advies
benoemd bij besluit van het Bestuurscollege van het
eilandgebied Sint Maarten3. Deze benoeming vond
plaats op grond van de overgangsbepalingen, artikel
2, van de Eilandverordening houdende de vaststelling
van de Ontwerp-landsverordening Raad van Advies
(AB 2010, 24).
Anders dan in Aruba, is in Sint Maarten de Gouverneur aangesteld als voorzitter van de Raad, terwijl de
dagelijkse leiding bij de vicevoorzitter berust. Net als
in de andere landen van het Koninkrijk is de Raad
hoogste en laatste adviesorgaan van de regering en
– bij initiatiefwetgeving – van de Staten. Advisering
door de Raad heeft tot doel de verbetering van de
kwaliteit van de wetgeving en bestuur4. In zekere zin
draagt de Raad bij aan de democratie door wetgevingproducten te onderwerpen aan een juridische,
wettechnische en een beleidsmatige toets5.
Artikel 13 van de Landsverordening Raad van Advies
bepaalt dat de Raad wordt gehoord over:
• alle ontwerpen van landsverordeningen en landsbesluiten, houdende algemene maatregelen;
• voorstellen tot goedkeuring als bedoeld in artikel
24, lid 2, van het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden, van verdragen die Sint Maarten raken;
2
3

Raad van Advies Sint Maarten
Een van de voorwaarden om op 10-10-‘10 de status
van land te kunnen verkrijgen was dat de Hoge Colleges van Staat – de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman en de Raad van Advies – in functie moesten
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5

Deze en andere voorwaarden voor de nieuwe organisatie zijn
vastgelegd in de brief van 17 mei 2006 van de secretaris van de
Voorbereidingscommissie Ronde Tafel Conferentie.
De samenstelling van de eerste Raad van Advies van Sint Maarten is als volgt. Vicevoorzitter: mw. mr. Mavis Brooks-Salmon.
Leden: drs. Eugene Holiday, Mathias Voges, Jan Beaujon, Dennis
Richardson MBA. Plaatsvervangende leden: mr. Gaston Bell en
mr. Miguel Alexander. In december 2010 zijn er reeds wijzigingen
in deze samenstelling opgetreden: de heer Voges is benoemd tot
gevolmachtigd minister, drs. Eugene Holiday is benoemd tot
gouverneur van Sint Maarten en mr. Gaston Bell is tot gewoon
lid van de Raad van Advies benoemd.
Noot van de redactie: zie hieromtrent o.a. de bijdragen van mr.
H.D. Tjeenk Willink en mr. C. Borman in deze bundel.
Noot van de redactie: zie hieromtrent o.a. de bijdragen van mr.
C. Borman en mr. A.J. Swaen in deze bundel.

M.C.C. Brooks-Salmon

•

ontwerpen van rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur.
Op basis van artikel 14 is de Raad bevoegd op verzoek aan de Staten advies uit te brengen indien hij
dat in het belang van het land of Koninkrijk nodig
acht. De Raad is tevens bevoegd op eigen initiatief
te adviseren.
Vermeld zij dat de Raad van Advies Sint Maarten zich
momenteel nog in de oprichtingsfase bevindt. Deze
zeer jonge Raad is voornemens de aan hem toebedeelde taken op een gedegen manier te verrichten door
onder andere alle mogelijke samenwerkingsvormen
met de Raden van Advies binnen het Koninkrijk na te
streven. Zo zal de Raad een samenwerkingsprotocol
aangaan met de Raad van State Nederland. In artikel
25 van Landsverordening Raad van Avies is geregeld
dat de staatsraad voor Sint Maarten buitengewoon
lid van de Raad is, zodat hij als liaison kan optreden.

De Raad is van mening dat kennis een voorwaarde
is voor kwaliteit. Daarom zullen er workshops en
trainingen voor de leden en secretariaat van de Raad
worden georganiseerd. Daar de Raad een nieuw orgaan is op Sint Maarten is het tevens de bedoeling om
bekendheid over de taken en werkwijze van de Raad
aan het publiek en de stakeholders te geven door de
media veelvuldig te informeren. Het is daarnaast de
bedoeling om in de nabije toekomst een informatieve
website te lanceren. Met inachtneming van de Landsverordening openbaarheid van bestuur zullen later
adviezen gepubliceerd worden6. De Raad dient naar
mijn mening een informatieve en educatieve rol te
spelen zowel naar het publiek als naar de bestuurders.
In de vijfentwintig jaar dat de Raad van Advies Aruba
bestaat, heeft hij zeker veel kennis en ervaring opgedaan. De Raad van Advies Sint Maarten ziet dan ook
een prettige samenwerking met de jubilerende Raad
van Advies Aruba tegemoet.

6

De openbaarmaking geschiedt ingevolge artikel 10, eerste lid,
Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 2010, 34) door
de Minister van Algemene Zaken.
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Raad van Advies Sint Maarten:
een mogelijke ontwikkeling?
10-10-‘10: een nieuw land binnen het Koninkrijk!
Sint Maarten viert zijn ontstaan als land, enigszins,
nee eigenlijk behoorlijk getemperd door de daags
voorafgaande barre weersomstandigheden. Niets
nieuws voor Sint Maarten overigens, dat diverse
orkanen na 1995 heeft doorstaan, die het eiland
telkens met grote wilskracht te boven is gekomen.
Zo ook nu in de nacht van 9 op 10 oktober, waarna
gedurende de dag het vieren van de nieuwe status
wordt voortgezet: weemoed bij het strijken van de
Nederlands-Antilliaanse vlag, gejuich bij het hijsen
van de vlag van Sint Maarten en de verzamelde menigte en trotse bestuurders en gasten heffen spontaan
het volkslied aan...
De nieuwe staatsrechtelijke positie brengt voor
het land een aantal nieuwe systemen van checks and
balances met zich mee: een Ombudsman, een Constitutioneel Hof, een Algemene Rekenkamer en een
Raad van Advies. Het Constitutioneel Hof, zal zich
op klachten van de ombudsman met de toetsing van
1

Dennis L. Richardson is Programma Directeur Staatkundige
Hervorming Sint Maarten en is thans lid van de Raad van Advies van Sint Maarten, alsmede eigenaar en directeur van zijn
eigen consultancy-bedrijf. Hij is geboren op 9 januari 1946 te
Oranjestad, Aruba. Hij heeft een Bachelors en Masters in Government Administration en een dual graad Masters in Business
Administration en Business Information Technologie. Hij heeft
deel uitgemaakt van de directie van de Provinciale Planologische
Dienst van Noord-Holland, is directeur geweest van het Coördinatiebureau Noordelijk Deel Randstad, belast met de coördinatie
van de ontwikkeling van zes groeikernen, voormalig gezaghebber
van Sint Maarten, gewezen directeur van de Telem Group of
Companies (telecommunicatie bedrijf van de overheid).

wetten aan de Staatsregeling kunnen bezighouden
en vormt daarmee een unicum voor het Koninkrijk2.
Ook ten aanzien van de Raad van Advies zijn er enkele
nieuwe elementen aangebracht.
De Raad van Advies van Sint Maarten heeft net als de
andere raden in het Koninkrijk de taak te adviseren
over in voorbereiding zijnde wetgeving, alsmede gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan de
regering en aan de Staten. In dit opzicht is er dus geen
verschil met de Raad van Advies van Aruba, Curaçao
en de Raad van State van Nederland. Er zijn echter
drie aspecten die ertoe kunnen leiden dat de Raad van
Advies van Sint Maarten zich anders in de toekomst
ontwikkelt vergeleken met de overige vergelijkbare
adviesinstanties in het Koninkrijk.
Ten eerste heeft Sint Maarten vorm en inhoud gegeven aan de gedachte van samenwerking tussen
de raden door afspraken te maken met de Raad van
State van het Koninkrijk over assistentie bij de wettechnische en juridische toetsen die door de Raad
van Advies moeten worden uitgevoerd ten behoeve
van de advisering over wetgeving3. De Raad van State
beschikt over een gerenommeerd apparaat wiens
2
3

Noot van de redactie: zie over de constitutionele toetsing de
bijdrage van R.J. Hoekstra in deze bundel.
Noot van de redactie: zie over de wijze van toetsen zoals die ook
door de Raad van State en door de Raad van Advies van Sint
Maarten wordt toegepast, de bijdrage van mr. C. Borman in deze
bundel.
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knowhow en ervaring op deze wijze ter beschikking zal
komen van de Sint Maartense Raad van Advies. Bij
de totstandkoming van deze afspraak waren er zowel
push- als pull-factoren in het geding. Enerzijds is het
tekort aan wetgevingsjuristen in het Koninkrijk een
bekend fenomeen en Sint Maarten als kleinste land in
het Koninkrijk heeft het niet gemakkelijk in de concurrentiestrijd om bekwame juristen te werven. De
noodzaak om speciaal voor dit doel een relatief groot
juridisch apparaat op te richten is door de afspraak
met de Raad van State minder urgent geworden. Anderzijds is overwogen dat de nauwere samenwerking
tussen de beide raden kan bijdragen aan kennis van
elkaars wetgeving en een beter wederzijds begrip van
het hoe en waarom van maatschappelijke verschillen
en regelingen. Het wederzijds begrip neemt in betekenis toe nu bij het tot land worden van Curaçao en
Sint Maarten diverse taken van genoemde landen bij
Rijkswet worden geregeld (het gemeenschappelijke
hof, het openbaar ministerie, de politie, financieel
toezicht, de Raad voor de Rechtshandhaving) en in
diverse gevallen bij geschillen van bestuur de Raad
van State van het Koninkrijk een cruciale rol gaat
spelen bij het beslechten daarvan.

Het derde aspect heeft te maken met het benutten
van de kansen die het vorenstaande biedt. Bij het
maken van de afspraken is de wettechnische en
juridische toetsing duidelijk onderscheiden van de
beleidsanalytische toets. Dit laatste is van begin tot
einde een taak die door de Raad van Advies volledig
zelf moet worden uitgevoerd. Dit onderscheid is
gemaakt omdat een van de uitgangspunten van
het hebben van de status van land is, dat er sprake
kan zijn van verschillende omstandigheden, maar
afgezien daarvan de landen in onafhankelijkheid tot
maatschappelijke oplossingen van hun vraagstukken
kunnen komen en daarin vrij zijn om te kiezen.

In de tweede plaats is, ter versterking van de hierboven bedoelde relatie, in de Landsverordening op de
Raad van Advies van Sint Maarten bepaald dat het
op voorstel van Sint Maarten door de Rijksministerraad te benoemen lid van de Raad van State van het
Koninkrijk, tevens buitengewoon lid is van de Raad
van Advies van Sint Maarten, met de bevoegdheid
aan de vergaderingen van de Raad van Advies deel
te nemen. Buitengewone leden van de raad hebben
overigens geen stemrecht in de Raad van Advies. Door
deze koppeling wordt het mogelijk de samenwerking
te begeleiden en op basis van kracht van argumenten
weloverwogen te doen ontwikkelen. Voorts draagt
deze werkwijze bij tot een meer levendige kennisuitwisseling.

Het ongevraagd advies uitbrengen kan als instrument
worden benut om constructieve bijdragen te leveren
aan het bestuur van het land, door het verschaffen
van inzichten in, en het doen van aanbevelingen over
de aanpak van maatschappelijke vraagstukken die
van belang zijn voor de opbouw van het land.
Als klein land beschikt Sint Maarten niet over een
instelling zoals de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid zoals in Nederland. De Raad van
Advies zou derhalve zijn positie kunnen benutten
om zich – al dan niet in samenwerking met andere
instellingen in het land en in het Koninkrijk – te
ontwikkelen tot een proactieve adviseur van formaat
ten behoeve van het bestuur van het land, al doende
een bijdrage leverend aan de kwaliteit van het bestuur
en de building of the nation!
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De afspraken bieden de Raad de mogelijkheid zich
meer op dit aspect van de adviserende functie te richten en die uit te breiden. De staatsrechtelijke status
van land voor Sint Maarten betekent nog niet dat het
werk aan de opbouw van het land klaar is. Eigenlijk
begint de opbouw van de natie nu pas. In een relatief
klein land als Sint Maarten betekent dit all hands on
deck! Ook die van de Raad van Advies, waarin over het
algemeen breed georiënteerde personen, met lange
ervaring zitting nemen.

Staatsrechtelijke overpeinzingen

D.J. Elzinga

1

Het concordantiebeginsel in het Koninkrijk
Te veel convergentie is schadelijk voor de Caribische delen van het Koninkrijk

Over ‘vreemd’ recht en ‘eigen’ recht
Juristen houden van rechtseenheid en rechtszekerheid. Door de vervaging van de grenzen van de
rechtssystemen vanwege globalisering, internationalisering en europeanisering (shared legal orders)
wordt het steeds moeilijker om overzicht en inzicht
te verwerven in juridische posities en dan vormt de
voortgaande convergentie van juridische vormen
en normen een dankbaar houvast. In de juridische
wereld heeft convergentie dan ook een positieve connotatie, terwijl divergentie in een wat meer negatief
en verouderd daglicht is komen te staan. Met name
in de sfeer van handel, financiën en economie is een
wereldwijde juridische convergentie waarneembaar.
De steeds sterkere samenhang van de Europese interne markt vormt daarvan slechts een deelbewijs.
De voordelen van de convergerende ontwikkeling
op deze terreinen zijn betrekkelijk eenvoudig aan
te wijzen. Er ontstaan pas problemen door de zogenaamde reflexwerking van deze convergentie. Indien
er aanmerkelijke successen kunnen worden geboekt
op het ene terrein dan werkt dit aanstekelijk voor
andere gebieden.
Op dat punt aangekomen ontstaat een aanmerkelijk probleem. Niet alle rechtsterreinen lenen zich
1

voor vergaande convergentie. In algemene zin kan
het verschijnsel convergentie tot ernstige vormen
van rechtsvervreemding leiden, waardoor aan het
functioneren van rechtssystemen grote schade kan
worden toegebracht (Elzinga, 1997).
Vanuit deze algemene context kan ook het in het
Koninkrijk der Nederlanden geldende concordantiebeginsel worden benaderd. Art. 39 van het Statuut
bevat de volgende formulering: ‘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, Curaçao, Sint Maarten en Aruba zo veel
mogelijk op overeenkomstige wijze geregeld.’ Het
tweede lid schrijft vervolgens voor dat bij voorstellen tot ingrijpende wetswijziging in een land aan de
andere landen de gelegenheid moet worden gegeven
hun zienswijze daarover te geven. Wat meteen opvalt,
is dat het statutaire concordantiebeginsel maar een
beperkte werking heeft. Diverse rechtsgebieden,
waaronder het omvangrijke publiekrecht (uitgezonderd het strafrecht en de strafvordering), worden in
art. 39 niet genoemd. In de praktijk echter is dit geen
belemmering om ook voor die andere rechtsgebieden
een meer of minder vergaande concordantie te bepleiten. Zo bepleit Rogier (2008) in zijn UNA-oratie concordantie op het terrein van het bestuursprocesrecht.

Prof. mr D.J. Elzinga is hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universiteit van Aruba.
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Vanuit het perspectief van de Hoge Raad als cassatierechter wordt er met enige regelmaat op gewezen
dat concordantie van wetgeving cruciaal is voor
de cassatiefunctie. De oud-president van de Hoge
Raad – W. Haak – formuleerde dat als volgt: ‘In het
vorenstaande heb ik betoogd dat de wetgeving in
het Koninkrijk zo veel mogelijk op elkaar afgestemd
moet zijn. Concordantie van rechtspraak is een
complement van de vorenbedoelde concordantie
van wetgeving. Zonder deze concordantie kan de
Hoge Raad zijn taak als hoeder van de rechtseenheid
bezwaarlijk uitoefenen.’ Haak erkent uiteraard dat
art. 39 Statuut een beperkte reikwijdte heeft, maar
oordeelt dat ook overigens concordantie aangewezen
is: convergentie (= concordantie) als regel, divergentie als uitzondering. Zouden bijvoorbeeld binnen
het Koninkrijk geheel autonome rechtseenheden
bestaan, dan vervalt volgens Haak de grondslag aan
de cassatierol van de Hoge Raad (Haak, 2004, 2005).
Een volgende invalshoek om rechtseenheid in algemene zin te bepleiten is de praktische overweging
dat in de Caribische delen van het Koninkrijk zo
veel mogelijk geprofiteerd zou moeten worden van
juridische knowhow uit Nederland. Omdat in de
rechtspraak en aan de Caribische universiteiten veel
Europese Nederlanders werkzaam zijn, zou nadruk
op de rechtseenheid hun werkzaamheid aldaar aanzienlijk kunnen vergemakkelijken. Omdat er weinig
Caribische rechtsliteratuur is, zou de Nederlandse
rechtsliteratuur een dankbaar aanknopingspunt
kunnen zijn. Vanwege de ontwikkelde en verfijnde
rechtsdogmatiek op tal van Nederlandse rechtsterreinen hoeven Aruba, Curaçao en Sint Maarten niet
steeds zelf het juridische wiel uit te vinden, etc. etc.
Vervolgens wordt er vaak op gewezen dat de economie van de Caribische koninkrijksdelen profiteert
nu het Koninkrijk (lees: Nederland) waakt over
een op westerse leest geschoeide rechtseenheid en
rechtszekerheid. Aan buitenlandse investeerders kan
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derhalve duidelijk worden gemaakt dat de Nederlandse Cariben een Supreme Court controlled economy
hebben, waarbij het betreffende hoogste gerecht – in
casus de Hoge Raad – van westerse, want Nederlandse
origine is.
Ten slotte lijkt er af en toe ook desinteresse te zijn
voor het ontwikkelen van eigen rechtsarrangementen
en wordt soms overgegaan tot het klakkeloos kopiëren van Nederlandse instituties en regels. Zo vermeldt
de Arubaanse Staatsregeling in art. III 3.17 dat de
staatssecretaris verantwoording aflegt aan de Staten.
De rest van de Staatsregeling maakt het echter niet
mogelijk om staatssecretarissen te benoemen in de
Arubaanse regering, waardoor dit verantwoordingsartikel in de Staatsregeling een bizar karakter heeft.
In de ‘Grondwet’ van een land behoren dergelijke
bepalingen niet voor te komen.
Er zijn derhalve diverse en nogal uiteenlopende impulsen tot concordantie. Tezamen zorgen die impulsen voor een multiplier-effect, waarbij motieven voor
divergentie het gemakkelijk afleggen. In dat verband
dient eerst nog te worden opgemerkt dat veelvuldig
wordt geconstateerd dat de werking van het concordantiebeginsel uit art. 39 Statuut in de periode van
1954 tot heden onder de maat is gebleven. Vanuit
een bepaalde invalshoek bekeken, is die conclusie
zeker juist. Indien in een van de landen ingrijpende
veranderingen in de door art. 39 Statuut bestreken
wetgeving plaatsvinden, moeten de overige landen in
de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze daarover te geven. In de praktijk is daar niet al te veel van
terecht gekomen, zowel niet aan Nederlandse kant,
maar ook niet aan de Caribische. Op tal van terreinen
is er vervolgens nogal veel feitelijke divergentie, ook
tussen de regelingen die wel worden bestreken door
art. 39 Statuut. Deze divergentie is echter overwegend
specifiek van aard en wel in die zin dat de Caribische
regelgeving – voor zover überhaupt aanwezig – achter
is gebleven bij de Nederlandse rechtsontwikkeling,
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waardoor deze regelgeving door de Nederlandse
bril bekeken een sterk verouderd karakter draagt.
In veel mindere mate is er sprake van een welbewust
gekozen divergentie in de zin van gemoderniseerde
en horizontale afwijking. Ook deze feitelijke situatie
van divergentie – in de betekenis van een achterblijvende of mankerende rechtsontwikkeling – leidt in
de praktijk tot impliciete vormen van convergentie.
Zo wordt de zittende magistratuur in de ‘West’ in
hoofdzaak bevolkt door Europese Nederlanders.
Komt men in concrete geschillen niet goed uit met
de Caribische regelgeving, dan worden maar al te
vaak via ongeschreven recht of rechtsbeginselen aan
het Nederlandse recht ontleende arrangementen
ingevoegd en meegewogen. Zo wordt bij de LARrechtspraak met regelmaat een beroep gedaan op
normen die aan de voor de Cariben niet geldende
Awb zijn ontleend. Bij afwezigheid of bij mankerende
Caribische regelgeving gebeurt dat eveneens op de
andere rechtsgebieden. Door de in hoofdzaak met
Europese Nederlanders bevolkte rechtsprekende instanties worden de Caribische gaten dan gevuld met
Nederlandse rechtsarrangementen of delen daarvan.
Opmerkelijk is ten slotte dat er in de Caribische delen
van het Koninkrijk enerzijds maar al te vaak en graag
wordt verwezen naar het juridisch kolonialisme dat
door ‘Den Haag’ zou worden gepraktiseerd, terwijl
anderzijds de animo om eigen rechtsarrangementen
in elkaar te steken niet erg groot lijkt te zijn.

Legal transplants
Hoe moet nu tegen de fenomenen convergentie en
divergentie in het Koninkrijk worden aangekeken?
Om daarvoor een adequaat beoordelingskader te
scheppen, is het van betekenis om in te gaan op het
probleem van de zogenaamde legal transplants. Dit
vraagstuk kan heel aardig worden ingeleid vanuit
een Europese en vanuit een oude Nederlandse connotatie.

Eerst de Europese dimensie. Toen de Sovjet-Unie
uiteenviel en de Berlijnse muur open ging, moesten
diverse oude en nieuwe Oost-Europese staten op zoek
naar een nieuwe constitutionele orde. De Amerikaan
Goldstone leek daar gretig gebruik van te maken
door in Oost-Europa rond te reizen met allerlei vormen en modaliteiten van grondwetten. Hij kon zijn
waar maar moeilijk slijten, maar ten langen leste zijn
veel van de nieuwe geschreven constituties in meer
of mindere mate kopieën van westerse grondwetten.
Toen in later jaren het Europese acquis voorschreef
aan welke democratische en rechtsstatelijke eisen de
betreffende staten moesten voldoen om lid te worden
van de Europese Unie, bereikte het constitutionele
kopieergedrag nog grotere hoogten. Het resultaat van
dit alles is dat in menig Oost-Europees land constitutionele Potemkin-facades naar westers model zijn
opgericht, die maar zeer gedeeltelijk aansluiten op
de constitutionele werkelijkheid in die landen. In
naam zijn het democratische rechtsstaten, maar al
snel bleek dat voor de worteling van het democratisch
rechtsstatelijke gedachtegoed het noodzakelijk is om
de constitutionele ordening aan te laten sluiten bij de
heersende en uit de kluisters van het communisme
gebroken politieke en maatschappelijke culturen.
Is de afstand te groot tussen het getransplanteerde
recht van vreemde herkomst en de zich ontwikkelende constitutionele werkelijkheid, dan compliceert
dat de democratisch rechtsstatelijke ontwikkeling
bovenmatig. Deze omstandigheid is een van de belangrijkste redenen dat veel Oost-Europese landen
hun constitutionele ordeningen hebben verfijnd en
gemuteerd, teneinde het constitutionele recht en de
rechtscultuur weer beter op elkaar af te stemmen. Ten
aanzien van de toepassing van het Europese acquis
op deze landen is ook in West-Europa geleidelijk de
opvatting gegroeid dat er een zekere ontwikkelingsruimte moet worden gelaten en dat vormen van
rechtsstatelijke divergentie soms tot betere resultaten
voeren dan rigide convergentie. De evolutie in dit
denken wordt mede gevoed door discussies over het
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vraagstuk van de rule of law promotion in de bredere
zin van het woord. Zo was tot de jaren negentig van
de vorige eeuw de juridische dimensie in de ontwikkelingssamenwerking niet erg dominant. Na 1990 won
de gedachte veld dat voor economische groei, armoedebestrijding en voor andere ontwikkelingsdoelen
het bevorderen van good governance en versterking van
de rechtsstaat van grote betekenis zijn. In de eerste
fase leidde dit tot tal van top-down-benaderingen en
one size fits all-concepten. Al snel werd echter ontdekt
dat deze eenzijdige vorm van rule of law-promotie niet
erg effectief is en in veel gevallen zelfs de situatie kan
verslechteren, hetgeen tot veel kritiek heeft geleid op
de rule of law industry (Carothers , 2006). Onder meer
op initiatief van de Wereldbank werden bijvoorbeeld
oorspronkelijk grootschalige initiatieven ontplooid
om door de introductie van moderne rechtssystemen
het grondbezit in ontwikkelingslanden los te weken
van hun niet-geregistreerde en informele toestand.
Deze operatie heeft tot weinig bevredigende resultaten gevoerd en heeft uiteindelijk geleid tot een
belangrijke trendbreuk in het beleid van de Wereldbank, waarbij sinds de eeuwwisseling is gekozen voor
een strategie van geleidelijkheid, differentiatie en
maatwerk (Otto 2007).
De transplantatieproblematiek in de Oost-Europese
en in de ontwikkelingslanden kent een pendant in
de ex-koloniale wereld. Reeds tijdens de koloniale
periode waren er hevige debatten over de mate waarin
het recht van het moederland moest worden overgebracht naar de koloniën. Een aardig voorbeeld van de
strijd die hier werd geleverd, was de bittere concurrentie tussen de universiteiten van Leiden en Utrecht
op het terrein van de Indologie. Onder invloed van
Cornelis van Vollenhoven werd vanuit Leiden bepleit
dat de koloniale Nederlandse wetgever het ‘adatrecht’
– het gewoonterecht in Nederlands-Indië – moest
erkennen en op waarde moest schatten. Scherpe
kritiek werd door Van Vollenhoven uitgeoefend op
koloniale ‘bureauheren’ in Nederland en Indië die
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uniforme westerse wetten wilden maken voor een
oosterse bevolking. Aan het levende adatrecht moest
volgens hem veel ruimte worden gegeven omdat dit
naadloos paste bij de rechtscultuur aldaar, terwijl het
Nederlandse recht op een dorre bodem zou vallen en
daarom niet goed zou kunnen functioneren. Rechtsdualisme en rechtspluralisme vormden in Leiden
dan ook het uitgangspunt. Met het transplanteren
van Nederlandse normen in de Indische samenleving
zou zeer terughoudend moeten worden omgegaan
(Ossenbruggen, 1993). De Indologie-faculteit in
Utrecht werd opgericht vanuit ongenoegen over deze
Leidse benadering. Vanuit deze instelling – door de
Leidenaren als ‘oliefaculteit’ aangeduid2 – werd een
snelle invoering van een uniform privaatrecht naar
Europees-Nederlands model gepropageerd, onder
gelijktijdige afschaffing van het op dit onderdeel
toepasselijke adatrecht. Tot aan de onafhankelijkheid van Indonesië na de Tweede Wereldoorlog bleef
de Leidse lijn van Cornelis van Vollenhoven in het
Nederlandse beleid evenwel de dominante.
Toen na de Tweede Wereldoorlog staten op grond
van hun zelfbeschikkingsrecht uit het koloniale
verband braken, lag de keuze voor of het rechtsstelsel van het moederland zou blijven gelden, dan wel
zou moeten worden overgegaan tot de ontwikkeling van eigen juridische ordeningen. Waar landen
banden bleven behouden met het moederland of
daar deel van uit bleven maken, lagen vergelijkbare
vragen voor. Hoever moet de juridische autonomie
reiken? In hoeverre is het aangewezen de instituties
en regels van het moederland te kopiëren? En kunnen de hoge juridische standaarden van de westerse
landen wel gedijen in niet-Europese klimaten en

2

F.C. Gerretson, in 1925 benoemd tot bijzonder hoogleraar op
dit terrein, was de drijvende kracht van deze faculteit. Omdat
Gerretson secretaris was geweest van de Bataafsche Petroleum
Maatschappij (en van Colijn) en omdat de faculteit ook overigens
nogal werd geassocieerd met de belangen van het bedrijfsleven,
werd deze instelling de olie- of petroleumfaculteit genoemd.
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culturen? Voor Nederland – in relatie tot het vroegere
Nederlands-Indië en Suriname en nu alleen nog de
Caribische delen van het Koninkrijk – staat deze problematiek bekend als het streven naar concordantie
van wetgeving. Vanuit Nederland is er ten aanzien
van de overgebleven delen van het Koninkrijk een
continu streven om de Caribische bestuurspraktijk
te laten voldoen aan Nederlandse normen van good
governance en rechtsstatelijkheid. Bij het streven naar
deugdelijk bestuur wordt in hoofdzaak gekeken door
de Nederlandse bril. Ook de Caribische elites zien
graag dat de hoge Nederlandse juridische standaarden worden ingevoerd en toegepast. Het probleem
is evenwel ook hier dat vele van die standaarden lang
niet altijd passen en zijn toegesneden op de Caribische rechtscultuur, waardoor rigide transplantatie
in veel gevallen averechtse effecten sorteert. Concordantie van wetgeving beoogt de rechtseenheid in
het Koninkrijk te verbeteren door allerlei van elkaar
afwijkende regels te uniformeren en te convergeren.
Dat streven heeft zeker betekenis, alleen al uit een
overweging van meer eenvormige rechtspraak, maar
in veel gevallen levert een rigide concordantie van
wetgeving alleen maar regressie op omdat er geen
aansluiting bestaat bij de op vele punten afwijkende
rechts- en maatschappelijke cultuur. In dergelijke
gevallen stimuleert concordantie van wetgeving de
Caribische gewoonte om ja te zeggen en nee te doen.
Indien bovendien deze geüniformeerde regels worden
toegepast door rechterlijke functionarissen uit den
vreemde, dan wakkert dat allerlei antagonismen aan
die de verhoudingen binnen het Koninkrijk al lange
jaren beheersen. Door een te rigide concordantie
trekt men aan de blaadjes om het plantje te laten
groeien en dat is de meest effectieve methode om het
prille groeisel dood te maken.

Ook in het Koninkrijk anno 2011 behoren rechtspluralisme en rechtsdualisme – naar het woord van
Cornelis van Vollenhoven – nog steeds een belangrijk
uitgangspunt te zijn. In de Caribische delen van het
Koninkrijk is er een overmaat aan ‘vreemd’, want
Nederlands recht. Dit recht wordt in belangrijke
mate door ‘vreemde’, niet-Caribische dames en heren – rechters, officieren van Justitie, universitaire
docenten en hoogleraren – toegepast en onderwezen.
Die bijdrage is weliswaar niet zonder betekenis – in
tegendeel –, maar daarbij dient wel te worden bedacht
dat die bijdrage ook een schaduwzijde heeft, wat een
belemmering kan vormen voor de eigen rechtsontwikkeling van de Caribische landen. Wanneer het
‘eigen recht’ daardoor te veel ondersneeuwt – in het
tropische verband uiteraard in de figuurlijke zin van
het woord – dan blijft de juridische autonomie op
papier een mooi uitgangspunt, maar zal in de praktijk die autonomie steeds verder worden uitgehold
en een basis opleveren voor stekelige verhoudingen
in het Koninkrijk. Vanuit die optiek zouden de Raden van Advies van de Caribische landen er scherp
op toe moeten zien dat het vraagstuk van de legal
transplants binnen aanvaardbare perken blijft. Er
moet een blijvend uitzicht worden geboden op een
goed functionerende juridische autonomie voor de
Caribische delen van het Koninkrijk, waarbij ‘eigen
recht’ niet ondergeschikt moet raken aan ‘vreemd
recht’. Vanuit die optiek bezien is concordantie
binnen het Koninkrijk in zekere zin een rationeel
streven, maar te veel concordantie is schadelijk voor
de rechtsontwikkeling en de juridische autonomie
van de Caribische delen van het Koninkrijk.
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1

Kwaliteit van wetgeving en de implementatie
van verdragen binnen het Koninkrijk
Kwalitatief goede wetgeving is van groot belang
voor de samenleving. Onduidelijke, onvolledige en
verouderde wetgeving leiden tot onzekerheid en dragen niet bij aan het vertrouwen van de samenleving
in de rechtsstaat. Daarom is het zorgen voor goede
wetgeving een van de belangrijkste taken van regering
en volksvertegenwoordiging. Kwaliteit van wetgeving
kent verschillende facetten. In eerste instantie wordt
bij dit begrip vooral gedacht aan puur wetstechnische
aspecten, zoals leesbaarheid, begrijpelijkheid en
interne consistentie. Een tweede facet is de externe
consistentie: in hoeverre stemt de wetgeving overeen
met geschreven en ongeschreven hoger recht? Daaronder vallen niet alleen het Statuut, de Grondwet
en de Staatsregelingen, maar ook normen uit het
internationale recht, en – vooral voor het Europese
deel van Nederland – het recht van de Europese Unie.
De afgelopen decennia is het aantal internationaalrechtelijke normen in aantal en betekenis fors
toegenomen. Steeds meer verdragen bevatten bepalingen die in het nationale recht moeten worden
overgenomen. Dat kan betekenen dat nieuwe regels
moeten worden ingevoerd, bestaande bepalingen
moeten worden aangepast of zelfs komen te vervallen. Het totaal aan regelgeving van een land is steeds
1
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en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is jurist,
was lid van de Raad van State, hoogleraar aan de Universiteit van
Tilburg, en doceerde tevens aan de universiteiten van Aruba en
van de Nederlandse Antillen.

minder een rustig bezit. Geen enkel land kan zich
nog veroorloven om niet voortdurend onderhoud
te plegen aan zijn wetgeving.

Tijdrovend proces
Het aanpassen van wetgeving is een tijdrovend proces. Het begint met het inventariseren van de vereiste
veranderingen en het opstellen van concepten. In veel
gevallen is herhaaldelijk overleg nodig met betrokken
overheidsorganisaties die de wet moeten uitvoeren
en met de groepen in de samenleving die door de
wijziging worden geraakt. Vervolgens moet over
het ontwerp advies worden ingewonnen en moet de
volksvertegenwoordiging het ontwerp behandelen.
Daarmee is de wetgeving nog niet ingevoerd. Vaak
is een overgangsperiode nodig om betrokkenen aan
de nieuwe regels te laten wennen en de nadelen van
betrokkenen te voorkomen.
Het aanpassen van wetgeving aan verdragsverplichtingen heeft nog een extra complicatie, omdat hierbij
vrijwel altijd meer dan twee staten of internationale
organisaties zijn betrokken. Als een verdrag is afgesloten staan de verplichtingen vast, en kunnen deze
in beginsel niet meer worden gewijzigd: ook als in
de praktijk blijkt dat uitvoering van het verdrag op
grote moeilijkheden stuit.
Voor het Koninkrijk der Nederlanden vormt de
quasi-federale structuur een extra complicatie bij het
omzetten van verdragsverplichtingen in wetgeving.
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Hoewel het aangaan van verdragen een zaak van het
Koninkrijk is, zijn veel onderwerpen het domein
van de verschillende landen. In de nieuwe structuur
betekent dit dat vier landen binnen het Koninkrijk
hun eigen wetgeving moeten aanpassen, terwijl het
land Nederland rekening moet houden met de positie
van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
en Saba.

verdragen die in die landen mede zullen gelden3. Het
kwam voor dat het gebrek aan bestuurlijke capaciteit de doorslag gaf bij de beslissing van landen om
al dan niet voorlopig geen medegelding te wensen.
Dat is echter geen wenselijke praktijk en biedt evenmin een oplossing voor bijvoorbeeld internationale
mensenrechtenverdragen waarvan gelding voor het
hele Koninkrijk geboden is.

Koninkrijksverantwoordelijkheid

Het Koninkrijk is verantwoordelijk voor de internationale betrekkingen en dus ook voor de naleving
en handhaving van internationale overeenkomsten.
Dat vereist regelingen die de autonomie van de verschillende landen zo veel mogelijk intact laten, maar
die wel het Koninkrijk de mogelijkheid geven zijn
verantwoordelijkheid waar te maken. Daarvoor is het
nodig dat de regering van het Koninkrijk voldoende
informatie heeft over de uitvoering van verdragen
in de verschillende landen, zodat tijdig bijstand kan
worden geboden. Als sluitstuk moet het Koninkrijk,
waar mogelijk in samenwerking met het desbetreffende land, zelf maatregelen nemen als een of meer
landen, ondanks alle inspanningen achterblijven.

Het Statuut kent geen expliciete bepalingen over de
kwaliteit van wetgeving. Wel zou dit kunnen worden
afgeleid uit de bewoordingen van artikel 43, tweede
lid, waarin het waarborgen van rechtszekerheid en
de deugdelijkheid van bestuur worden aangemerkt
als aangelegenheid van het Koninkrijk. Borman
(2005) herinnert eraan dat deze taak breder is dan de
toepassing van de in het Statuut opgenomen dwangmiddelen. Deze kunnen ook onderlinge afspraken
omvatten tussen de verschillende landen om gezamenlijk regelingen op te stellen of om medewerking
van personele en materiële aard te verlenen. Naar
zijn oordeel is dit een meer effectieve manier om de
rechtsstaat in het Koninkrijk te bevorderen, dan het
dreigen met dwangmiddelen als een Koninkrijksmaatregel.
De beperkte capaciteit van de Caribische landen van
het Koninkrijk leidt regelmatig tot grote problemen
bij het tijdig aanpassen van wetgeving aan verdragen.
Uit de Slotverklaring over het bestuurlijk overleg
tussen Curaçao, Sint Maarten en Nederland2 is naar
voren gekomen dat er in de – toenmalige – Nederlandse Antillen en in Aruba grote achterstand bestaat
bij het nemen van uitvoeringsmaatregelen voor de

2

94

‘Slotverklaring van het bestuurlijk overleg over de toekomstige
staatkundige positie van Curaçao en Sint Maarten’, overeengekomen in Den Haag, op 2 november 2006 tussen Nederland, de
Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten.

Garanties van het Statuut
Het Statuut bevat verschillende garanties om landen
van het Koninkrijk zo vroeg mogelijk te betrekken
bij het sluiten van internationale overeenkomsten.
Op grond van artikel 27, eerste lid, van het Statuut
worden de verschillende landen van het Koninkrijk
zo vroeg mogelijk betrokken bij de voorbereiding
van overeenkomsten met andere mogendheden. De
Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen zou
dus al op de hoogte kunnen zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Caribische landen
om een verdrag na te leven. Op grond van die gege3

In het kader van de behandeling in september 2010 van de wijziging van het Statuut in de Staten van Aruba kwam naar voren dat
Aruba ten aanzien van de implementatie van zo’n 100 verdragen
achterstand heeft opgelopen.
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vens kunnen zij hun positie bepalen en bijvoorbeeld
waar nodig een of meer voorbehouden bedingen.
Dat vereist wel tijdige voorbereiding en overleg.
Gezien de omvang van de Caribische landen is het
niet realistisch te veronderstellen dat deze aan elke
overeenkomst waarbij het Koninkrijk betrokken is
voldoende aandacht kunnen besteden. Het ligt voor
de hand dat deze landen hun schaarse capaciteit
hiervoor zo strategisch mogelijk gebruiken, en dat
zij zich voornamelijk richten op die gevallen waarin
hun belangen niet noodzakelijkerwijs samenvallen
met die van Nederland. Desondanks zal het blijven
voorkomen dat de uitvoering van een verdrag tot
onvoorziene problemen leidt.
Artikel 27 van het Statuut bevat voorts een nieuw
derde lid op grond waarvan de regering van het
Koninkrijk maatregelen kan nemen als een land in
gebreke blijft bij het tijdig uitvoeren van een internationale verplichting. In dat geval kan een algemene
maatregel van rijksbestuur worden genomen, of een
rijkswet worden ingevoerd die de benodigde wijzigingen in de landsverordeningen of landsbesluiten
houdende algemene maatregelen vervangen. Toepassing van artikel 27, derde lid, vereist overigens dat de
belangen van het Koninkrijk worden geraakt door
het uitblijven van regelgeving en dat bekrachtiging
pas kan plaatsvinden als de regelgeving of andere
maatregelen gereed zijn. Het desbetreffende land
blijft overigens bevoegd de desbetreffende regeling
alsnog zelf in te voeren. In dat verband kan worden
opgemerkt dat het voor lange tijd uitstellen van bekrachtiging in het volkenrecht wordt gezien als een
inbreuk op de hoffelijkheid tussen staten onderling,
de comitas gentium.

Samenwerkingsregeling implementatie
verdragen
Naar aanleiding van de slotverklaring heeft een groep
van deskundigen geanalyseerd hoe de omzetting van
verdragen naar landsregelgeving zou kunnen worden
verbeterd. Dit heeft geleid tot een grondslag in artikel
27, tweede lid, van het Statuut voor een samenwerkingsregeling tussen Nederland, Aruba, Curaçao en
Sint Maarten om een snellere implementatie van
verdragen te bevorderen. De regeling krijgt de vorm
van een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38,
eerste lid, van het Statuut.
Inmiddels is het ontwerp van deze regeling tot stand
gekomen. Uitgangspunt is dat de landen van het
Koninkrijk samenwerken bij de implementatie van
verdragen. Omdat de rechtsstelsels van deze landen
nauw verwant zijn, een gemeenschappelijk rechterlijk
apparaat hebben en ook veel andere gemeenschappelijke belangen en problemen hebben, zullen bij implementatie vaak dezelfde keuzes worden gemaakt.
Bovendien wordt zo bevorderd dat verdragen waar
mogelijk op gelijke wijze worden geïmplementeerd.
Dat voorkomt onnodige afwijkingen in de rechtsstelsel en complicaties in de betrekkingen binnen
het Koninkrijk.
Op grond van deze regeling stelt elk land zo snel
mogelijk na ondertekening van het verdrag een
implementatieplan op (artikel 1) en stuurt dit naar
de andere landen (artikel 4). Het implementatieplan
bevat een overzicht van de benodigde wijzigingen, de
termijn waarbinnen deze kunnen plaatsvinden en de
gevolgen voor de begroting en eventuele rapportageverplichtingen. Het is natuurlijk ook mogelijk om
onderling afspraken te maken. Zo kan één land een
concept-implementatieplan opstellen dat door de andere landen wordt aangepast en overgenomen. Ook
kunnen zij bij het plan al een verzoek om bijstand
aan een ander land voegen indien valt te voorzien dat
de implementatie anders niet tijdig kan plaatsvinden
(artikel 5). De regeling bevat ook een model voor het
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implementatieplan. Het opstellen van een plan moet
ertoe leiden dat de landen worden gedwongen tijdig
na te denken over het implementatieproces en al op
korte termijn om ondersteuning moeten vragen. Het
land dat om ondersteuning wordt aangezocht moet
overigens zo snel mogelijk laten weten of ondersteuning mogelijk is (artikel 5, lid 3). Dit voorkomt dat
bij het verzoekende land valse verwachtingen worden
gewekt over de mogelijkheid van ondersteuning. Het
aangezochte land is overigens in beginsel verplicht
om de bijstand te verlenen, indien de belangen van
het Koninkrijk worden geraakt door het uitblijven
van tijdige implementatiemaatregelen, tenzij deze
bijstand niet (tijdig) beschikbaar is of in redelijkheid
niet kan worden verleend. Het ligt voor de hand dat
in eerste instantie bijstand wordt verzocht aan een
land dat in de nabijheid ligt en beschikt over een zo
veel mogelijk overeenkomstige rechtsorde. Dat betekent dat de Caribische landen van het Koninkrijk zo
veel mogelijk onderling samenwerken. Gezien hun
vergelijkbare staatsstructuur en gemeenschappelijke
wetgeving ligt dit ook voor de hand. Het blijft natuurlijk mogelijk een beroep te doen op Nederland indien
er binnen de Caribische landen onvoldoende kennis
of menskracht beschikbaar is. Denkbaar is ook dat
de in Nederland gebruikte implementatieregelgeving
met enige aanpassingen wordt overgenomen.
Indien er onvoldoende voortgang is in het implementatieplan, overlegt de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland met
verantwoordelijke ministers van de overige landen.
Dit overleg moet ertoe leiden dat de benodigde implementatiemaatregelen tijdig worden uitgevoerd en
moet voorkomen dat de Koninkrijksregering gebruik
moet maken van zijn bevoegdheid om rijksregelgeving in te voeren bij achterblijvende implementatie.
Voortbordurend op deze regeling moet het ook
mogelijk blijven om op basis van artikel 38, eerste
lid, van het Statuut vaker consensusrijksregelgeving
te ontwerpen. Dit heeft een aantal voordelen. Ver-
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dragen nopen vaak tot het treffen van vergelijkbare
maatregelen in alle landen van het Koninkrijk. De
verschillende landen kunnen zo samenwerken aan
grotendeels identieke implementatieregelgeving,
hetgeen versnippering van beperkte capaciteit voorkomt. Meer uniformiteit zal ook de rechtspraktijk in
met name de Caribische landen van het Koninkrijk
eenvoudiger maken.

Taken Raden van Advies
Wat kunnen nu de taken van de Raden van Advies
zijn bij de implementatie van verdragen? Ik zie er
twee. Allereerst vereisen de constituties van landen
van het Koninkrijk raadpleging van de Raad van
Advies bij het goedkeuren en opzeggen van verdragen4. Het horen kan echter achterwege blijven als
er geen overleg plaatsvindt tussen de regering en de
gevolmachtigde minister of indien naar het oordeel
van de regering het horen van de Raad bezwaarlijk
is (artikel 16, tweede lid, Landsverordening Raad
van Advies). Niet alle verdragen die mogelijk de
landen zullen raken, worden dus aan de Raad van
Advies voorgelegd. In de gevallen waarin dit wel
gebeurt kan de Raad bij zijn advisering de wijze van
implementatie betrekken. Volgens de toelichting bij
artikel 1 van het concept van de onderlinge regeling
bij implementatie van verdragen is het wenselijk dat
de implementatieplannen gereed zijn voordat in de
ministerraad van het Koninkrijk besluitvorming
over de goedkeuring van een verdrag plaatsvindt.
De Raad kan dan bij zijn advisering betrekken of het
implementatieplan volledig, deugdelijk en realistisch
is. Desgewenst kan de Raad adviseren om onderlinge
bijstand te vragen dan wel samen te werken met andere landen binnen het Koninkrijk.

4

Artikel IV.1 van de Staatsregeling van Aruba, artikel 61 van de
Staatsregeling van Curaçao en artikel 66 van de Staatsregeling
van Sint Maarten.
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Een tweede mogelijkheid is dat de Raad met enige
regelmaat advies uitbrengt over de implementatie
van verdragen. Artikel 17 van de Landsverordening
Raad van Advies biedt daarvoor voldoende grondslag, zeker nu advisering over de goedkeuring van
verdragen tot het werkterrein van de Raad behoort.
Dit advies kan op verzoek van de regering of de
Staten worden uitgebracht, maar het behoort ook
tot de mogelijkheden om een ongevraagd advies uit
te brengen. Ook met beperkte capaciteit moet het
mogelijk zijn om met enige regelmaat een evaluatie
op te stellen van de wijze waarop de landen verdragen
en andere internationale overeenkomsten implementeren. De diverse adviezen over individuele verdragen
en overeenkomsten kunnen daarbij als basis dienen.
Een dergelijke evaluatie zou ook aanbevelingen voor
de toekomst kunnen bevatten.

De tijdige en juiste implementatie is van groot belang
voor de kwaliteit van de wetgeving. De beoordeling
daarvan is een van de belangrijkste onderwerpen
waarmee de wetgevingsadvisering zich kan bezighouden. De gewijzigde structuur van het Koninkrijk
plaatst de Raad voor nieuwe uitdagingen. Hij zal zich
geroepen voelen om bij zijn advisering mede te letten
op de consisitentie van de rechtsorde in de – vanaf 10
oktober 2010 – vier landen van het Koninkrijk in het
Caribische gebied. Hij zal zich evenzeer moeten richten op de doorwerking van het internationale recht in
een open, met de wijdere omgeving verbonden land
als Aruba. Daarom bieden de nieuwe staatkundige
verhoudingen een uitstekende gelegenheid voor de
Raad om zich meer structureel met het onderwerp
van de implementatie van verdragen bezig te houden.
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1

Het constitutioneel vangnet en de
implementatie van het Kinderrechtenverdrag
Op 3 september 2010 werd de Ontwerp-landsverordening houdende aanvaarding door Aruba van het
voorstel van Rijkswet tot wijziging van het Statuut
voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met
de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van
de eilandgebieden der Nederlandse Antillen door
de Staten van Aruba vastgesteld2. Dit geschiedde
in tweede lezing en bij gewone meerderheid. Reden
voor het drie dagen durende tumultueuze overleg en
tegenstemming door de oppositie was niet gelegen
in de opheffing van de Nederlandse Antillen, maar
in het feit dat het voorstel van rijkswet voorzieningen bevatte die met deze opheffing niet van doen
hadden. Een daarvan betreft het creëren van een
instrumentarium voor de (tijdige) implementatie en
uitvoering door de landen van door het Koninkrijk
gesloten verdragen: een ‘constitutioneel vangnet’
1

2
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jeugddelinquentie in Aruba (VU, Amsterdam). Zij is sinds 1997
werkzaam bij de Raad van Advies en werd in 2004 benoemd tot
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Borman en mr. M. Nap danken voor hun opmerkingen bij een
eerdere versie van dit artikel
De Ontwerp-landsverordening houdende aanvaarding door
Aruba van het door de Staten-Generaal op 6 juli 2010 aangenomen voorstel van Rijkswet tot wijziging van het Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging
van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van
de Nederlandse Antillen.

voor het Koninkrijk om voorzieningen te kunnen
treffen ingeval implementatie door de landen van
internationale verplichtingen te kort zou schieten.
De wijziging van het Statuut viel samen met het Internationale Jaar van de Jeugd, waarmee de VN onder
meer aandacht vraagt voor de implementatie van het
Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind
(IVRK)3. Het IVRK kent weliswaar een bijna mondiale
ratificatie4, maar is tegelijk een verdrag ten aanzien
waarvan de VN een grote discrepantie constateert
tussen principes en praktijk. In Aruba is het een van
de honderd verdragen ten aanzien waarvan met de
implementatie grote achterstand is opgelopen. De
Raad heeft dat recentelijk (wederom) vastgesteld
door voorstellen voor een nieuw jeugdstrafrecht te
toetsen aan het IVRK. Wat gaat het constitutioneel
vangnet betekenen voor de implementatie van het
IVRK? Voordat op deze vraag wordt ingegaan, wordt
eerst de rol van de Raad ten aanzien van de aanvaardingslandsverordening beschreven.

3
4

Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
dd. 18 december 2009 no. A/RES/64/134. Het Internationale Jaar
van de Jeugd is van 12 augustus 2010 tot 12 augustus 2011.
Alleen de Verenigde Staten van Amerika en Somalië zijn geen
partij bij het IVRK.
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Voorgestelde wijziging artikel 27 Statuut
De advisering van de Raad in het kader van de Rijkswet strekkende tot wijziging van het Statuut is niet
alleen een sprekend voorbeeld van de reikwijdte van
de beleidsanalytische toets5 en wat deze teweeg kan
brengen, maar geeft ook de bijzondere rol aan van
de Raad ten aanzien van rijkswetten.
De Staatsregeling en de Landsverordening Raad
van Advies schrijven beide voor dat de Raad wordt
gehoord over alle voorstellen van Rijkswet. Voorts
is bepaald dat dit horen achterwege kan worden
gelaten indien daaromtrent tussen de regering en de
gevolmachtigde minister geen overleg plaatsvindt of
naar oordeel van de regering om andere redenen het
horen van de Raad bezwaarlijk is6. Er worden echter
zelden ontwerpen van Rijkswet aan de Raad voorgelegd7. Verdere bijzonderheid is dat de Raad niet in
hoogste en laatste instantie wordt gehoord (omdat
deze positie ingevolge het Statuut is voorbehouden
aan de Raad van State van het Koninkrijk), doch in
het ambtelijke voortraject, dat wil zeggen vóór de
behandeling van het voorstel in de rijksministerraad.
De enkele voorstellen van Rijkswet waaromtrent
de Raad wordt gehoord, worden voorts meestal
vlak voor de vergadering in de rijksministerraad
voorgelegd. Zo ook in het onderhavige geval: de
Raad ontving het voorstel op 4 februari 2009, met
het verzoek met spoed advies uit te willen brengen,
5

6

7
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Het toetsingskader van de Raad omvat – naast de wetstechnische
en de juridische – een beleidsanalytische toets, waarin onder
andere de probleemstelling, de wenselijkheid van een wettelijke
regeling ter oplossing van dat probleem en de haalbaarheid van
en het draagvlak voor de voorgestelde oplossing worden nagegaan. Zie hierover ook de bijdragen van mr. C. Borman en mr.
A.J. Swaen in deze jubileumuitgave, waarin wordt ingegaan op
de toetsingscriteria van de Raad van Advies. Het toetsingskader
verschilt niet van dat van de Raad van State en van de voormalige
Raad van Advies van de Nederlandse Antillen.
Resp. artt. IV.I, lid 1, onderdeel b en lid 2, van de Staatsregeling
van Aruba (AB 1985 no. 26) en artt. 16, lid 1, onderdeel b en lid
2, van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 no. GT
3).
Zie hierover ook de bijdrage van mr. M. Nap in deze bundel.

aangezien het op 13 februari 2009 in de Raad voor
Koninkrijksrelaties aan de orde zou worden gesteld.
Daarbij werd de Raad verzocht ‘mede te adviseren over
de vraag of het voorgestelde artikel 27 niet in strijd komt met
de autonomie van de landen binnen het Koninkrijk.’ Deze
vraag betrof met name het door Nederland wenselijk
geachte ‘constitutioneel vangnet’.
Omdat de landen8 in eerste instantie geen overeenstemming bereikten over deze voornemens9, is in
onderling overleg deskundigenadvies10 ingewonnen.
Volgens dit advies komt de problematiek van de
implementatie van verdragen op het volgende neer:
• De Caribische landen worden (te) laat en onvoldoende geïnformeerd dan wel ingeschakeld bij
onderhandelingen over verdragen die hen mede
raken en bij de voorbereiding van de goedkeuring
en bekrachtiging in geval van medegelding.
• De Caribische landen lopen achter met de implementatie van verdragen.
• Er vindt geen tot onvoldoende samenwerking
plaats tussen de landen bij de implementatie, hetgeen niet efficiënt is.
• Er is geen mogelijkheid om (technische) ondersteuning af te dwingen bij de implementatie van
verdragen, terwijl het Koninkrijk internationaalrechtelijk aansprakelijk is.
• Artikel 51 kan pas worden toegepast in een te
laat stadium, namelijk indien er strijd is met een
verdragsverplichting en draagt als ultimum remedium niet bij aan de internationale positie van het
Koninkrijk, de onderlinge verhoudingen en aan een
effectieve implementatie van verdragen.
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Nederland, de Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten.
Aruba deed aan deze onderhandelingen niet mee.
9 Dit blijkt uit de brief dd. 7 maart 2006 van de algemeen secretaris
van de Ronde Tafel Conferentie.
10 Het ‘Rapport van de Groep Deskundigen als bedoeld in onderdeel
H2 van de Slotverklaring van het Bestuurlijk Overleg over de
Toekomstige Staatkundige Positie van Curaçao en Sint Maarten’
werd in februari 2008 uitgebracht. De deskundigen waren mr.
P. van Dijk, mw. mr. N.J. Winklaar en mr. J.T. Wit.

H.A. van der Wal

Naar aanleiding van deze probleemstelling heeft de
Raad in zijn advies11 gesteld de voorgestelde wijziging
van artikel 27 als een goede mogelijkheid te beschouwen om in het belang van zowel het Koninkrijk als de
individuele landen (en bevolkingen) een tijdige en effectieve betrokkenheid van, en verdragsimplementatie in de Caribische landen te garanderen. Daarnaast
merkte de Raad op de benadering van de onderhavige
vraagstukken uitsluitend uit het oogmerk van autonomie in tegenspraak te achten met hetgeen tijdens
de start-Ronde Tafel Conferentie van 26 november
2005 door de minister-president van Aruba omtrent
de doelstelling van het Statuut is verklaard12:
‘Wij dragen samen de verantwoordelijkheid voor het
welzijn en de voorspoed van onze volkeren in koninkrijksverband en het is om die reden mijn standpunt dat wij ter
bewerkstelliging hiervan meer en beter gebruik moeten
maken van de bepalingen in paragraaf 3 van het Statuut,
die betrekking hebben op onderlinge bijstand, overleg en
samenwerking, in het bijzonder de artikelen 36 en 38.
(...) Daar waar wrijving ontstaat door verschillen van
mening over bijvoorbeeld rechtshandhaving, rechtspleging, financiële huishouding en deficits verwachten wij een
meer actieve en zelfs proactieve rol van het Koninkrijk,
niet in de vorm van artikel 3 van het Statuut, maar door
op een creatieve manier met andere bepalingen van het
Statuut om te gaan Er zijn legio mogelijkheden om elkaar
bij te staan en hulp te bieden bij het nakomen van onze
verplichtingen. Saamhorigheid moet worden bevorderd
door een uitdieping van de mogelijkheden die de bovengenoemde artikelen van het Statuut ons bieden. (...)
Het Statuut regelt de staatkundige verhoudingen binnen
het Koninkrijk en heeft tot doel het streven naar welzijn
en voorspoed van de landen en de eilanden te realiseren.
Het streven naar welzijn en voorspoed voor de volkeren
heeft tot nu toe het onderspit moeten delven ten opzichte

van de aandacht voor de staatkundige verhoudingen in
koninkrijksverband. (...)
Aruba verklaart bij de opening van deze conferentie al het
nodige te doen om ook het doel van het Statuut tot een issue te maken. Het sociale deficit dat nu tussen de volkeren
van het Koninkrijk bestaat, moet worden opgeheven. Ook
hierin heeft het Koninkrijk een waarborgfunctie ingevolge
artikel 43 van het Statuut. (...) De tijd is nu aangebroken
om in koninkrijksverband niet alleen de staatkundige
ontwikkelingen in ogenschouw te nemen, maar vooral in
dat verband ook aandacht te besteden aan elkaars noden
en armoede, omwille van de welvaart en voorspoed van
ons allen. Wanneer wij tijdens deze conferentie bij elke
beslissing steeds het welzijn van onze volkeren voor ogen
hebben, verzeker ik u dat het slagen van deze conferentie
gegarandeerd is.’
Het advies van de Raad om het voorstel te bekijken
vanuit de pragmatiek en de achterstand bij de uitvoering van honderd verdragen is vooral ingegeven
door de gedachte dat zowel het Koninkrijk als de
autonomie van de landen geen doel op zich zijn,
maar ten dienste staan van alle burgers van het
Koninkrijk. Die burgers zijn er niet mee gediend
dat – om welke redenen dan ook – er verschillende
regimes van welstand heersen in de verschillende
landen in het Koninkrijk. Door probleemstellingen
in het Koninkrijk uitsluitend te benaderen vanuit het
vraagstuk van de autonomie (de Caribische landen)
of vanuit de internationale aansprakelijkheid voor de
interne rechtsorde van het Koninkrijk (Nederland),
wordt het Koninkrijk als het ware gegijzeld door de
politiek. Dat deze tendens gaande is, getuigt het feit
dat bij de burgers, en vooral de bevolking in Nederland, het koninkrijksgevoel nauwelijks nog bestaat.
Deze situatie vormt een terugkerend agendapunt

11 Advies van de Raad van Advies dd. 11 februari 2009 (RvA 27-07).
12 Stenografisch verslag Start-Ronde Tafel Conferentie, Willemstad,
26 november 2005.
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van het tripartiet overleg13 tussen de adviesraden van
het Koninkrijk.
In tegenstelling tot de voormalige Raad van Advies
van de Nederlandse Antillen, is de Raad van Advies
tevens adviseur van de Staten. Zo kon het dat op 25
augustus 2010 de Raad van de voorzitter der Staten
een verzoek kreeg tot het uitbrengen van een spoedadvies (uiterlijk 27 augustus 2010). Reden voor dit
verzoek betrof het feit dat de Ontwerp-landsverordening houdende aanvaarding door Aruba van het
voorstel van Rijkswet tot wijziging van het Statuut
zou worden behandeld in de Staten, en dat de fractie
van de PDR (oppositiepartij) het idee had geopperd
om met een amendement te komen op artikel 1 van
het ontwerp, luidende: ‘Het (...) voorstel van Rijkswet
(...) wordt door Aruba aanvaard, met uitzondering
van onderdeel F van artikel II.’
Ratio achter het amendement was, volgens het schrijven van de statenvoorzitter: ‘onderdeel F van artikel
II betreft de wijziging van artikel 27 van het Statuut,
welker derde en vierde lid alle in de Staten van Aruba
aanwezige fracties (gelijk de Raad van State) in ieder
geval onnodig achten.’
De Raad kon aan de korte adviseringstermijn voldoen
door te volstaan met aanbieding van het advies dat
ter zake al aan de regering was aangeboden en in de
aanbiedingsbrief te stellen dat gezien de stand van
het wetgevingsproces, er geen ruimte meer was voor
enig amendement: ‘Een dergelijk amendement had
ten tijde van de behandeling van de Rijkswet zelve die13 Sinds 2005 ontmoeten de Raden van Advies van Aruba en van de
Nederlandse Antillen en de Raad van State elkaar om de twee jaar
in wat het tripartiet overleg is gaan heten. Wat vooral aan de orde
komt is hoe de colleges kunnen bijdragen aan deugdelijkheid
van bestuur, wetgeving en democratie in de eigen landen en aan
de verhoudingen in het Koninkrijk. De wijze waarop op politiek
niveau hieraan invulling wordt gegeven, maar ook de betekenis
voor de gemiddelde burger van het Koninkrijk, komt tijdens ieder
overleg wel aan bod. Het gebrek aan een gemeenschappelijke visie
op de inhoud en de toekomst van het Koninkrijk en anderzijds de
tanende belangstelling voor de koninkrijksdelen bij de inwoners
van het deel in Europa, zijn voorwerp van gemeenschappelijke
bezorgdheid.
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nen te worden ingebracht en niet in het kader van de
behandeling van een Landsverordening inhoudende
de aanvaarding door Aruba14.’
Het advies van de Raad heeft bij en tijdens de behandeling van de Landsverordening tot aanvaarding van
het aangenomen voorstel van Rijkswet in de Staten
van Aruba een bijzondere rol gespeeld.
De meerderheidspartij in de Staten heeft het als reden
aangegrepen om onverkort met de Landsverordening
in te stemmen. De grootste oppositiepartij daarentegen was van mening dat de Raad een inhoudelijk
onjuist advies had uitgebracht. Zo zouden de woorden van de voormalige minister-president verkeerd
zijn geïnterpreteerd15 en zou de Raad abusievelijk
hebben gesteld dat ter zake van de slotverklaring
overeenstemming zou zijn bereikt met de Arubaanse
regering16. De kleinste oppositiepartij heeft een
amendement op de Landsverordening ingediend,
strekkende tot aanvaarding van de Rijkswet ‘onder
het voorbehoud dat van artikel 1 onderdeel F, het
derde en vierde lid van artikel 27 niet van toepassing te zullen zijn ten aanzien van Aruba17. In de
toelichting wordt gesteld: ‘De Raad van Advies
14 RvA 163-10, dd. 26 augustus 2010. In het onderhavige geval
waren inderdaad twee amendementen ingediend (nr. 12 van
Herdé en Dammers en nr. 16 van Wever en Thijsen) die beide
zijn verworpen.
15 De Raad heeft letterlijk geciteerd uit een gepubliceerd document;
van interpretatie was geen sprake.
16 ‘De Raad “maakt op dat ter zake overeenstemming is bereikt”
sprekende over de Slotverklaring. Aruba heeft niet deelgenomen
aan de vergadering over de Slotverklaring, die tussen de andere
delen van het Koninkrijk was bereikt, na eerst Sint Maarten erin
te hebben geleid samen met de Regering van de Nederlandse
Antillen en daarna Curaçao onder chantage of rammelen met
de geldbuidel. De Raad is derhalve lichtzinnig of -voetig tot de
conclusie gekomen dat overeenstemming (ook met Aruba) is
bereikt, en had beter moeten weten alvorens tot een dergelijke
stelling te concluderen.’ Aldus het schrijven van de fractieleider
van de MEP, drs. C.A.S.D. Wever, dd. 27 augustus 2010, gericht
aan de Voorzitter van de Staten, waarvan de Raad een kopie
mocht ontvangen. De Raad heeft in zijn advies echter duidelijk
gesteld dat ‘omtrent de Rijkswet zelve overeenstemming’ was
bereikt en heeft niet gerept van de Slotverklaring.
17 Staten van Aruba, zittingsjaar 2009-2010-688, volgnummer
IS/989/09-10.
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heeft (...) evenwel de vraagstelling ten aanzien van
het aangekondigde amendement verkeerd begrepen
en is uitgegaan van een verkeerde premisse: anders
dan de Raad van Advies veronderstelt, betreft het
onderhavige amendement een amendement van
artikel 1 van de Ontwerp-landsverordening, niet van
de Ontwerp-rijkswet. Het amendement zal een aanvaarding met uitzondering door het voorbehoud van
twee ondergeschikte artikelleden inhouden en betreft
dus zeker geen amendement van de Ontwerp-rijkswet
zelve. De stelling zijdens de Raad van Advies, dat de
regering van Aruba overeenstemming zou hebben
bereikt met de Koninkrijksregering is irrelevant nu
zulks de Staten niet bindt en onverlet laat het recht
van een Statenlid om een amendement inhoudende
een aanvaarding onder voorbehoud in te dienen. Ook
het feit dat de Raad van Advies voorstander is van het
gewraakte nieuwe artikel 27 lid 3 van het Statuut is
irrelevant nu de Staten een eigen grondwettelijke
taak ten deze hebben bij de totstandkoming van
landsverordeningen van de onderhavige aard. Een en
ander klemt des te meer nu het Rijksadviesorgaan,
te weten de Raad van State, de gewraakte artikelen
onnodig acht. Gelet op het voorgaande is het advies
van de Raad van Advies dan ook niet voldragen en
naar de mening van de opsteller van het onderhavige
amendement volstrekt onbruikbaar voor de te voeren
beraadslagingen.’
Onbegrip voor adviezen van de Raad wordt wel
veroorzaakt door onbekendheid met procedures, in
dit verband onbekendheid met de totstandkomingsprocedure van (rijks)wetten. In de rijksministerraad
vindt immers slechts besluitvorming plaats over zaken waarover vooraf overeenstemming is bereikt met
de Arubaanse regering, dan wel ten aanzien waarvan
is vastgesteld op welke punten er verschil van mening
is. In het voorbereidingstraject kunnen de Staten
van Aruba, onder andere bij wijze van motie, de
Arubaanse regering tot andere gedachten proberen
te brengen. Vervolgens kunnen tijdens de behande-

ling in de Tweede Kamer door de Arubaanse Staten
amendementen worden ingebracht. Na vaststelling
van een Rijkswet door de Staten-Generaal is er geen
mogelijkheid meer voor de Arubaanse Staten om
wijzigingen aan te brengen.
In het onderhavige geval gaat het om een Rijkswet
tot wijziging van het Statuut. Hiervoor is in artikel
55 van het Statuut een extra waarborg opgenomen,
namelijk dat de Rijkswet niet tot stand kan komen
alvorens deze door Aruba bij landsverordening is
aanvaard. De ratio achter artikel 55, lid 2, van het
Statuut is volgens Van Helsdingen (1957) het tegengaan van overruling: een waarborg dat een wijziging
van het Statuut niet door Nederland tegen hun zin
kan worden doorgedreven: ‘Het eigenaardige feit
doet zich hier voor, dat Suriname en de Nederlandse
Antillen bij een eigen landelijke regeling uitspraak
doen en Nederland niet.’
Maar wat houdt deze ‘uitspraak’ eigenlijk in? In dit
verband kan een vergelijking worden gemaakt met de
Nederlandse regeling van wijziging van de Grondwet
en van de aanvaarding van verdragen.
Wijzigingen van de Grondwet verlopen in Nederland
in twee lezingen. Eerst wordt een wet aanvaard waarin
de noodzaak en inhoud van de wijziging wordt vastgelegd. In tweede lezing wordt die wijziging aanvaard
of verworpen. Er kan niet worden geamendeerd
want het object van aanvaarding of verwerping is
vastgesteld. Naar analogie kan worden gesteld dat
dit ook voor Statuutswijzigingen: bemoeienis met
de inhoud was mogelijk ten tijde van het vaststellen
van de Rijkswet (vergelijkbaar met de eerste lezing
Grondwetsherziening). Als eenmaal door de StatenGeneraal een Rijkswet tot wijziging van het Statuut
is aanvaard, kunnen de overige landswetgevers
slechts aanvaarden of verwerpen (vergelijkbaar met
de tweede lezing Grondwetsherziening).
Een verdrag wordt door de regering gesloten en goedgekeurd door de Staten-Generaal. De goedkeuring
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geschiedt bij wet. Hiervoor is om praktische redenen
gekozen: goedkeuring is immers geen normstelling
maar een machtiging18. Het Statuut schrijft in art 55,
lid 2 voor dat de Caribische landswetgevers instemmen met (machtiging geven tot bekrachtiging van)
een door de Staten-Generaal aangenomen voorstel
tot wijziging van het Statuut19. Daar wordt voor de
vorm van de Landsverordening gekozen, maar het
had ook een besluit sui generis mogen zijn. De keuze
voor een landsverordening is niet ingegeven door de
inhoud (normstelling) maar door de vorm: regering
en Staten werken samen.
Uit artikel 55, lid 2, van het Statuut vloeit voort dat de
daar bedoelde landsverordening – gezien de feitelijke
stand van zaken van het wetgevingsproces – alleen
kan strekken tot aanvaarding of verwerping van een
door de Staten-Generaal aangenomen ontwerp van
rijkswet. Voor een geclausuleerde of een gedeeltelijke
aanvaarding is geen ruimte20. Deze interpretatie van
de Raad is door de bestaande krachtsverhouding
in de Staten van Aruba (inhoudende een absolute
meerderheid van één partij) overgenomen. Wanneer
het amendement – wellicht in een andere constellatie – wel was aangenomen, was er sprake geweest
18 Zowel in Nederland en in Aruba is bijvoorbeeld ook bij de begroting de wetsvorm een middel om de regering te verplichten
machtiging van het parlement te vragen.
19 Met wat fantasie zou men kunnen zeggen dat bij wijzigingen
van het Statuut het Koninkrijk een vijfkamerstelsel heeft: behandeling en eventuele wijziging door de Tweede Kamer, achtereenvolgens aanvaarding door de Eerste Kamer en aansluitend
aanvaarding door de landswetgevers van Aruba, Curaçao en Sint
Maarten. Die laatste drie zijn geen echte kamers, maar het zijn
wel schakels in het proces.
20 Mr. Mentko Nap wees mij nog op de volgende ontsnappingsmogelijkheid: meer dan eens vermeldt een (rijks)wet dat de
verschillende artikelen op verschillende tijdstippen in werking
kunnen treden. Dat was ook het geval bij de onderhavige Rijkswet wijziging Statuut i.v.m. opheffing Antillen (zie art. IV). Nu
volgens dat art. IV de verschillende onderdelen van de artikelen
I en II van de Rijkswet op verschillende tijdstippen in werking
kunnen treden, zou men nog kunnen redeneren dat de rijksregering de Arubaanse geclausuleerde aanvaarding zo opvat dat zij de
wijziging in werking kan laten treden m.u.v. artikel II onderdeel
F; ofwel de geclausuleerde aanvaarding opvat als een verwerping
– en in dat geval zou het hele feest van de baan zijn geweest.
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van een amendement, waaraan feitelijk geen andere
uitvoering kon worden gegeven, dan het op te vatten als een algehele verwerping van de Rijkswet. Dit
is wellicht absoluut geformuleerd, maar een ander
gevolg zou een dergelijk amendement mijns inziens
niet kunnen hebben.
De Nederlandse Tweede Kamer kent in dit verband de
figuur van de ontoelaatbare amendementen (artikel
97 van het Reglement van orde voor de Tweede Kamer). Daarvan is sprake als een amendement wordt
ingediend dat een strekking heeft die tegengesteld is
aan het wetsvoorstel, of niets met dat wetsvoorstel
van doen heeft. Ontoelaatbaarheid wordt vastgesteld
door de Kamer. De voorzitter kan de Kamer attenderen op de mogelijke ontoelaatbaarheid. Het Reglement van orde van de Arubaanse Staten kent zo’n
regeling van de toelaatbaarheid van amendementen
niet. Indien een dergelijke bepaling in het Reglement
van orde voor de Staten van Aruba had gestaan, dan
had de voorzitter mijns inziens moeten voorstellen
het amendement ontoelaatbaar te verklaren. Het
desbetreffende Reglement zou op dit onderdeel
uitgebreid moeten worden om recht te doen aan de
bedoeling van het Statuut.
Van het feit dat de implementatieachterstand ten
tijde van de behandeling van de desbetreffende
landsverordening honderd verdragen bedroeg, werd
overigens door geen der partijen gerept. Ook dat is
een ‘eigenaardig feit’.

Implementie van IVRK
Een van de honderd verdragen die op implementatie
en uitvoering wachten is, zoals hiervoor al gesteld, het
Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind
(1989). Dit verdrag is geldig in het gehele Koninkrijk
en derhalve van toepassing op alle ingezetenen van
0-18 jaar. Het schept bindende verplichtingen voor
de drie regeringen om de voorzieningen van het
IVRK actief te implementeren. Staten die partij zijn
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bij het IVRK, zijn verplicht in de ruimst mogelijke
mate de ontwikkeling van het kind en de zo volledig mogelijke ontplooiing van zijn persoonlijkheid,
talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens te
waarborgen21. Het IVRK is volgens Doek (2004) een
belangrijk en uniek verdrag, onder andere vanwege:
de bevestiging en uitwerking van het kind als drager
van mensenrechten, waardoor het recht heeft op respect voor, en genot van deze rechten22 en de bijdrage
die het verdrag heeft geleverd aan een concrete erkenning van het kind als drager van mensenrechten.
Aan een dergelijke erkenning ontbrak het tot 1990
vrijwel geheel. Evenmin was er aandacht voor het
recht van het kind om zijn mening vrijelijk te uiten
in alle aangelegenheden die het kind betreffen en het
recht om gehoord te worden in gerechtelijke en administratieve procedures (art. 12). Met de erkenning
van het kind als drager van rechten heeft het IVRK
ook duidelijk gemaakt dat de leeftijd en de ontwikkeling van kinderen (age and maturity) redenen zijn
voor een speciale benadering, speciale bescherming
en speciale rechten.
De Raad van Advies heeft bij meerdere gelegenheden
getoetst aan het IVRK. Recentelijk geschiedde dit ten
aanzien van de Ontwerp-landsverordening houdende
vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht
van Aruba, dat met de bijzondere bepalingen voor
jeugdige personen een nieuw jeugdstrafrecht beoogt
te introduceren23. Wat in het advies in de eerste
plaats opvalt is dat de Raad korte metten maakt met
kretologie:

21 Artikelen 6 en 29, IVRK.
22 De gedachte dat eerst met het IVRK het kind als drager van (mensen)rechten is erkend berust overigens volgens Doek (2004) op
een misverstand. Mensenrechten opgenomen in internationale
verdragen daterend van voor de inwerkingtreding van het IVRK,
zoals het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale
en Culturele Rechten (ECOSOC) golden en gelden ook voor het
kind om de eenvoudige reden dat het kind (ook) een mens is.
23 Advies dd. 8 april 2009, RvA 227-09.

‘De Raad heeft geconstateerd dat in de toelichting een visie
op het jeugdstrafrecht ontbreekt. Wat de ‘modernisering’
van het jeugdstrafrecht inhoudt, wordt niet toegelicht.
Evenmin is aangegeven hoe aan het pedagogisch karakter
– dé legitimatie voor een apart strafrecht voor jeugdigen
– inhoud wordt gegeven. In de internationale verdragen
en aanbevelingen wordt vooral de nadruk gelegd op de
preventie van probleemgedrag van kinderen en jongeren: gerechtelijke sancties dienen een uiterste middel te
zijn (ultimum remedium). De visie en het beleid ten
aanzien van de jeugdstrafrechtspleging dienen derhalve
onderdeel te zijn van een integraal jeugdbeleid gericht op
preventie.24 (...) In de toelichting wordt geen gewag van
gemaakt van het internationale kader voor een behoorlijke jeugdstrafrechtspleging. Hoewel in de toelichting is
gesteld dat “het Verdrag inzake de rechten van het kind
(…) uiteraard (wordt) gerespecteerd”, is niet aangegeven
aan welke rechten met het onderhavige ontwerp wordt
beoogd uitvoering te geven. (...) In dit verband wil de
Raad tevens opmerken dat het hem bevreemdt dat in de
toelichting geen aandacht is geschonken aan de (bindende)
internationale doelstellingen van en normen voor de
jeugdstrafrechtspleging en op welke wijze hieraan met het
onderhavige ontwerp uitvoering wordt gegeven.’
De nadruk die in de toelichting wordt gelegd op de
toename in mogelijkheden om strafbare gedragingen
van jeugdigen aan te pakken en te bestraffen ontlokt
de Raad de stelling dat daar een verdragsconforme
visie aan ten grondslag dient te liggen:
‘Voor een sanctie op maat – dat wil zeggen een sanctie
die enerzijds met eerbiediging van de algemene rechtswaarborgen gericht is op verbetering van de jeugdige
dader, aangepast is aan diens beperkte gezichtskring en
terugdringing van recidive beoogt en anderzijds recht doet
aan vergelding van de normschending – is vooral nodig
24 De Raad betrekt hier bij zijn toetsing: Committee for the Rights of
the Child, General Comment no. 10 (2007). Children’s rights in Juvenile
Justice; UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh
Guidelines); Richtlijnen voor de preventie van criminaliteit van de
UN Economic and Social Council (2002).
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dat de bij de jeugdcriminaliteit betrokken instanties zoals
lokale overheid, onderwijsinstellingen, (jeugd)politie,
Raad voor de kinderbescherming, (jeugd)Officier van
Justitie, (jeugd)advocatuur, (jeugd)rechter, jeugdreclassering, gezinsvoogdij-instellingen en justitiële inrichtingen
van jeugdbescherming – samen met de jeugdige, diens
ouders en waar mogelijk het slachtoffer – komen tot een
samenhangende op het jeugdige individu en diens omstandigheden afgestemde afhandeling van diens strafbaar
gedrag. Gerechtelijke sancties dienen daarbij ultimum
remedium te blijven. Op deze wijze kan worden bereikt
dat, zoals artikel 17 van de Beijing Rules25 voorschrijft,
de sanctie steeds in verhouding staat tot de ernst van het
feit, de persoonlijke omstandigheden en behoeften van de
jeugdige en de behoeften van de maatschappij. (Koens,
2004) (...). Op deze wijze kunnen criminele jeugdigen
weer tot kansrijke burgers van de samenleving worden
gemaakt.’ (De Winter, 2004, p. 56)
Volgens de Raad dient de toelichting vooral ook te
worden aangevuld met de doelstellingen en legitimatie van het vernieuwde jeugdstrafrecht.
Evenmin is de Raad gecharmeerd van het zonder
meer overnemen van Nederlandse wetgeving, om de
volgende redenen:
‘Voor het onderhavige voorstel is nauwe aansluiting gezocht bij het Nederlandse jeugdstrafrecht. Daarmee wordt
weliswaar tegemoetgekomen aan het concordantiebeginsel binnen het Koninkrijk, het is echter de vraag – gezien
de enorme verschillen tussen de huidige en de beoogde
voorzieningen en kwaliteit van de jeugdstrafrechtspleging
en de daarbinnen functionerende instanties – of dit (op
kortere termijn) voor Aruba realistisch is. De Raad heeft
in dit verband geconstateerd dat de toelichting hieromtrent
geen uitsluitsel geeft en dat deze ontoereikend is.
Naast deze vraag van de uitvoerbaarheid van het Nederlandse stelsel hier te lande, is in januari 2009 zowel door
25 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice – The Beijing Rules, General assembly, A/
RES/40/33, 29 november 1985, 96th Plenary Meeting (richtlijnen
voor de jeugdstrafrechtspleging).
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de Committee on the Rights of the Child (CRC)26 en de
Europese Commissaris voor de Rechten van de Mens27
kritiek geuit op de Nederlandse jeugdstrafrechtspleging. De
Raad acht het van belang dat met deze kritiek ten aanzien
van het onderhavige voorstel rekening wordt gehouden.’
De door de Raad bedoelde kritiek heeft betrekking op
het voorbehoud dat het Koninkrijk der Nederlanden
heeft gemaakt ten aanzien van de twee artikelen van
het Verdrag die op de jeugdstrafrechtspleging betrekking hebben (artt. 37 en 40). Door dit voorbehoud
kunnen in het Koninkrijk jongeren van 16-17 jaar
worden berecht volgens het volwassenenstrafrecht
en behoeven jongeren niet altijd een raadsman toegewezen te krijgen:
‘De Raad acht – met de Europese Commissaris voor de
Mensenrechten en het Committee on the Rights of the
Child – deze voorbehouden het Koninkrijk onwaardig en
beveelt de regering aan om het nieuwe jeugdstrafrecht voor
Aruba niet al bij voorbaat met een dergelijke hypotheek
te belasten. De Raad beveelt aan van deze voorbehouden
geen gebruik te maken.’
De Raad verbaast zich in zijn advies voorts over het
feit dat het voorstel voor een nieuw jeugdstrafrecht
bijna identiek aan het vigerende Nederlandse jeugdstrafrecht terwijl:
• Aruba niet beschikt over het benodigde stelsel van
justitiële en civiele voorzieningen noch over een
integraal jeugd(strafrechtsplegings)beleid welke in
Nederland ter uitvoering van het jeugdstrafrecht
bestaan. De toelichting geeft geen uitsluitsel hoe
in het benodigde zal worden voorzien;
• een evaluatie het van WODC (Kruissink & Verwers,
2001)28 heeft uitgewezen dat het Nederlandse
26 Zie: CRC/C/NLD/CO/3 dd. 30 januari 2009.
27 Report by the Commissioner for Human Rights on his visit to the
Netherlands. For the attention of the Committee of Ministers and the
Parliamentary Assembly, dd. 1-3-2009. CommDH (2009) 2.
28 WODC; Brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer,
dd. 10 juli 2006, inzake de PIJ-maatregel (TK 2005-2006, 24587
en 28741, nr. 183.
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•

•

•

jeugdstrafrecht (ondanks de vele voorzieningen
voor uitvoering) niet effectief genoeg is29. Deze
tekortkomingen zijn ook heden ten dage nog
niet (alle) verholpen. Het pedagogische karakter
van het jeugdstrafrecht loopt hierdoor gevaar. De
toelichting geeft geen uitsluitsel hoe hier te lande
dergelijke risico’s kunnen worden voorkomen;
door opvoedingsdeskundigen en inmiddels ook
door de Europese Commissaris voor de Mensenrechten (Weijers & Imkamp, 2009)30 principiële
kritiek is geuit op de te lage ondergrens voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. In Europa ligt deze
gemiddeld op 14-15 jaar. Kan worden aangegeven
waarom voor deze lage ondergrens is gekozen, nu
dit zeker niet uit het oogpunt van concordantie is
vereist?
de Committee on the Rights of the Child (CRC) op
30 januari 2009 in zijn ‘Concluding Observations’ –
net als bij de vorige rapportage – zijn zorgen heeft
geuit over het toegenomen gebruik van preventieve
hechtenis van minderjarigen in Nederland en de
mogelijkheid om 16-17-jarigen te berechten volgens het volwassenenstrafrecht. Ook de Europese
Commissaris voor de Mensenrechten heeft kritiek
geuit op de toepassing van het volwassenenstrafrecht op jongeren van 16-17 jaar;
Nederland niet voldoet aan het vereiste uit het
Verdrag dat stelt dat de vrijheidsbeneming van
minderjarige overtreders alleen kan worden toegepast als uiterste middel en voor de kortst mogelijke
passende duur. Nederland moet meer inzetten op
preventie, het ontwikkelen van alternatieven voor
vrijheidsbeneming en op een goede en effectieve
behandeling van kinderen die vanwege een strafbaar feit in een justitiële jeugdinrichting zitten.

29 Monitor Veelplegers 2008. WODC-recidivestudies Fact sheet
2008-1.
30 Report by the Commissioner for Human Rights on his visit to the
Netherlands. For the attention of the Committee of Ministers and the
Parliamentary Assembly, dd. 1-3-2009. CommDH(2009)2.

Implementatie van verdragen
Implementatie van verdragen is niet alleen in het belang van de internationale rechtsorde en de Koninkrijksaansprakelijkheid, zoals de recente wijziging
van artikel 27, derde lid van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden zou doen vermoeden.
Een gelijke tred houden bij de implementatie van
verdragen in het Koninkrijk (voor zover nodig en
opportuun) zal kunnen bijdragen tot meer eenheid
in welzijn van de burgers en ontwikkeling van de
maatschappij.
Oud-voorzitter van de Raad van Advies, mr. Nicolaas
zei over de verschillen in voorzieningen en welstand
tussen de landen van het Koninkrijk ooit31:
‘Helaas moeten we constateren dat heden ten dage die
normen en nog vele andere in het Koninkrijk zeer grote
verschillen vertonen. Dit kan veranderen door niet star
vast te houden aan formele procedures, maar door elkaar
te consulteren en de bevindingen van die consultaties serieus te nemen en te streven naar één Koninkrijksnorm.’
Die Koninkrijksnorm kan een objectieve invulling
krijgen indien de normen en waarden uit internationale verdragen als richtsnoer worden genomen.
Het is echter een gemiste kans dat alleen het tweede
lid van het gewijzigde artikel 27, Statuut betrekking
heeft op verdragen die reeds zijn bekrachtigd. Ook
de onderlinge regeling die de landen inmiddels ter
uitvoering van artikel 27, tweede lid, zijn overeengekomen heeft uitsluitend betrekking op verdragen die
nog moeten worden bekrachtigd32.

31 Rede ter gelegenheid van het eerste tripartiet overleg tussen de
Raad van State van het Koninkrijk, de Raad van Advies Nederlandse Antillen en de Raad van Advies Aruba, te Den Haag, 21
september 2005.
32 Onderlinge regeling in de zin van artikel 38, eerste lid, van het
statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, inzake de samenwerking tussen de landen bij de implementatie van verdragen
Staatscourant 2010 nr. 19006, 10 december 2010.
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Vooralsnog lijkt het constitutioneel vangnet van artikel 27 derhalve slechts een instrument ten behoeve
van schending van de belangen van het Koninkrijk
bij nog te bekrachtigen verdragen. Voor de reeds
bekrachtigde verdragen blijft het reeds bestaande

artikel 51 van het Statuut het laatste redmiddel. Desalniettemin staat artikel 27, lid 2, van het Statuut er
niet aan in de weg dat de landen een tweede overeenkomst kunnen sluiten die specifiek is gericht op de
reeds bekrachtigde verdragen (Van der Wal, in druk).

F.B.M. Kunneman

1

Concordantie van wetgeving en de mogelijke
rol van de adviesraden in het Koninkrijk
Op 10 oktober 2010 heeft een herindeling plaatsgevonden van het Koninkrijk der Nederlanden. De
Nederlandse Antillen zijn uiteengevallen in enerzijds
twee zelfstandige landen (Curaçao en Sint Maarten)
en anderzijds Bonaire, St. Eustatius en Saba als
bijzondere gemeenten van Nederland. Mondiaal
gezien is dit een opmerkelijke ontwikkeling. Immers,
in de huidige tijd is overal en op allerlei gebieden
sprake van middelpuntzoekende krachten. Landen
en instituties gaan steeds verdergaande vormen van
samenwerking aan. Kleinere eenheden gaan op in
grotere. In het Caribische deel van het Koninkrijk
lijkt daarentegen vooral sprake te zijn van middelpuntvliedende krachten. De drang om het zelf te
doen lijkt groter dan de drang om het samen te doen.
De vraag is wat dit middelpuntvliedend krachtenveld
betekent voor het streven naar concordantie van wetgeving en rechtspraak zoals (opnieuw) neergelegd in
de Slotverklaring van het bestuurlijk overleg tussen
Nederland, Curaçao en Sint Maarten van 2 november 2006 en welke mogelijke rol de adviesraden in
het Koninkrijk (de Raad van State en de Raden van
Advies van Aruba, Curaçao en Sint Maarten) hierbij
zouden kunnen spelen. Alvorens deze vraag te be-

1
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Raad van Advies van Curaçao. Tot 10 oktober 2010 was hij
Ondervoorzitter van de Raad van Advies van de Nederlandse
Antillen. Hij is tevens Managing Partner bij VanEps Kunneman
VanDoorne en hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Universiteit
van de Nederlandse Antillen.

spreken zal ik kort de plaats, inhoud en functie van
het concordantiebeginsel behandelen.

Grondslagen van concordantie
De gezamenlijke betrekkingen in het Koninkrijk der
Nederlanden worden beheerst door het Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden. Het Statuut bepaalt
voor wat betreft de wetgeving in de verschillende landen in artikel 39 dat het burgerlijk en handelsrecht,
de burgerlijke rechtsvordering, het strafrecht, de
strafvordering, het auteursrecht, de industriële eigendom, het notarisambt, zo mede bepalingen omtrent
maten en gewichten in Nederland, Aruba, Curaçao
en St. Maarten zo veel mogelijk op overeenkomstige
wijze worden geregeld. Ingevolge het tweede lid van
artikel 39 Statuut wordt een voorstel tot ingrijpende
wijziging van de bestaande wetgeving op dit stuk
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. Dit wordt het
concordantiebeginsel genoemd2. Het streven naar
concordantie vindt zijn grondslag niet alleen in de
pijler van artikel 39 van het Statuut, maar ook in de
Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao,
2

Noot van de redactie: zie over dit onderwerp ook de bijdrage van
D.J. Elzinga in deze bundel.
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St. Maarten en voor Bonaire, St. Eustatius en Saba
(voorheen: Cassatieregeling voor de Nederlandse
Antillen en Aruba), de tweede pijler. Voor Curaçao
is een derde pijler artikel 89 Staatregeling Curaçao.
Dit artikel heeft overigens een beperkter bereik
dan het oorspronkelijke artikel 98 Staatsregeling
Nederlandse Antillen. Aruba achtte een equivalent
van artikel 98 Staatsregeling Nederlandse Antillen
overbodig aangezien het concordantiebeginsel reeds
is opgenomen in artikel 39 Statuut. In de Staatsregeling Aruba is wel een artikel opgenomen waarin
de plicht staat bepaalde onderdelen te codificeren
(artikel V.16 Staatsregeling Aruba). Een vierde pijler
voor het concordantiebeginsel is artikel 40 van het
Statuut hetwelk bepaalt dat rechterlijke uitspraken,
waar ook binnen het Koninkrijk gewezen, binnen het gehele
Koninkrijk ten uitvoer kunnen worden gelegd. Ten slotte,
de laatste en met de tweede samenhangende pijler,
is het streven naar concordantie van rechtspraak,
zoals herhaaldelijk door de Hoge Raad overwogen
(zie bijvoorbeeld HR 14 febr. 1997, NJ 1999, 409).

Discrepantie theorie en praktijk
Er is regelmatig op gewezen dat theorie en praktijk
van concordantie van wetgeving in het Koninkrijk
twee verschillende zaken zijn (Kortmann, 1998,
pp. 77-80). Er zijn vele voorbeelden van ingrijpende
wijziging van bestaande wetgeving (bijvoorbeeld
de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in
Nederland), waarbij geen sprake is geweest van een
in de gelegenheid stellen van de regeringen in de
andere landen haar zienswijze hieromtrent te doen
blijken. Overigens lijken alle landen in het Koninkrijk zich aan deze nalatigheid schuldig te maken.
Ook de rechtspraak in het Koninkrijk is niet altijd
concordant, soms welbewust, soms niet. Dat is, gegeven de ongelijkheid van de verhoudingen in het
Koninkrijk misschien niet eens verwonderlijk. Het
tweede lid van artikel 39 Statuut geeft geen garantie
dat het concordantiebeginsel wordt nageleefd. Im-
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mers, het bevat de verplichting de regeringen in de
andere landen in de gelegenheid te stellen van haar
zienswijze hieromtrent te doen blijken, wanneer een
voorstel tot ingrijpende wijziging van bestaande
wetgeving wordt ingediend. Niet alleen moet het dus
om een ingrijpende wijziging gaan, maar er is evenmin
voorzien wat er vervolgens moet gebeuren, nadat de
betreffende regeringen in de gelegenheid zijn gesteld
hun zienswijze kenbaar te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld in het geheel niet reageren. In het geval zij wel
zouden reageren en bijvoorbeeld hun afkeuring over
het voornemen zouden kenbaar maken, dan betekent
dit nog steeds niet dat de betreffende wetgeving niet
kan worden ingevoerd.
Het concordantiebeginsel is bovendien niet volledig
wederkerig (De Haan, 2008, pp. 2456-2460). Schending van artikel 39 van het Statuut is slechts voor
de landen Aruba, Curaçao en St. Maarten van een
sanctie voorzien. Artikel 50 van het Statuut bepaalt
namelijk dat slechts voor deze landen wetgevende
en bestuurlijke maatregelen die in strijd zijn met
het Statuut, door de Koning als hoofd van het Koninkrijk bij gemotiveerd besluit kunnen worden
geschorst en vernietigd. Artikel 50 lid 2 bepaalt dat
voor Nederland in dit onderwerp voor zover nodig
in de Grondwet wordt voorzien.
Het verschil tussen theorie en praktijk van concordantie is de afgelopen decennia in de juridische literatuur wel regelmatig gesignaleerd, maar niemand
daarbuiten leek daarvan werkelijk onder de indruk
te zijn. Bovendien is concordantie niet altijd nodig
en soms niet eens wenselijk (Van Schilfgaarde, 1999,
pp. 318-321). De vraag is of de herindeling van het
Koninkrijk der Nederlanden een herbezinning op
concordantie van wetgeving nodig maakt en, zo ja, of
de adviesraden in het Koninkrijk daarbij een rol kunnen of moeten spelen. Concordantie van rechtspraak
laat ik bij de laatste vraag vanzelfsprekend buiten
beschouwing. Mijns inziens is deze herbezinning
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inderdaad nodig en zelfs noodzakelijk, maar is de
mogelijke rol van de adviesraden beperkt.

Herbezinning op het concordantiebeginsel?
In het Koninkrijk is sinds 10 oktober 2010 sprake
van vier gescheiden jurisdicties (Nederland, Aruba,
Curaçao en St. Maarten). Daarnaast is er nog een
hybride mengvorm van Nederlands en (oud-) Nederlands-Antilliaans recht, in Caribisch Nederland
(de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba), vijf
rechtsstelsels in totaal dus, waarvan vier ultra-klein.
Nu in het licht van het bovenstaande weinig wettelijke handvatten bestaan om toepassing van het
concordantiebeginsel af te dwingen, en de landen de
noodzaak ervan niet sterk lijken te voelen, is het de
vraag of er dan wel voldoende praktische redenen zijn
om concordantie na te streven. Zo niet, is het beter
de theorie de theorie te laten.
In de loop der jaren worden steeds ongeveer dezelfde
argumenten voor concordantie naar voren gebracht,
argumenten welke mijns inziens tot op de dag van
vandaag nog steeds hout snijden en in het licht van
de nieuwe situatie die na 10-10-‘10 is ontstaan, nog
sterker opgeld doen. Argumenten voor concordantie
zijn dat de Caribische delen van het Koninkrijk te
klein zijn om hun eigen rechtsgeleerdheid te ontwikkelen. In dit opzicht is klein niet fijn. Deze landen
zijn er dus bij gebaat als het ware mee te liften op de
rechtsgeleerde ontwikkelingen en discussies welke
zich in Nederland afspelen. Daarbij valt niet alleen te
denken aan het juridisch-wetenschappelijk discours,
maar ook aan de inhoud van de juridische opleiding,
inclusief het gebruik van juridische leerboeken en
dergelijke. Een daarmee samenhangend argument
is het belang voor de kleine, Caribische jurisdicties
in het Koninkrijk, een beroep te kunnen doen op
juridische deskundigen uit Nederland, bijvoorbeeld
als docenten bij de plaatselijke juridische opleidingen
(Curaçao, Aruba en St. Maarten) en in het Gemeen-

schappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao,
St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba.
Verder is in het verleden gebleken dat de capaciteit
om in de kleine landen zelf de bestaande wetgeving
op peil te houden en te vernieuwen, onvoldoende is.
Onwenselijke veroudering is dan al snel het resultaat.
Het is daarom steeds nodig gebleken (bijvoorbeeld
bij de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek)
een beroep te doen op in Nederland ontwikkelde
wetgeving welke waar nodig en mogelijk aan de
Caribische situatie werd aangepast. In de meeste
publicaties over dit onderwerp wordt ook gewezen
op de Cassatieregeling. Het zou voor de Hoge Raad
der Nederlanden op den duur een lastige, zo niet
onmogelijke zaak worden als cassatierechter voor
de Caribische delen van het Koninkrijk te fungeren,
wanneer de rechtsstelsels te veel zouden uiteenlopen.
Dit is enkele jaren geleden nog eens bevestigd door de
toenmalige president van de Hoge Raad mr. W. Davids. Al deze argumenten zijn met de ontmanteling
van de Nederlandse Antillen voor de daaruit resulterende jurisdicties nog veel prangender geworden.
In een brief van 6 mei 2008 van de president van
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, mr. L.
Hoefdraad, gericht aan de minister-president en de
ministers van Justitie van de landen van het Koninkrijk, als ook aan de gedeputeerden die belast zijn
met de staatkundige structuur, wordt gesignaleerd
dat de nieuwe landen die na de ontmanteling van de
Nederlandse Antillen zullen ontstaan, nog geen duidelijke visie hebben over de vraag op welke wijze de
wetgeving in die landen in de toekomst zo eenvormig
of concordant mogelijk kan worden gehouden. Zij
meent dat die concordantie in het belang is van alle
beroepsgroepen die op/in de (ei)landen actief zijn.
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de leden van
de rechterlijke macht, de advocatuur, het notariaat en
de belastingconsulenten. De president van het Hof
acht daarmee concordantie in wetgeving ook in de
nieuwe staatkundige verhoudingen in het belang van
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een goede rechtspleging en als gevolg daarvan in het
belang van de burgers van de diverse (ei)landen. De
president van het Hof pleit er daarom voor een Raad
voor de Wetgeving in te stellen, waarin de wetgevingsdiensten van de onderscheiden landen zijn vertegenwoordigd. Deze Raad zou ervoor moeten waken dat
de eenvormigheid en concordantie van wetgeving in
de landen van het Koninkrijk daadwerkelijk wordt
gerealiseerd. Ook bij andere gelegenheden heeft de
hofpresident erop gewezen dat een toenemende discordantie met name voor de rechterlijke macht in de
Caribische delen van het Koninkrijk op den duur een
groot probleem zou kunnen vormen.

Pas op de plaats
Het probleem dat zich hier voordoet is mijns inziens
een botsing tussen twee wat men zou kunnen noemen vormen van logica: de Caribische delen van het
Koninkrijk hebben elk voor zich ervoor gekozen een
autonome status binnen het Koninkrijk te verkrijgen.
Daarbij hoort dat deze (thans) onafhankelijke landen
een autonome wetgevende bevoegdheid hebben. Bij
dit streven past, zeker in de aanvangsfase van de autonomie, geen (nieuwe) overkoepelende vorm zoals
een Raad voor de Wetgeving die schijnbaar deze autonomie weer beknot. Bovendien heeft het instellen
van een Raad voor de Wetgeving tot gevolg dat er een
schakel aan de wetgevingsketen wordt toegevoegd.
De totstandkoming van wetgeving wordt hierdoor
nog omslachtiger en tijdrovender. De terughoudendheid om overkoepelende organen te behouden en
nieuwe te creëren is in de praktijk ook gebleken tijdens het vaak moeizame onderhandelingsproces over
de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. De
andere logica vloeit voort uit de extreme kleinschaligheid van de nieuwe landen in het Koninkrijk. Het
hebben van een authentieke ‘eigen’ wetgeving en een
autonome ‘eigen’ rechterlijke macht en rechtspraak is
voor landen met een inwonertal tussen de 50 000 en
150 000 schijnbaar te hoog gegrepen. Een minimale
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vorm van samenwerking en overkoepelende instituties is logischerwijze dus onvermijdelijk.
De vraag is hoe deze vormen van logica te verzoenen.
Mijns inziens kan dit voorlopig niet en moeten we
enige tijd leven met het naast elkaar bestaan van
deze beide ‘logica’s’. Ik meen dat pas wanneer de
praktijk laat zien dat verdergaande vormen van
formele samenwerking tussen de Caribische landen
in het Koninkrijk onontkoombaar zijn voor ieders
economisch en maatschappelijk welzijn, er weer de
sociale, psychologische en daarmee politieke ruimte
zal ontstaan voor het in het leven roepen van meer organen die een overkoepelend en unificerend karakter
en dito taak hebben met betrekking tot de wetgeving
in de (kleine) landen. Tot die tijd moeten we roeien
met de riemen die we hebben.
In dat licht verdient het mijns inziens aanbeveling
om op uitvoerend en praktisch niveau een inventarisatie te maken van initiatieven en handelingen
die zo niet ieder voor zich, dan toch gezamenlijk tot
een zo groot mogelijke concordantie kunnen leiden
respectievelijk de nadelige gevolgen van discordantie
zo veel mogelijk verminderen, zonder dat daartoe een
overkoepelende regeling of overkoepelend orgaan
noodzakelijk is.
In dit kader past het praktische voorstel van de
president van het Gemeenschappelijk Hof om wettenbundels uit te geven waarbij (redactioneel) bij
de verschillende artikelen is aangegeven welke de
redactie is van de dienovereenkomstige bepaling in
de andere landen in het Koninkrijk, respectievelijk
het ontbreken daarvan. Juridische beroepsbeoefenaren zoals rechters, advocaten en belastingadviseurs
kunnen dan letterlijk in één oogopslag zien hoe de
verschillende rechtsstelsels zich tot elkaar verhouden.
De verschillende landen in het Koninkrijk zouden
gezamenlijk fondsen moeten vrijmaken om de totstandkoming van dergelijke uitgaven mogelijk te
maken. Liefst zou hier zo snel mogelijk mee moeten
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worden begonnen, nu de verschillende rechtsstelsels
nog redelijk met elkaar in lijn zijn. Een bijkomend
voordeel van een dergelijke uitgave zou zijn dat
de verschillen letterlijk zichtbaar zijn, hetgeen een
aansporing zou kunnen zijn voor de departementen
binnen de verschillende landen die zich met de voorbereiding van wetgeving bezighouden, zich in die fase
van voorbereiding al met nadruk op het gevaar van
discordantie te bezinnen.
Een andere praktische vorm van concordantiebevordering vanaf de basis zou een structureel overleg
kunnen zijn tussen voormelde departementen.
Wanneer deze bijvoorbeeld twee keer per jaar met
een kleine delegatie bij elkaar zouden komen om
de verschillende op stapel staande wetgevingsproducten naast elkaar te leggen, kan al in een vroeg
stadium een keuze worden gemaakt voor welbewuste
discordantie en bewuste concordantie. Immers, het
grootste gevaar schuilt niet daar waar de wetgever
welbewust voor afwijkende wetgeving kiest, maar
daar waar dit min of meer per ongeluk en toevallig
gebeurt, bijvoorbeeld doordat het ene land niet weet
dat het andere land een soortgelijk ontwerp (heeft)
voorbereid(t).
Verder kan gedacht worden aan een systeem waarbij de verschillende landen van het Koninkrijk
startnotities, die betrekking hebben op wetgeving,
onderling aan elkaar beschikbaar dienen te stellen.
Er is al overeenstemming over dit systeem bereikt
binnen het Ambtelijk Tripartiete Wetgevingsoverleg
Koninkrijksrelaties.

Beperkte rol adviesraden
Tijdens het tripartiet overleg tussen de Raad van
State en de Raden van Advies van de Nederlandse
Antillen en van Aruba op 29 mei 2009, is over de

problematiek van de concordantie en de mogelijke
rol van de Raad van State en de Raden van Advies
daarbij gediscussieerd. Een praktisch probleem van
een meer bewuste rol van de Raad van State en de Raden van Advies bij de bevordering van concordantie
wordt gevormd door het feit dat op stapel staande
wetgevingsproducten in feite al uitgeconcipieerd zijn
op het moment dat deze ter advisering aan de Raden
worden aangeboden. Het ‘kwaad’ is dan als het ware
al geschied. Weliswaar zouden de Raden de vraag naar
concordantie als vast toetsingspunt kunnen (en misschien wel moeten) nemen, maar het is zeer de vraag
of in de fase van de toetsing door de Raden materiële
vormen van discordantie nog zullen kunnen worden
gerepareerd. Zelfs al zou dit het geval zijn, dan nog
is het een weinig efficiënte wijze van het bevorderen
van concordantie. De rol van de adviesraden in het
proces van streven naar concordantie van wetgeving
lijkt hierom tamelijk beperkt.

Ter afsluiting
Deze bundel is uitgegeven ter gelegenheid van het
vijfentwintigjarig bestaan van de Raad van Advies van
Aruba. In het Caribisch deel van het Koninkrijk is de
Raad van Advies van Aruba daarmee op dit moment
de oudste Raad. Namens de leden van de Raad van
Advies van Curaçao en de leden van het Secretariaat
van de Raad, wil ik de Raad van Advies van Aruba
met dit zilveren jubileum graag van harte feliciteren.
Ik spreek graag de wens en verwachting uit dat de
voortreffelijke samenwerking tussen de adviesraden
in het Koninkrijk mede dankzij de positieve inbreng
van de Raad van Advies van Aruba de komende vijfentwintig jaar op dezelfde plezierige wijze zal kunnen
worden vormgegeven.
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Evenwicht door tegenwicht
Over wetgevingsadviseur en ombudsman, in hun context

Actoren op het toneel van de staatsinstellingen
Wil de uitoefening van openbare macht duurzaam
zijn, dan vereist zij draagvlak in de samenleving.
Daarmee is de belangrijke vraag gesteld van de legitimiteit van de overheid. Met het oog daarop gelden
voor de organisatie en het functioneren van de overheid specifieke eisen. Zo veronderstelt de leer van de
trias politica spreiding van de openbare macht, over
de instituties van wetgeving, bestuur en rechtspraak.
Elk van deze instituties kent eigen actoren, die zijn
belast met respectievelijk wetgeving, bestuur en
rechtspraak, de drie kernfuncties van en in de staat.
Geen van deze actoren is volstrekt autonoom: in de
uitoefening van hun functies hebben zij een zekere
invloed op elkaar. Volgens de leer van checks and
balances kan in de uitoefening van openbare macht
evenwicht alleen worden bereikt door een zekere
mate van tegenwicht. Effectuering van dit dynamisch
evenwicht veronderstelt dat wordt voldaan aan de
eisen van de democratische rechtsstaat.
In een representatieve democratie geven algemene
verkiezingen periodiek een beslissend woord aan
de samenleving van burgers: zij bepalen wie, als
1

Mr. dr. Marten Oosting (1943) studeerde sociologie en Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Hij was hoogleraar
bestuursrecht en bestuurskunde aan de juridische faculteit van
de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1987 – 1999 vervulde hij
het ambt van Nationale ombudsman; van 1994 – 1998 was hij
president van de wereldorganisatie van ombudsmaninstituten.
Sinds 1 januari 2000 is hij staatsraad.

leden van de volksvertegenwoordiging, namens hen
deel hebben in het wetgevingsproces en controle
uitoefenen op de regering en haar medewerkers, de
uitvoerende macht. Het politieke proces veronderstelt kennis van en gehoorzaamheid aan regels van
geschreven en ongeschreven staatsrecht (Van Gunsteren, 2010). Deze regels zijn onder meer de basis
voor periodieke vreedzame wisseling van de macht.
De vertrouwensregel2 moet mede waarborgen dat de
uitvoerende macht scherp wordt gehouden in haar
verantwoordingsrelatie naar de volksvertegenwoordiging en daarmee, indirect, naar de samenleving
van burgers.
De idee van de rechtsstaat heeft niet alleen betekenis
uit een oogpunt van de regulering van het verkrijgen,
mogen behouden en moeten afgeven van openbare
macht – het domein van de politiek – maar impliceert
ook rechtsregels voor de uitoefening van deze openbare macht door de regering en haar medewerkers.
In onze tijd is een steeds groter gewicht komen te
liggen bij deze uitvoerende macht. Zij is gebonden
aan wat de wetgevende macht heeft beslist, maar
heeft tegelijk zelf ook een steeds belangrijker rol – en
daarmee invloed – gekregen in het wetgevingsproces,
als initiatiefnemer of zelfs als beslisser. En vervolgens
ontleent de uitvoerende macht aan de wetgeving een
vaak grote beleidsvrijheid bij de uitoefening van haar
vele taken. Maar ook voor haar geldt onverkort de eis
2

In Nederland een regel van ongeschreven staatsrecht.
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van binding van al haar handelen aan het recht. De
idee van de rechtsstaat beoogt immers voor alles burgers bescherming te bieden tegen de overheid waar
het gaat om hun fundamentele rechten, en hun de
mogelijkheid te geven zo nodig voor de behartiging
van hun belangen bij de onafhankelijke rechter op
te komen tegen de overheid. Daartoe benaderd door
de burger, controleert deze rechter de uitvoerende
macht op rechtmatigheid, en corrigeert hij haar waar
nodig. Dat laatste kan voor de wetgever reden zijn tot
aanpassing van de wet, waarmee de cyclus van evenwicht door tegenwicht rond is en opnieuw begint3.

Wetgevingsadviseur en Nationale ombudsman
Hiervoor heb ik actoren genoemd die elk zijn toegerust met wettelijke beslissingsbevoegdheden en
aldus een eigen aandeel hebben in de uitoefening
van de openbare macht, in een door de wet geregelde
verhouding tot elkaar. Daarnaast staan ook twee
actoren op het toneel van de staatsinstellingen4
die niet beschikken over de bevoegdheid rechtens
bindende besluiten te nemen: de Raad van Advies/
de Afdeling Advisering van de Raad van State5 en de
Nationale ombudsman. Als Hoog College van Staat
zijn zij onafhankelijk van de andere machten in het
staatsbestel. De grondwetgever heeft hun, in relatie
tot de wetgever respectievelijk de uitvoerende macht,
een overeenkomstige taak gegeven: onderzoek, beoordeling en advisering. De Raad van Advies/Raad
van State is de – verplicht te raadplegen – hoogste
adviseur inzake wetgeving. Hij onderzoekt en be-

oordeelt aan hem voorgelegde wetsvoorstellen6 en
brengt daarover advies uit. De Nationale ombudsman onderzoekt – naar aanleiding van klachten van
burgers of uit eigen beweging – gedragingen van
bestuursorganen bij de uitvoering van de overheidstaak. In aanvulling op de rechtsbescherming door
de rechter richt hij zich op de behoorlijkheid van
het overheidshandelen. Hij beschikt over verreikende
onderzoeksbevoegdheden, maar de neerslag van zijn
werk is uiteindelijk eveneens een advies7.
De wetgever en de uitvoerende macht zijn gehouden
mee te werken aan het werk van de wetgevingsadviseur respectievelijk de ombudsman8, en te reageren
op hun adviezen. Het werk van beide kan worden
aangemerkt als het houden van toezicht op de
kwaliteit van de wetgeving respectievelijk van de
uitvoering van overheidstaken, en het daaraan geven
van een bijdrage. Daarmee zijn ook deze beide instituties elementen in het stelsel van checks and balances.
Gemeenschappelijk voor beide is dat zij, anders dan
de actoren van de trias politica, niet de invloed hebben die uitgaat van een beslissingsbevoegdheid: de
wetgever en de uitvoerende macht blijven zelf ten
volle verantwoordelijk voor hun besluiten en andere
gedragingen. De invloed van wetgevingsadviseur en
ombudsman – en daarmee hun effectiviteit – berust
primair op het gezag dat zij moeten ontlenen aan de
kwaliteit van hun werk. Anders gezegd: de kracht van
hun argumenten moet de geadresseerde overtuigen
van het belang er gevolg aan te geven.
6

3

4
5
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Van belang voor de controle op de uitvoerende macht is ook
de Algemene Rekenkamer, die de rechtmatigheid (gegeven de
Begrotingswet) en daarnaast ook de doelmatigheid van de overheidsuitgaven controleert. Zij doet dat, anders dan de rechter,
op eigen initiatief.
Zowel op Aruba als in Nederland, resp. alleen (nog) in Nederland.
Sinds 1 september 2010 is de uitvoering van de grondwettelijke
taak van de Raad van State als wetgevingsadviseur opgedragen
aan de nieuw ingestelde Afdeling Advisering van de Raad van
State, die is gekomen naast de al bestaande Afdeling Bestuursrechtspraak. Als het gaat om de wetgevingsadviestaak zal hierna
kortheidshalve ook worden gesproken van: Raad van State.

7

8

En voorstellen van Algemene Maatregel van Bestuur. Voor Aruba:
voorstellen van landsverordeningen en van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen.
Voor zover zijn onderzoek eindigt in een rapport en de Nationale ombudsman aanleiding zag om gebruik te maken van zijn
bevoegdheid om daarin tevens een aanbeveling te doen. Hij kan
ook aanbevelingen opnemen in zijn jaarverslag.
Hierna zal ik ook spreken over ‘ombudsman’; uit de context van
het betoog blijkt voldoende wanneer daarmee wordt gedoeld op
het ambt van de Nationale ombudsman. Ik gebruik het begrip
‘ombudsman’ als verwijzing naar de functie die een ombudsmanambt uitoefent. Het zal hierna ook worden gebruikt als
aanduiding voor een eventueel in te stellen ambt van ombudsman
voor Aruba.
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De effectiviteit van het werk van de wetgevingsadviseur en de ombudsman hangt echter niet alleen af
van de wijze waarop ieder van hen zijn taak vervult,
zij wordt daarnaast ook bepaald door de politiekbestuurlijke context waarin beide functioneren, en
daarmee van de werking van het stelsel van checks
and balances. Beide kunnen hun functie alleen zinvol
verrichten indien wetgever en uitvoerende macht, als
de actoren die wél beslissingsbevoegdheid hebben,
de bereidheid hebben naar hen te luisteren, en adequaat te reageren op hun bevindingen en adviezen.
Voor de wetgevingsadvisering betekent dit dat hoge
eisen moeten worden gesteld aan de dialoog tussen
adviseur en geadviseerde, met voorop de regering,
in het belang van de kwaliteit van de wetgeving
(Oosting, 2010). Voor de ombudsman betekent het
dat de autoriteiten die het aangaat het belang zien
van constructief samenspel met de ombudsman, in
het belang van het draagvlak van de overheid bij de
burgers aan wie de ombudsman bescherming dient
te bieden9. De vrijheid die de geadviseerde heeft en
houdt om zelf te beslissen, mag daarom niet leiden
tot vrijblijvendheid. Op dit punt heeft de volksvertegenwoordiging een eigen verantwoordelijkheid.
Als controleur van de regering moet zij toezien op
de dialoog tussen regering en wetgevingsadviseur;
als medewetgever moet zij ook zelf passende aandacht schenken aan het wetgevingsadvies10. Verder
kan de volksvertegenwoordiging de ombudsman
ondersteunen door, waar nodig, af te dwingen dat
de uitvoerende macht gevolg geeft aan diens werk.
Anders gezegd: wil het werk van wetgevingsadviseur
en ombudsman effectief en zinvol zijn, dan veronderstelt dit óók dat het hierboven kort beschreven
stelsel van checks and balances adequaat werkt, en dat

de actoren in het wetgevingsproces respectievelijk
in de uitvoerende macht bereid zijn het gewicht
en daarmee de eigen waarde – als tegenwicht – te
erkennen van advisering, ook al berust deze niet op
beslissingsbevoegdheid.
In het vervolg van deze bijdrage zal ik mij nader
richten op de wetgevingsadviseur en de ombudsman,
gezien de bijdrage die elk van hen kan leveren aan
de kwaliteit van de overheid. Ter vergelijking zal ik
eerst kort ingaan op de situatie in Nederland. Daarna
volgen enkele kenmerken van de context op Aruba.
Dat mondt uit in opmerkingen over de betekenis van
deze context voor het werk van de Raad van Advies,
respectievelijk voor de mogelijkheden voor een zinvolle taakvervulling door een eventueel in te stellen
ambt van ombudsman voor Aruba.

Tegenwichten in Nederland:
wetgevingsadviseur en Nationale ombudsman
Wetgevingsadviseur
In zijn taak van wetgevingsadviseur heeft de Raad
van State een stevige constitutionele verankering, en
een lange traditie. De beleidsanalytische beoordeling
door de Raad van de bij hem om advies aanhangig
gemaakte voorstellen is een vorm van evaluatie ex
ante. Daarmee beoogt de Raad onder meer bij te
dragen aan de houdbaarheid, uitvoerbaarheid en
effectiviteit van die voorstellen. Met name met het
juridische deel van de beoordeling beoogt hij mede
te voorkomen dat de voorgestelde regeling nadien in
een eventuele rechterlijke procedure moeilijkheden
zou ondervinden.

9

Zoals goed tot uitdrukking komt in de naam van het ombudsmanambt in Spanje, met navolging in een aantal Latijns-Amerikaanse landen: Defensor del Pueblo.
10 De wijze waarop de wetgever heeft gereageerd op adviezen van
de wetgevingsadviseur kan naderhand ook aan de orde komen
in eventuele rechterlijke procedures.
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De andere actoren in het wetgevingsproces – regering en volksvertegenwoordiging – zijn vanouds
gewend aan de inbreng van de Raad, als de verplicht
te raadplegen hoogste adviseur over voorgenomen
wetgeving. De regering11 is verplicht op de adviezen
te antwoorden; hiertoe dient het Nader rapport.
Sinds 1980 worden de adviezen tegelijk met het
Nader rapport openbaar gemaakt, bij het aanhangig
maken van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer
en het publiceren van de Algemene Maatregel van
Bestuur. Aldus kunnen de volksvertegenwoordiging
en met haar (de organisaties die het aangaat in) de
samenleving toezicht houden op de kwaliteit van de
dialoog tussen adviseur en geadviseerde.
Voorop staat dat de Raad van State – slechts – adviseur is: de regering regeert. Van de regering mag
worden verwacht dat zij te allen tijde inhoudelijk
adequaat reageert op de adviezen van de Raad,
niet alleen indien deze voor haar welgevallig zijn,
maar ook waar deze kritisch mochten zijn over het
voorstel en de daarin gemaakte keuzen. De ervaring
heeft overigens geleerd dat wetgevingsadviezen van
de Raad van State het lot kunnen treffen door de
regering te worden ‘weggeschreven’, door daarop te
reageren met een antwoord dat inhoudelijk voorbijgaat aan de gemaakte opmerkingen (Oosting, 2010).
Een dergelijke reactie doet echter geen recht aan de
intentie en inspanning van de adviseur bij te dragen
aan de uiteindelijke kwaliteit van het desbetreffende
voorstel, in het belang van de uitvoering ervan. Het
is ook in zo’n geval aan de beide kamers van de
Staten-Generaal om advies en antwoord te betrekken bij hun beraadslaging over het voorstel. Niet
zelden is gebleken dat de opmerkingen van de Raad
met name alsnog de nodige aandacht krijgen in de
Eerste Kamer, die het bewaken van de kwaliteit van de
wetgeving ziet als een kerntaak, en die meer afstand
heeft tot een regeerakkoord dat een coalitie draagt.
11 Bij initiatiefvoorstellen van wet vanuit de Tweede Kamer: de
voorsteller(s).
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De wetgevingsadvisering door de Raad van State
berust op langjarige ervaring van een college waarin
veelsoortige expertise is gebundeld. De omvang en
samenstelling van de Afdeling Advisering van de
Raad van State – met de vicepresident en 18 staatsraden12 – en van zijn ambtelijke ondersteuning – met
36 formatieplaatsen – maken het mogelijk dat de
Raad een veelheid van voorstellen op hoogwaardige
wijze kan behandelen, en het overgrote deel van de
zaken in relatief korte tijd kan afdoen13. Deze omvang
maakt het bovendien mogelijk een college samen te
stellen waarvan de leden, alles bijeen, een redelijke
spreiding hebben over het politiek-maatschappelijke
spectrum. Deze brede samenstelling, gevoegd bij
het feit dat de adviezen vrijwel steeds unaniem zijn,
betekent dat de Raad van State niet een element is
in een partijpolitiek krachtenspel, maar algemeen
wordt erkend als institutie die staat boven de partijen.
Voor de benoeming tot staatsraad doet de Raad zelf
een voordracht; de regering pleegt deze te volgen. De
medewerkers van de Raad worden benoemd door de
vicepresident, als het in deze bevoegd gezag.

Nationale ombudsman
Vergeleken met de Raad van State, heeft het ambt
van Nationale ombudsman in Nederland nog maar
een korte geschiedenis. Dit jongste Hoog College van
Staat is, na een aanloop van meer dan een decennium,
op 1 januari 1982 officieel van start gegaan. In 1999 is
het verankerd in de Grondwet. Met het instellen van
de Nationale ombudsman sloot Nederland aan bij
een ontwikkeling die ertoe heeft geleid dat inmiddels
meer dan 100 landen, over de gehele wereld, en ook
in Latijns-Amerika, zijn overgegaan tot het instellen
van dit eigensoortige instituut van Scandinavische
herkomst. De komst van dit nieuwe instituut betekende een periode van gewenning. Inmiddels is, na
ruim 25 jaar, de betekenis van het ambt van Natio12 Situatie per september 2010. Alle staatsraden zijn echter voor
niet meer dan 50 à 60% belast met wetgevingsadvisering.
13 In 2009 zijn 579 adviesaanvragen afgedaan.
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nale ombudsman voor de kwaliteit van de overheid
onomstreden (Nationale ombudsman, 2007).
De Nationale ombudsman heeft verreikende onderzoeksbevoegdheden, en beoordeelt het overheidshandelen uit een oogpunt van behoorlijkheid. De
komst van de Nationale ombudsman heeft geleid
tot een snelle ontwikkeling van het klachtrecht,
dat inmiddels is neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is
dat bestuursorganen primair zelf verantwoordelijk
zijn voor de kwaliteit van hun omgang met de burgers. Daarvan uitgaande, dienen zij te zorgen voor
adequate interne klachtbehandeling, met toegang
tot de Nationale ombudsman als extern en onafhankelijk sluitstuk daarop. De Nationale ombudsman
heeft een bijzondere band met de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Hij wordt benoemd door de Tweede
Kamer en presenteert er zijn jaarverslag. De praktijk
heeft zich gevestigd dat de Tweede Kamer toeziet
op de naleving van aanbevelingen van de Nationale
ombudsman, en ministers waar nodig ertoe dwingt
een aanbeveling alsnog op te volgen.
Een uniek kenmerk van het ambt van Nationale ombudsman is dat het – in afwijking van de in het openbaar bestuur in Nederland breed verbreide praktijk
van collegialiteit – wordt bekleed door één persoon.
Hij wordt in het dragen van zijn wettelijke verantwoordelijkheden bijgestaan door (inmiddels) twee
substituut-ombudsmannen. Voor het bureau van de
Nationale ombudsman gold in 2009 een toegestane
formatie van 149 plaatsen. De medewerkers worden
benoemd door de Nationale ombudsman, als het in
deze bevoegde gezag. De deskundigheid van de medewerkers is gespreid over de verschillende gebieden
binnen het werkterrein als geheel. De schaal van Nederland maakt het mogelijk om voor de benoeming
tot Nationale ombudsman kandidaten te werven die
niet, door de functie(s) die zij eerder vervulden, een
zodanig politiek-bestuurlijk profiel hebben dat dit
spanning oproept met het brede vertrouwen bij de
volksvertegenwoordiging en in de uitvoerende macht

dat een ombudsman idealiter moet kunnen genieten14. Dat vertrouwen is een van de voorwaarden voor
het gezag dat de ombudsman ook persoonlijk moet
hebben – en blijven onderhouden – en daarmee voor
de effectiviteit van zijn optreden. De omvang van de
overheid in Nederland leidt er onvermijdelijk toe dat
de Nationale ombudsman op enige afstand staat van
de bestuursorganen binnen zijn bevoegdheid. Die
afstand is een zeker voordeel uit een oogpunt van
het door hen in acht nemen van zijn onafhankelijkheid, evenals voor de objectivering zoals die van elke
ombudsman moet worden verwacht.

Tegenwichten in Aruba: wetgevingsadviseur;
ook een ombudsman?
Context van functioneren
Aruba kreeg in 1986 de status aparte van land binnen
het Koninkrijk. Dit betekende de noodzaak van een
eigen Staatsregeling, binnen het kader van het Statuut voor het Koninkrijk, als de wettelijke grondslag
voor eigen instituties van wetgeving en bestuur van
het nieuwe land15. Samen moesten deze instituties
invulling en uitvoering gaan geven aan de idee van
de democratische rechtsstaat voor het land Aruba.
In navolging van de praktijk in Nederland en – destijds – in de Nederlandse Antillen werd het toneel
van de staatsinstellingen van Aruba tevens voorzien
van een wetgevingsadviseur: de – in 2011 eveneens
jarige – Raad van Advies. Aruba is tot dusver nog niet
overgegaan tot het oprichten van het instituut van
de Ombudsman16.

14 Mutatis mutandis geldt dit ook voor de werving van de substituutombudsmannen en voor de medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman.
15 De rechtspraakfunctie bleef opgedragen aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.
16 Als eilandgebied ging het nabije Curaçao in 2001 wel over tot
het instellen van het instituut van de ombudsman, dat in 2004
met zijn werk begon. De Staatsregelingen voor de nieuwe landen
Curaçao en Sint Maarten voorzien (in de artikelen 68 resp. 78)
in het ambt van ombudsman.
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Hieronder zal ik eerst ingaan op enkele kenmerken
van Aruba die – als context – mij van belang lijken
voor een goede vervulling van de functie van wetgevingsadviseur, en evenzo voor een eventueel in
te stellen ombudsmanambt. Hetgeen hiervoor is
opgemerkt over de Nederlandse situatie biedt een
mogelijkheid tot vergelijking, en daarmee tot scherper stellen van de focus.
Aruba is een eiland, met ruim 100 000 inwoners.
Daarmee is Aruba uit een oogpunt van bevolkingsaantal vergelijkbaar met Nederlandse gemeenten
als Deventer, Venlo en Ede. Aruba is echter niet een
gemeente, maar een land binnen het Koninkrijk,
met alle eisen die daaruit voortvloeien. Een land als
Aruba wordt, gezien zijn schaal, wel aangeduid als
een microstaat. Schaal en bijbehorend draagvlak van
zo’n microstaat stellen grenzen aan de vormgeving
en werking van zijn overheid. Dit betreft bijvoorbeeld
de mogelijkheden voor de rekrutering van voldoende
personen, van de vereiste kwaliteit en verscheidenheid, voor de bekleding (en de periodieke herbezetting) van de functies in de onderscheiden instituties
van wetgeving en bestuur. De korte afstand tussen
overheid en samenleving is wellicht een voordeel uit
een oogpunt van het onderhouden van meer directe,
persoonlijke betrekkingen. Gezagvolle uitoefening
van openbare macht is echter gediend bij juist enige
afstand ten opzichte van hen voor wie de betreffende
taak wordt vervuld. De schaal van Aruba beperkt de
mogelijkheden tot deze distantie en de daarmee verbonden objectivering, zoals het gelijkheidsbeginsel
deze verlangt. Hoe korter de afstand, des te lastiger
het vaak is om een negatieve beslissing te nemen
jegens iemand die men later weer in een andere verhouding ontmoet.
Aruba ligt in de Latijns-Amerikaanse regio en ondervindt invloeden van de cultuur van die regio. Ik denk
dan aan vormen van patronage, met de bijbehorende
loyaliteiten, die mede worden bepaald door de schaal
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van Aruba. Dergelijke patronage kan ertoe leiden dat
zittende politieke machthebbers de bekleding van
hun ambt van lid van de regering gebruiken als een
mogelijkheid om personen uit de eigen achterban
aan zich te verplichten, door hen ter wille te zijn
op een wijze die niet past bij een rationeel-legale
wijze van gezagsuitoefening17. Dit kan mede worden
bevorderd door de relatief korte afstand, wederom
gezien de schaal van Aruba, tussen de politieke elite
en haar achterban. Diezelfde korte afstand kan ook
een belemmering vormen voor een passende vorm
van dualisme tussen de Staten en de regering. Dat
kan weer bijdragen aan politisering, zo niet polarisatie, van verhoudingen met en in de Staten, met als
gevolg een zekere heftigheid van de schok, met echo
in de uitvoerende macht, die elke wisseling van de
regeermacht nu eenmaal met zich meebrengt. Dit
alles betekent dat de macht van de zittende regering
ten opzichte van de volksvertegenwoordiging relatief
groot is. Dat kan de bereidheid om gehoor te geven
aan andersluidende opvattingen op voorhand onder
druk zetten. Het voorgaande is van belang als context voor de wetgevingsadvisering door de Raad van
Advies. En eveneens voor een eventueel in te stellen
ombudsman voor Aruba.

Raad van Advies
De Raad van Advies is een van de actoren in het staatkundig bestel van het land Aruba als democratische
rechtsstaat binnen het Koninkrijk. De Raad heeft
zijn taak18 te vervullen in dialoog met de regering en
met de Staten. Met 5 leden en een ambtelijke ondersteuning van 5 personen is de personele capaciteit
van de Raad van Advies bescheiden van omvang. In
2009 ontving de Raad 59 ontwerpen, en handelde

17 In de bekende typologie van Max Weber een van de drie vormen
van gezag, naast het traditionele en het charismatische gezagstype.
18 Van ‘juridisch geweten’, in de woorden van voorzitter mr. A.J. Swaen
in diens Voorwoord van het Jaarverslag 2009 van de Raad van
Advies.
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62 zaken af. Deze aantallen mogen, in verhouding
tot de Raad van State, bescheiden zijn, ook voor de
Raad van Advies geldt dat zijn taak zich uitstrekt over
de volle breedte van het regeringsbeleid, voor zover
dat zijn neerslag vindt in wetgeving. De beoordeling
van wetsvoorstellen vergt bovendien een scherp oog
voor de juridische en wetstechnische kwaliteit van
deze voorstellen, en daarnaast het vermogen om deze
voorstellen ook op hun beleidsanalytische kwaliteit
te onderzoeken. Als wetgevingsadviseur moet ook
de Raad van Advies daarom beschikken over hoogwaardige inhoudelijke kwaliteiten. Bovendien moet
hij zijn aandeel leveren in de goede voortgang van
het wetgevingsproces, met de tijdsdruk die dat met
zich brengt. Vergeleken met de Raad van State lijkt
mij de opgave van de Raad van Advies om zijn taak
als wetgevingsadviseur adequaat te vervullen daarom
zeker niet eenvoudiger.
Daar komt bij dat in Nederland, met zijn meer dan
16 miljoen inwoners, de Raad van State, uit een
oogpunt van voor de wetgevingsadvisering vereiste
(des)kundigheden, een aanmerkelijk breder draagvlak vindt voor de rekrutering van staatsraden en
medewerkers dan de Raad van Advies van Aruba.
De omvang van Nederland maakt het in verhouding
ook gemakkelijker om voor de taak van de Raad van
State als wetgevingsadviseur steeds weer personen te
vinden tegen wie niet op voorhand bezwaren bestaan
uit een oogpunt van de voor zo’n adviseur vereiste
mate van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De
omvang van de Afdeling Advisering geeft bovendien
voldoende mogelijkheid tot een goede spreiding over
de verschillende politiek-maatschappelijke hoofdstromingen. Ook op deze punten heeft de Raad van
Advies al gauw een in verhouding moeilijker positie.
Daar komt bij dat de bestaande polarisatie van het
politieke systeem van Aruba spanning kan opleveren
met het belang dat benoemingen in de Raad van Advies, mede ter wille van zijn onafhankelijkheid, geen
eenzijdige partijpolitieke inkleuring krijgen. Met die
onafhankelijkheid verdraagt zich ook minder goed

dat, anders dan de situatie in Nederland, de Raad
van Advies niet zelf bevoegd is zijn medewerkers te
benoemen.
Uit een oogpunt van hun omgeving bestaan eveneens
duidelijke verschillen tussen beide adviescolleges. Zo
stellen omvang en schaal van Aruba grenzen ook op
het terrein van de voorbereiding van wetgeving: het
aantal ambtenaren dat op de verschillende ministeries werkzaam is op het terrein van de wetgeving is
beperkt. Dit werkt door op de mogelijkheden om
voor alle terreinen van beleid en recht steeds ten volle
zelf de vereiste juridische deskundigheid in huis te
hebben. Voor zover dat zijn sporen zou trekken in de
wetsvoorstellen die aanhangig worden gemaakt bij de
Raad van Advies, betekent deze omstandigheid een
extra opgave voor deze Raad. De context waarin de
Raad van Advies zijn taak moet vervullen, is eveneens
van belang voor de dialoog tussen Raad en regering.
Naarmate het politieke systeem sterker is gepolitiseerd, kan dat op voorhand de bereidheid beperken
om gevolg te geven aan adviezen die niet (ten volle)
overeenstemmen met het beleid en de opvattingen
van de regering19. Door diezelfde politisering lopen
kritische opmerkingen van de Raad van Advies over
een wetsvoorstel tevens een zeker risico minder gauw
steun te vinden in de Staten20. Dit werkt dan weer
door op de dialoog tussen regering en Raad. Zoals
hierboven al werd opgemerkt, wordt de effectiviteit
van de taakvervulling door de wetgevingsadviseur
mede bepaald door de werking van het stelsel van
checks and balances als geheel.

19 Ervaring in Nederland heeft uitgewezen dat adviezen van de
Raad van State die niet overeenstemmen met hoofdpunten van
een regeerakkoord in de regel niet worden gevolgd.
20 Anders dan Nederland, heeft Aruba een eenkamersysteem. In
Nederland bestaat in en bij de Eerste Kamer doorgaans meer
aandacht voor de adviezen van de Raad van State dan in de
Tweede Kamer. Dat past ook bij de rolopvatting van de Eerste
Kamer als medebewaker van de kwaliteit van de wetgeving.
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Ombudsman
Aruba is nog niet overgegaan tot het instellen van
het ambt van ombudsman. Ervaringen in tal van
landen hebben de waarde bewezen van dit ambt, als
aanvulling op de bescherming van de burger tegen de
overheid door de rechter. Instelling van het ombudsmaninstituut kan bijdragen aan de bewustwording
en emancipatie van de burger, in zijn rol van onderdaan, ten opzichte van de overheid. Een ombudsman
houdt overheden scherp op de kwaliteit van hun
omgang met de burger21. Waar van toepassing, kan
de ombudsman overigens de overheid ook beschermen tegen de burger. Immers, als hij de klacht van
een burger ongegrond acht, zal een passende uitleg
door de ombudsman uiteindelijk kunnen bijdragen
aan de legitimiteit van de overheid.
Eventuele invoering van het instituut van de ombudsman op Aruba, als een nieuw element in het
stelsel van checks and balances, stelt eisen uit een
oogpunt van de inrichting van dat ambt. Zo zal de
onafhankelijkheid van de ombudsman moeten zijn
gewaarborgd, en dient te zijn voorzien in toereikende
onderzoeksbevoegdheden en financiële middelen.
Anders dan de rechter, treedt de ombudsman niet
in de verantwoordelijkheid van het betreffende bestuursorgaan: hij houdt een spiegel voor en kan een
advies uitbrengen. Of hij daarbij gehoor vindt, hangt
in belangrijke mate af van het gezag dat hij zich weet
te verwerven. Eerste voorwaarde voor het gezag van
de ombudsman is de kwaliteit van zijn werk: de zorgvuldigheid – vanuit een onpartijdige houding – van
zijn onderzoek en interventie, met aandacht en een
open oog voor belangen en argumenten van zowel
burger als bestuur, en de overtuigingskracht van
zijn oordelen en eventuele aanbevelingen. Dat stelt
eisen zowel aan de persoon van de ombudsman zelf
(en zijn eventuele plaatsvervangers) als aan die van
zijn medewerkers. In samenhang daarmee is profes-

sionaliteit van werken een belangrijke opgave van
elke ombudsman en zijn medewerkers.
Uit eventuele invoering van het ambt van ombudsman voor Aruba vloeien ook eisen voort aan de
overheid wier gedragingen de ombudsman mag
onderzoeken. Dat begint al met de oprechte wil van
de regering en haar medewerkers zich positief op te
stellen tegenover eventuele kritiek van de ombudsman – zonder blaming the messenger – en met de bereidheid tot constructief samenspel met de ombudsman,
gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de
uitvoering van de overheidstaken. Van belang is ook
dat de Staten, als volksvertegenwoordiging, de ombudsman niet zien als de komst van een concurrent
in hun relatie tot de burger, maar als bondgenoot in
hun taak van controleur van de uitvoerende macht.
Instelling van het ambt van ombudsman voor Aruba
kan een extra krachtige impuls geven aan de kwaliteit
van de overheid indien zij gepaard gaat met de invoering van intern klachtrecht: de eis dat burgers hun
klacht in beginsel eerst voorleggen aan de betreffende
instantie22, met de verplichting van die instantie daar
vlot en adequaat op te reageren. De ombudsman is
dan, als onafhankelijk controleur, het externe sluitstuk op die interne klachtbehandeling.

21 Zoals vaak opgemerkt: elke klacht is een gratis advies.

22 Vergelijk de bezwaarschriftprocedure in het bestuursprocesrecht.
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Uit de korte schets van contextfactoren vloeien
specifieke aandachtspunten voort voor de eventuele
instelling van het instituut van een ombudsman voor
Aruba. Zo zal de rekrutering van een ambtsdrager
kunnen stuiten op het probleem van het vinden van
kandidaten wier onpartijdigheid en geschiktheid
anderszins op voorhand voldoende buiten discussie
is. Dat zelfde probleem kan zich, afgeleid, voordoen
bij het vinden van geschikte medewerkers. De staf
van de ombudsman zal hoe dan ook bescheiden van
omvang zijn, maar niettemin moeten beschikken
over deskundigheid over de volle breedte van het
werkterrein van de overheid. Het punt van de relatief
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korte afstand, dat al aan de orde kwam bij de Raad
van Advies, zal zich ook voordoen bij de ombudsman. Vergeleken met Nederland, zal het bewaken
van de onafhankelijkheid en het respecteren daarvan
daarom extra nauw luisteren voor de ombudsman
respectievelijk de regering van Aruba.

Ter afsluiting
Betekent het voorgaande nu dat ik heb willen betogen dat de Raad van Advies op Aruba staat voor een
onmogelijke taak? En dat Aruba op voorhand moet
afzien van het instellen van het ambt van ombudsman? Voor alle duidelijkheid: dat is geenszins mijn
bedoeling geweest.

Wat ik heb beoogd, is aandacht vragen voor de context waarin wetgevingsadviseur en ombudsman hun
werk moeten doen, en voor factoren die een belemmering kunnen zijn voor een optimale vervulling
door beide instituties van hun rol, als actoren in het
stelsel van checks and balances.
Onderkenning van die factoren is ook voor Aruba
een van de voorwaarden voor die rolvervulling, als
tegenwicht ten dienste van evenwichtig bestuur. En
daarmee als een van de bijdragen aan de deugdelijkheid van bestuur, de opdracht die artikel 43, tweede
lid, van het Statuut legt op elk van de landen van
het Koninkrijk.
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1

Checks and balances in het openbaar bestuur

Het functioneren van het openbaar bestuur wordt in
Aruba veelvuldig besproken, zowel in de politiek als
daarbuiten. Hoewel de opvattingen over dit onderwerp inhoudelijk uiteenlopen, lijkt eenieder het er
over eens te zijn dat een overheid, ongeacht van welk
land, niet goed kan functioneren zonder het bestaan
van voldoende checks and balances. Zo ook de Arubaanse werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur2 die in
1997 het rapport ‘Calidad’ (Kwaliteit) uitbracht, welk
rapport door het kabinet-Eman lll voor de kabinetsperiode 1997 – 2001 tot speerpunt van beleid werd
gekozen. Kwaliteit van bestuur, aldus de werkgroep3,
heeft betrekking op een overheid die is ingericht als
een parlementair-democratische rechtsstaat4. Het
rapport ‘Calidad’ bevat aanbevelingen ter verbetering
van de kwaliteit en de integriteit van het openbaar
bestuur in Aruba. Die aanbevelingen zijn, aldus het
rapport, ingegeven door het volgende: ‘Het politieke
1
2

3
4

Mr. O. Koolman was van januari 1992 tot en met april 2004
gouverneur van Aruba
Naar aanleiding van het Koninkrijkssymposium over deugdelijkheid van bestuur in kleine landen, dat in april 1995 in Aruba
plaatsvond heeft de Ministeriële Samenwerkingsraad (MSR) op
7 augustus een gezamenlijke Arubaans-Antilliaanse werkgroep
ingesteld die tot taak kreeg om – mede aan de hand van de resultaten van het symposium – concrete voorstellen te doen voor
maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van het bestuur in
Aruba en de Nederlandse Antillen. De voorstellen zijn voor beide
landen apart uitgebracht (zie noot 2).
Calidad, p. 43.
Ingevolge artikel 46 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt de staatsinrichting van de landen gestructureerd
als een parlementaire democratie.

bedrijf in ons land heeft door de kleinschaligheid van
de politieke context en de bestaande politieke cultuur
meer het karakter van een monistisch dan van een
dualistisch bestuurssysteem. Het is daardoor weinig
gebruikelijk om bestuurders – ministers – ter verantwoording te roepen op een wijze die in een dualistisch
systeem zou kunnen worden verwacht. Het gevolg is
dat de vereiste correcties niet automatisch voortkomen uit het politieke proces zelf, indien sprake zou
zijn van twijfels aan of aantasting van de integriteit
van bestuurders. In dat geval is het derhalve zaak dat
op andere wijze checks and balances (kunnen) worden
aangebracht. De werkgroep denkt daarbij aan meer
betrokkenheid van politiek onafhankelijke instanties
en organen, zoals de Gouverneur, de Raad van Advies,
de Algemene Rekenkamer en de rechterlijke macht.
Daarnaast dienen bijvoorbeeld de publiciteitsmedia
alert te zijn op handhaving van de kwaliteit van
bestuur’5.
In het navolgende wil ik enkele kanttekeningen
plaatsen bij de analyse van de werkgroep ten aanzien
van de verhouding tussen de Staten van Aruba en de
regering en ten aanzien van de door de werkgroep gekozen oplossingsrichtingen. Daarbij wil ik aangeven
dat in verschillende gevallen geen nieuwe taakstellingen nodig zijn, doch dat de verschillende actoren in
staat moeten worden gesteld hun (staatsrechtelijke)
taak uit te oefenen.
5

Calidad, p. 54.
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De Staten van Aruba
Bij het in werking treden van de status aparte van
Aruba per 1 januari 1986 heeft de volksvertegenwoordiging, zoals ook in andere landen met een democratisch systeem, belangrijke instrumenten toebedeeld
gekregen ter waarborging van de democratie. De
Staten hebben een tweeledige taak: enerzijds zijn zij
(mede)wetgever, anderzijds dienen zij de regering te
controleren. In aanvulling, of wellicht ter illustratie
van de stellingen van de werkgroep Deugdelijkheid
van Bestuur, dient het volgende.
In relatie tot de rol van de Staten als (mede)wetgever kan worden geconstateerd dat het nog te vaak
voorkomt dat ontwerpen van wetgeving als het ware
blijven hangen. Soms betreft het ontwerpen die zijn
ingediend door een vorige regering (met een andere
politieke signatuur) of de ontwerpen strekken tot
regeling van anderszins politiek gevoelige onderwerpen. Een tweede constatering is dat ministers
nog wel eens vooruit willen lopen op een wenselijk
geachte wetswijziging, met als argument dat het
wetgevingsproces te veel tijd vergt en dat onnodig
tijdverlies dient te worden voorkomen. Weliswaar
worden voornemens hiertoe nagenoeg altijd besproken met de Centrale Commissie uit de Staten, doch
hierdoor wordt de positie van de Staten als (mede)
wetgever eerder verzwakt dan versterkt. Immers,
wanneer de regering op een latere tijdstip alsnog
met de aangekondigde Ontwerp-landsverordening
komt, zal het voor de Staten materieel moeilijk tot
onmogelijk zijn om daarin nog wijzigingen aan te
brengen, omdat de toepassing ervan reeds een feit
is, dan wel dat er verwachtingen zijn gewekt bij de
rechstssubjecten (burgers). Genoemde bezwaren
gelden in nog sterkere mate wanneer aangekondigde
wetgeving lange(re) tijd uitblijft en de periode van
onwettig bestuur daarmee in wezen wordt opgerekt.
Als voorbeeld moge dienen het uitblijven van de reeds
medio jaren negentig aangekondigde herziening van
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de Bezoldigingsregeling Aruba 1986, met gevolg dat
in allerlei landsbesluiten en ministeriële beschikkingen reeds vijftien jaar op deze wijziging wordt
vooruitgelopen.
Het is ook voorgekomen dat ministers weliswaar
de Staten ter zake van belangrijke besluitvorming
raadpleegden, maar niet conform de geest en de
doelstelling van de Comptabiliteitsverordening 1989.
Illustratief in dit verband is de besluitvorming inzake
de financiële ondersteuning van het Radisson Hotel.
In het rapport6 dat de Algemene Rekenkamer in 2000
over dit project publiceerde is gesteld:
‘...dat de recht- en doelmatigheid van de steunverlening
aan Radisson onvoldoende zijn gewaarborgd en dat het
besluitvormingsproces onvoldoende ordelijk, controleerbaar en transparant was, terwijl de informatieverstrekking naar de Staten onvoldoende was om een deugdelijke
oordeelsvorming te kunnen garanderen. De Rekenkamer
kan zich zelfs niet aan de indruk onttrekken dat wettelijke
regels werden omzeild, waardoor de Staten buiten spel
zijn gezet.’
De Algemene Rekenkamer was voorts van oordeel
dat in het kader van deugdelijkheid van bestuur
voor alle te nemen besluiten vooraf en niet achteraf
machtiging aan de Staten dient te worden gevraagd.
Hoewel dit niet met zo veel woorden in de Comptabiliteitsverordening 1989 stond, moest dit toch
worden opgemaakt uit de systematiek en de bedoeling van de wet.
Het vereiste van een machtiging vooraf is naar aanleiding van de handelwijze als hiervoor beschreven
sinds 1999 in artikel 31 van de Comptabiliteitsverordening 1989 vastgelegd, op straffe van civiele en
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de onbevoegde
minister. De Werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur
had hiertoe in zijn rapport van 1997 reeds aanbeve6

Rapport Algemene Rekenkamer: Besluitvorming Financiële
Ondersteuning Radisson (2000).
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lingen gedaan. De daartoe strekkende wijziging van
de Comptabiliteitsverordening 1989 en het Wetboek
van Strafrecht van Aruba zijn in 1999 uiteindelijk
bewerkstelligd naar aanleiding van een initiatiefontwerp van de MEP-fractie in de Staten van Aruba. Deze
bepaling is toegepast ten aanzien van een minister
die in 2000 was overgegaan tot beschikbaar stellen en
betalen van een bedrag aan ex-medewerkers van het
land, zonder dat op de begroting van zijn ministerie
hiervoor de benodigde middelen waren geraamd. De
rechter in Eerste Aanleg7 oordeelde op 13 mei 2006
in zijn vonnis:
‘Ingevolge artikel 14 van de Comptabiliteitsverordening
was voor die begrotingsoverschrijding een machtiging bij
landsverordening vereist, althans had daarvoor op de voet
van artikel 15 van die landsverordening een landsbesluit
geslagen moeten worden indien sprake was van een
spoedgeval. Gesteld noch gebleken is dat Croes vooraf of
(desnoods achteraf) zo’n machtiging of landsbesluit heeft
verkregen. Dat brengt op grond van het hiervoor vermelde
tweede lid van artikel 31 van de Comptabiliteitsverordening mee dat Croes zichzelf en niet het land had verbonden ten aanzien van de uit het protocol voortvloeiende
verplichtingen jegens de werknemers. Het feit dat Croes
zich gesteund wist door de ministerraad, waarvan hij zelf
deel uit maakte, leidt niet tot een ander oordeel. Het is de
verantwoordelijke minister die al dan niet het land bindt
jegens derden, niet de ministerraad’.
Deze uitspraak werd vier jaar later in hoger beroep bevestigd8, waarbij het Hof vasthoudt aan de maatstaf
die de rechter in Eerste Aanleg heeft geformuleerd:
‘Deze maatstaf houdt in dat wanneer een orgaan van de
overheid zoals een minister, zich bij de uitoefening van de
hem als zodanig opgedragen taak onrechtmatig gedraagt
door zijn wettelijke bevoegdheid te overschrijden, deze
gedraging aan hem persoonlijk kan worden toegerekend
indien zij aan zijn schuld te wijten is, dat wil zeggen:
7
8

Uitspraak dd. 13 mei 2006, van het Gerecht in Eerste Aanleg van
Aruba.
Uitspraak dd. 21 september 2010, van het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

wanneer, gelet op de omstandigheden van het geval, hem
persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden
gemaakt.’
De onrechtmatige gedraging kan naar het oordeel
van het Hof aan de desbetreffende (ex-)minister
persoonlijk worden toegerekend, omdat hij in zijn
positie op de hoogte moest zijn van de inhoud van
de Comptabiliteitsverordening 1989 en bovendien
door het Centraal Bureau Juridische en Algemene
Zaken op de hoogte was gebracht van het feit dat de
desbetreffende werknemers geen aanspraak konden
maken op de vergoeding (r.o. 3.5.12).
Ten aanzien van de controlerende taak van de Staten
kan het volgende worden opgemerkt. Artikel ll.1,
lid 3, van de Staatsregeling van Aruba bepaalt dat
ministers verantwoording verschuldigd zijn aan de
Staten. Ingevolge artikel lll.17 komt ieder lid van de
Staten het recht toe om vragen te stellen aan de ministers en deze dienen die vragen in principe binnen
redelijke termijn te beantwoorden. Ook het recht van
onderzoek van de Staten kan in dit verband worden
genoemd. Wanneer wordt gekeken naar het functioneren van de Staten op dit punt, kan als constatering
gelden dat het vragenrecht heden ten dage op een
betere, structurele wijze is geregeld dan voorheen.
Zo is onder meer een zogenaamd vragenuurtje ingevoerd, waar in de praktijk met een zekere regelmaat
gebruik van wordt gemaakt, echter op een enkele
keer na uitsluitend door de oppositie. Mede door de
strikte beperking van spreektijd van de vragenstellers
en door het interruptieverbod komen inhoudelijke
discussies over actuele onderwerpen veelal nog niet
echt goed van de grond. De invoering van het vragenuurtje had tot gevolg dat minder vaak gebruik
wordt gemaakt van de traditionele mogelijkheid tot
het inzenden van schriftelijke vragen. Voor zover
dat nog wel het geval is, worden dergelijke vragen
thans vaker beantwoord dan in het verleden. Werd
voorheen beantwoording nogal eens geweigerd op
grond van strijd met het belang van het land of van
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het Koninkrijk, tegenwoordig is dat – gelukkig – veel
minder het geval. Wel laat de beantwoording nogal
eens op zich wachten. Opvallend is dat de Staten
vaker en structureler vergaderen dan vroeger, zowel
plenair als in commissieverband. Vaker wordt, naar
aanleiding van actuele gebeurtenissen, door Statenleden ook gevraagd om een (spoed)debat. Hoewel een
dergelijk debat sedert de wijziging van het Reglement
van orde van de Staten in 1998 in beginsel binnen
dertig dagen dient te worden gehouden, blijkt in de
praktijk de periode van dertig dagen (uiterlijk zestig,
na een eventuele schorsing van het eerste debat) soms
nog te lang, waardoor een enkele keer het momentum
wordt gemist.
De relatie tussen parlement en regering behoort in
een parlementaire democratie een zeker evenwicht te
hebben. Op het terrein van de wetgevingsprocedure is
dit aanwezig omdat het nu eenmaal niet anders kan
dan de Staatsregeling dwingend voorschrijft9. Anders
is dit voor wat betreft het aspect bestuur. Op dat punt
kan niet van een evenwichtige relatie worden gesproken, want de regering bestuurt wel, maar de Staten
controleren dat bestuur zoals het zich laat zien – en
zoals de werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur in
het rapport Calidad aangeeft – in onvoldoende mate.
De loyaliteit die er is – en die er overigens ook dient te
zijn – jegens politieke geestverwanten in het kabinet,
behoort niet uit te sluiten dat Statenleden zich vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid actief en
vooral kritisch opstellen ten opzichte van de regering.
Al met al is het functioneren van de Staten bepaald
voor verbetering vatbaar en laten wij hopen dat een
initiatief daartoe niet te lang op zich laat wachten.

9
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Noot van de redactie: het is nog de vraag of de Staten ontwerpen
van regelgeving inhoudelijk genoegzaam toetsen: zie hierover
de bijdragen van mr. A.L. Nicolaas en van mr. A.J. Swaen in deze
bundel.

Andere actoren in het systeem van checks and
balances
Uit het oogpunt van het nog niet optimaal functioneren van het politieke proces in Aruba concludeerde
de werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur in zijn rapport van 1997 dat het derhalve noodzakelijk is te kijken naar andere checks and balances in het staatkundig
bestel. In de huidige constellatie spelen verschillende
organen en instanties een rol in het Arubaanse openbaar bestuur: de Gouverneur, de Raad van Advies, de
Rekenkamer van Aruba, de rechterlijke macht en de
media10. In het navolgende worden enkele aspecten
van de uitoefening van de checks and balances door de
genoemde instanties en organen ingegaan.

De Gouverneur van Aruba
Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
stelt in artikel 2, tweede en derde lid, dat de Koning
de regering voert van het Koninkrijk en van elk der
landen, en dat hij in Aruba wordt vertegenwoordigd
door de Gouverneur. Ter uitvoering van dit artikel
is bij rijkswet van 18 december 1985 het Reglement
voor de Gouverneur van Aruba tot stand gekomen,
regelende de bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheid van de Gouverneur als vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk. De
Gouverneur bekleedt in het Arubaanse staatsbestel
derhalve twee functies. Hij is, als vertegenwoordiger
van de Koning, hoofd van de Arubaanse regering
10 Aanvullend hierop moet worden vermeld dat veel Arubaanse
diensten in de praktijk ook een rol spelen. Deels valt dit samen
met het feit dat ambtelijke diensten binnen de administratie zich
over het geheel genomen een wat grotere mate van zelfstandigheid toe-eigenen, dan men zou verwachten. De omstandigheid
dat de diensten verspreid over het eiland – en niet tezamen met
hun minister binnen één ministerie – zijn gehuisvest, zal hieraan
mede debet kunnen zijn. Voor sommige diensten hangt hun checks
and balances-positie samen met hun overheidsbrede taakstelling.
Hierbij ware te denken aan de Centrale Accountantsdienst, de Directie Personeel en Organisatie, Directie Financiën en de Directie
Wetgeving en Juridische Zaken. In de praktijk staat het feitelijk
handelen van deze diensten binnen de lijnen van transparantie,
objectiviteit en rechtmatigheid nog wel eens onder politieke druk.
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(landsorgaan). Net als in Nederland, waar – sinds
1848 – het staatsrechtelijk adagium heerst dat de
Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, handelt de Gouverneur onder ministeriële
verantwoordelijkheid; voor zijn optreden zijn ministers politiek verantwoordelijk jegens de Staten. Als
hoofd van de regering heeft de Gouverneur het recht
om te worden geraadpleegd, hetgeen de bevoegdheid
impliceert om te waarschuwen en om aan te moedigen.
Deze bevoegdheid komt overeen met die van de
Koningin. Naast de genoemde gelijkenissen zijn er
belangrijke verschillen, zoals de omstandigheid dat
de Gouverneur voor een bepaalde periode wordt
benoemd (artikel 1, lid 2, Reglement). In zijn andere
hoedanigheid vertegenwoordigt de Gouverneur de
regering van het Koninkrijk en is hij als Koninkrijksorgaan verantwoordelijk aan de Koninkrijksregering
(artikel 1, lid 1, Reglement). In beide hoedanigheden
van functioneren kan de Gouverneur worden gezien
als onderdeel van het systeem van checks and balances
in het openbaar bestuur van Aruba. Een belangrijk
instrument dat hem daarbij ter beschikking staat is
artikel 21 van het Reglement. Indien de Gouverneur
een ontwerp van landsverordening of landsbesluit
in strijd acht met het Statuut, een internationale
regeling, een rijkswet of een algemene maatregel
van rijksbestuur, dan wel met belangen, waarvan
de verzorging of waarborging aangelegenheid is
van het Koninkrijk, dan stelt hij dit niet vast. Dit
oordeel legt de Gouverneur ingevolge artikel 21
van het Reglement vervolgens ter toetsing voor aan
de Koninkrijksregering die een beslissing neemt,
nadat deze op zijn beurt de Raad van State van het
Koninkrijk heeft gehoord. Een voorbeeld uit 1998
is het niet vaststellen door de Gouverneur van het
landsbesluit inhoudende de benoeming van een
minister in het kabinet Eman III. Het besluit werd
door de Koninkrijksregering bekrachtigd en vastgelegd in een Koninklijk Besluit, luidende: ‘De beslissing
van de Gouverneur van Aruba het aan hem voorgedragen
Ontwerp-landsbesluit tot benoeming van de heer G.F. Croes

tot minister, belast met het Ministerie van Vervoer en Communicatie, niet vast te stellen, wordt bekrachtigd.’

De Raad van Advies
Taken en bevoegdheden van de Raad van Advies staan
beschreven in de Staatsregeling van Aruba (artt. lV.1
t/m lV.4) en nader uitgewerkt in de Landsverordening Raad van Advies. De Raad is het belangrijkste
adviesorgaan van de regering en de Staten op het
terrein van wetgeving en draagt bij aan het systeem
van checks and balances door ontwerpen van regelgeving te onderwerpen aan een rechtmatigheids- en
doelmatigheidstoets11. De Raad wordt daarnaast
ook altijd betrokken bij consultatiegesprekken met
de Gouverneur wanneer er na de verkiezingen voor
de Staten van Aruba een nieuw kabinet moet worden
geformeerd.
De Raad adviseert ten aanzien van regelgeving in
hoogste en laatste instantie, derhalve nadat de ambtelijke voorbereiding geheel en al is afgerond en nadat
eventueel andere personen en instanties zijn gehoord.
Dit impliceert dat ontwerpregelingen die aan de
Raad ter advisering worden aangeboden, steeds zo
veel mogelijk vergezeld dienen te zijn van ter zake
uitgebrachte adviezen, rapporten, e.d. Uit de jaarverslagen van de Raad blijkt dat hiervan helaas niet altijd
sprake is. Zo blijkt dat de Raad hier met een zekere
regelmaat om moet vragen, in sommige gevallen zelfs
tevergeefs. Deze handelwijze doet bepaald geen recht
aan de staatsrechtelijke positie van de Raad, daar
dit de Raad belemmert in zijn staatsrechtelijke taak
om ontwerpen van regelgeving aan een doelmatigheids- en rechtmatigheidstoets te onderwerpen. Het
advies van de Raad wordt in alle onafhankelijkheid
geformuleerd. De Raad aansporen tot haast lijkt
al snel op het onder druk zetten en dat is uit den
boze. De doorlooptijden bij de Raad dienen gezien
zijn onafhankelijke positie te worden bepaald door
11 Noot van de redactie: zie hieromtrent ook de bijdragen van mr.
K. Borman, mr. A.L. Nicolaas en mr. A.J. Swaen in deze bundel.
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de Raad zelve. De regering kan te allen tijde om een
spoedadvies vragen, maar dan blijft het aan de Raad
om de doorlooptijd te bepalen, die wordt ingegeven
door de complexheid van de aan hem voorgelegde
ontwerpen, maar ook door de (beperkte) capaciteit.
De regering moet zo veel mogelijk terughoudendheid
betrachten en de Raad van Advies in alle rust als een
onafhankelijke instituut haar taak laten vervullen.
Tot slot merk ik op dat de onafhankelijkheid van de
Raad van Advies van groot belang is. De leden van
de Raad moeten zonder enige belemmering hun
adviserende werkzaamheden kunnen verrichten,
op basis van deskundigheid en objectiviteit. Het is
raadzaam om de procedure leidende tot benoeming
van de leden met meer waarborgen voor de onafhankelijkheid van de Raad te omringen. Wellicht dat ook
naar Nederlands voorbeeld de Raad kan dienen als
bevoegd gezag ten opzichte van het eigen personeel.

De Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer (ARA) is krachtens artikel
IV.5 van de Staatsregeling belast met het onderzoek
naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de
ontvangsten en uitgaven van het land. De uitvoeringsregeling inzake de bevoegdheden van de ARA is
de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba.
Het is maar een gedachte, doch het zou een hele vooruitgang zijn als de wettelijke bevoegdheid van de ARA
wordt uitgebreid in die zin dat deze ook onderzoek
kan doen naar bestuurlijke zuiverheid en integriteit.
Ook de financiële zelfstandigheid van de ARA zou
vergroot kunnen worden zodat dientengevolge de
afhankelijkheid van de regering wordt verminderd.
De laatste jaren is het aanzien van de ARA binnen
het Arubaanse overheidsbestel aanzienlijk verbeterd,
vooral als gevolg van diens rapportages. Het samenwerkingsverband met de Nederlandse Rekenkamer
– waartoe in november 1998 een protocol is gesloten
– heeft hier zeker aan bijgedragen. Een samenwerking, mede ingegeven door de beperkte financiële
en personele armslag van de ARA, die zich vooral
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richt op kennisoverdracht en opleiding, alsmede, in
voorkomende gevallen, op personele ondersteuning
vanuit het moederland. Helaas moet worden geconcludeerd dat de regering de rapporten van de ARA
niet altijd die aandacht geeft die ze verdienen en ze
evenmin niet altijd openbaar maakt. Ook de Staten
zouden evenwel met de onderzoeksbevindingen van
de ARA meer kunnen doen dan thans het geval is.
Geen acht slaan op de onderzoeksbevindingen en
rapportages is niet alleen weinig bevredigend voor
de ARA, tevens laten de Staten daarmee de mogelijkheid voorbijgaan om ministers aan te spreken
op hun bestuurlijk handelen en nalaten, alsook om
duidelijke en controleerbare afspraken te maken ter
voorkoming van nieuwe problemen.

De rechterlijke macht
Met inachtneming van haar bijzondere, onafhankelijke positie, kan de rechterlijke macht zeker ook als
een van de belangrijke checks and balances in relatie
tot het openbaar bestuur worden aangemerkt. Overheidshandelen wordt in de praktijk immers vrijwel
dagelijks onderworpen aan rechterlijke beoordeling.
De afgelopen jaren zijn in Aruba enkele wettelijke
voorzieningen tot stand gekomen die deze betekenis
van de rechterlijke macht in relatie tot het bestuur
nog aanmerkelijk versterkt. In dit verband dient
vooral de inwerkingtreding van de Landsverordening
Administratieve Rechtspraak (LAR) te worden genoemd. Met de invoering van de LAR in 1997 is voor
de burger op Aruba de mogelijkheid geopend van beroep op een onafhankelijke administratieve rechter.
Alvorens een dergelijke beroep te kunnen instellen,
dient de burger zich eerst door het indienen van een
bezwaarschrift tot het betreffende bestuursorgaan
te wenden met het verzoek de beslissing in heroverweging te nemen. In dat kader heeft de wetgever een
onafhankelijke bezwaaradviescommissie ingesteld,
met als taak het bestuursorgaan te adviseren over
op bezwaarschriften te nemen beslissingen. De
commissie heeft tot taak te adviseren over de recht-
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matigheids- en de doelmatigheidsaspecten van de
beslissing, waarbij geconstateerd moet worden dat
de laatstgenoemde toetsingswijze in de praktijk nog
nadere uitwerking vergt. Tegen de beslissing van het
bestuursorgaan staat vervolgens beroep open op de
administratieve rechter. De ervaringen met de LAR
zijn tot dusver positief naar de burgers toe, maar
zeker ook in verhouding tot organisatie en functioneren van de Arubaanse overheid.

De media
De media (radio, televisie en schrijvende pers) kunnen een belangrijke rol spelen bij de checks and balances
in relatie tot het openbaar bestuur. Hoewel dit niet
hun primaire taak is, kan in de praktijk een kritische
opstelling van de media van grote invloed zijn op
de handel en wandel van bestuur en politiek. Vele
presidenten, ministers, staatssecretarissen en andere
publieke ambtsdragers zijn immers ooit tot ontslag
gedwongen onder invloed van (eerste) publicaties
in de media. Ook in relatie tot de meningsvorming
onder de bevolking spelen de media een niet te onderschatten rol. Het is daarom van belang dat de
media zich onafhankelijk en kritisch opstellen, en dat
zij gericht zijn op objectieve verslaggeving en waarheidsvinding. De media op Aruba dienen zich van
hun verantwoordelijkheid in deze bewust te worden.
Blijkens het rapport ‘Calidad’ was ook de werkgroep
Deugdelijkheid van Bestuur deze mening toegedaan.
Conclusies
De voornaamste conclusie naar aanleiding van het
bovenstaande is dat de feitelijke uitwerking van het
systeem van checks and balances in velerlei opzicht nog
voor verbetering vatbaar is en ik deel wat dat betreft
de mening van de voorzitter van de Raad van Advies
dat we in Aruba de fase van state building nog niet zijn

ontgroeid12. De Arubaanse werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur heeft gelijk wanneer zij – in haar
rapport Calidad – wijst op tekortkomingen in de
werking van het bestuurssysteem. De werkgroep kiest
mijns inziens evenwel te gemakkelijk voor compenserende checks and balances. Anders gezegd: de werkgroep
neemt te gemakkelijk de bestaande praktijk voor lief
en zoekt naar aanvullingen in plaats van het verbeteren van de bestaande staatsrechtelijke infrastructuur. Een belangrijk aandachts- of misschien wel
pijnpunt betreft het functioneren van de Staten in
relatie tot de regering. Waar sprake hoort te zijn van
onderscheiden posities en verantwoordelijkheden,
is dat in de hedendaagse praktijk in onvoldoende
mate het geval. Van een evenwichtige relatie, zoals
in een parlementaire democratie behoort te bestaan,
is thans geen sprake. Primair dient dan ook op dat
punt te worden gezocht naar verbeteringen, zonder
overigens ook maar iets af te doen aan de noodzaak
tot verdere versterking van de overige organen en
instanties die binnen het staatsrechtelijk bestel een
rol hebben. Met de hiervoor gegeven voorbeelden heb
ik onder meer willen illustreren dat deze niet altijd in
staat worden gesteld hun (staatsrechtelijke) taak uit
te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat alleen al door
tijdsverloop en opgedane ervaringen verbeteringen te
verwachten zijn inzake het functioneren van de Staten. Er zal evenwel meer moeten gebeuren. ‘Calidad’
is niet enkel een kwestie van het tot stand brengen
van wetgeving die dienstig is ter bevordering van de
in artikel 43 van het Statuut geformuleerde belangen,
het is veel meer dan dat. ‘Calidad’ is ook: doen wat je
zegt en zeggen wat je doet. Er zal in zekere zin een omslag in het bestuurlijk denken en handelen moeten
plaatsvinden. De state of mind van sommige politici
moet meer kwaliteitsgericht worden. Regering en
Staten dienen zich meer bewust te worden van hun
onderscheiden verantwoordelijkheden. Voorstellen
12 Noot van de redactie: zie de bijdrage van mr. A.J. Swaen in deze
bundel.
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tot verdere verzelfstandiging van de Staten dienen
zeer zeker te worden ondersteund.
Zijn er in aanvulling op de hiervoor besproken checks
and balances nog andere denkbaar of zelfs wenselijk in
de Arubaanse constellatie? Mijns inziens is dat zeker
op één punt het geval. Ik ben groot voorstander van
de introductie van een ombudsman, zoals vele landen
ter wereld – ook in het Caribisch gebied – die reeds
kennen, zoals ook de voormalig ombudsman van
Nederland, dr. M. Oosting in deze bundel bepleit.
Een ombudsman – ook wel bekend onder de benamingen Protecteur du Citoyen of Defensor del Pueblo –
kan een bijzonder waardevolle bijdrage leveren aan
het beschermen en waarborgen van het recht van
individuele burgers van Aruba op goed bestuur. De
burgers kunnen op deze wijze direct ondeugdelijk
overheidshandelen aan de orde stellen en zijn niet
afhankelijk van de volksvertegenwoordigers. Het
enkele feit dat burgers dit kunnen, zal wellicht een
stimulans vormen voor de Staten om ook meer rigide
de belangen van de burgers te dienen en niet uitsluitend de (partij)politieke belangen. Wel dient in dat
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kader te worden voldaan aan een aantal stringente
voorwaarden, zoals een onafhankelijke positie van de
ombudsman, de benodigde middelen en verregaande
onderzoeksbevoegdheden. Om meer redenen zou
het voor de hand liggen bij de introductie van de
ombudsman op Aruba aansluiting te zoeken bij de
regeling van dit instituut in Nederland. Niet in de
laatste plaats omdat ingevolge het Statuut weliswaar
de verwezenlijking van deugdelijkheid van bestuur
een aangelegenheid van de landen is (artikel 43, eerste
lid), maar het waarborgen ervan een aangelegenheid
van het Koninkrijk is (artikel 43, tweede lid). In dat
licht zou deugdelijkheid van bestuur in alle landen
van het Koninkrijk hetzelfde moeten betekenen. Om
diezelfde reden zou ook kunnen worden nagedacht
over mogelijkheden tot ondersteuning vanuit, en
samenwerking met Nederland alsmede over samenwerking met Curaçao, dat al een aantal jaren over
een ombudsman beschikt. Indien de Arubaanse
regering – mede onder invloed van het onderhavige
artikel – hiertoe zou besluiten, zou dat een bijdrage
kunnen leveren aan de verdere verbetering van het
overheidsbestuur. Dat kan alleen maar vooruitgang
en winst betekenen.

R.J. Hoekstra

1

Constitutionele toetsing

Constitutionele toetsing is een ruimer begrip dan
toetsing aan Grondwet en Statuut. Het omvat
toetsing aan het constitutionele recht, dat deels
in geschreven vorm is neergelegd in Grondwet en
Statuut en dat deels te vinden is in ongeschreven
regels. Het meest sprekende van die regels is de
vertrouwensregel, die geldt tussen kabinet en volksvertegenwoordiging. Indien een minister of het
kabinet niet meer het vertrouwen heeft van Staten
of Staten-Generaal, volgt ontslagaanvrage. Over de
werking van de vertrouwensregel is veel geschreven,
maar tot vastlegging van de regel is het niet gekomen.
Vastlegging wordt ook niet als noodzaak ervaren. De
inhoud ervan wordt bepaald van geval tot geval in het
parlementaire debat. Zo zijn er meer uitgangspunten
van de democratische rechtsstaat, die ongeschreven
zijn gebleven. Ik noem de scheiding der machten: de
scheiding van bestuur, wetgevende macht en rechterlijke macht. Noch in Statuut, noch in Grondwet
is dit beginsel uitdrukkelijk geformuleerd. Maar
constitutionele toetsing omvat wel mede toetsing
aan deze uitgangspunten. In de laatste jaren heeft
de Raad van State (van het Koninkrijk) een sterk
accent gelegd op verbetering van de toetsing bij de
wetgevingsadvisering.
1

Mr. Rein Jan Hoekstra is geboren in 1941 in Dokkum. Hij was
Secretaris-Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken en
was in 2003 en 2006 als informateur betrokken bij de formatie
van het kabinet (Balkenende II en IV). Thans is hij lid van de Raad
van State (van het Koninkrijk).

De waarborging van de geschreven en ongeschreven
beginselen van de democratie behoort tot de primaire
taak van wetgeving en bestuur. De landen van het Koninkrijk hebben gedurende lange tijd de toetsing van
wet/landsverordening aan Grondwet/Staatsregeling
niet mogelijk gemaakt. Het land Sint Maarten is de
eerste die nu in de Staatsregeling daartoe de mogelijkheid schept. Sint Maarten volgt daarmee wat in
veel landen al praktijk is. Hoewel, de praktijk verschilt
onderling nogal. Sommige landen hebben de rechterlijke toetsing toevertrouwd aan een constitutioneel
hof, samengesteld uit personen die expertise hebben
op het terrein van het constitutionele recht. Ik noem
het Supreme Court in de Verenigde Staten van Amerika
en het Bundesverfassungsgericht in de Bondsrepubliek
Duitsland. Andere landen – weinige overigens – hebben de toetsing ingebed in de gewone rechterlijke
organisatie, soms samen met de mogelijkheid voor
de individuele rechter prejudicieel advies te vragen
aan een daartoe aangewezen instantie. De Europese
Unie laat de toetsing aan het Europese recht over
aan de lidstaten, met dien verstande, dat de rechter
in belangrijke vragen van uitleg van Europees recht
prejudicieel advies inwint bij het Hof te Luxemburg.
Dit uiteenlopende palet van constitutionele toetsing,
namelijk door wetgever en bestuur zelf, door een
aparte constitutionele rechter of door de gewone
rechter, maakt duidelijk dat er geen consensus bestaat over de inhoud van die toetsing. Sommigen
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zeggen, dat het zich niet onderscheidt van de gewone
rechterlijke toetsing, namelijk een strikt juridische. Ik
ben het met die opvatting niet eens. Constitutionele
toetsing is ruimer: het heeft rekening te houden met
de staatsrechtelijke en staatkundige betekenis van
grondwettelijke bepalingen en van ongeschreven
recht. Van de toetsing aan de klassieke grondrechten
kan gezegd worden dat deze meer juridisch van aard
is. Maar ook daar moet rekening worden gehouden
met de totstandkomingsgeschiedenis en met de
strekking van het grondrecht. Het grondrecht van
onderwijsvrijheid vergt een brede beoordeling van die
geschiedenis in het licht van actuele ontwikkelingen.
A fortiori geldt dit als het gaat om sociale grondrechten die als inspanningsverplichting zijn geformuleerd. Bij toetsing aan institutionele bepalingen,
zoals het artikel dat bepaalt dat de Staten worden
gekozen op grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de Landsverordening te stellen
grenzen, is het evident dat de toetsing treedt in de
interpretatie van de totstandkomingsgeschiedenis en
de actuele betekenis van het evenredigheidsstelsel. Is
het bijvoorbeeld de bedoeling geweest van de grondwetgever in Nederland een zodanige hoeveelheid
van politieke partijen in de Tweede Kamer mogelijk
te maken als nu het geval is? Meer concreet is dan
de vraag, of het invoeren van een kiesdrempel tot
maximaal 5% zich nog verdraagt met ‘op grondslag
van evenredige vertegenwoordiging’.
Toetsing aan het constitutionele recht vergt met
andere woorden een bijzondere benadering. Een
benadering die de wetgever bij het ontwerpen van
wetten en de goedkeuring daarvan ook eigen is. Soms
is deze politiek gekleurd. Maar dat is eigen aan een
politiek orgaan als de volksvertegenwoordiging. De
Raad van Advies en de Raad van State hebben met
die werkelijkheid rekening te houden, maar zij zijn
wel gehouden hun advies naar inhoud te objectiveren. Anders dan de Raad van State waar de afdeling
wetgeving is samengesteld mede aan de hand van
een evenredige weerspiegeling van de politieke ver-
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houdingen, is de Raad van Advies samengesteld naar
disciplines. Achtergrond van dit laatste is, naar ik
aanneem, het beperkt aantal leden van de Raad (5)
en de lokale geografische context, waarin afstand
ten opzichte van de politieke actualiteit bijzondere
aandacht verdient.

Uitgangspunten bij constitutionele toetsing
Toetsing aan het Statuut voegt een bijzonder element
toe ten opzichte van de toetsing aan de Grondwet,
Staatsregeling en de daarnaast geldende ongeschreven regels. Het Statuut is geen gesloten systeem
voor wat betreft de onderlinge verhouding tussen
de landen van het Koninkrijk. Het Statuut hanteert
wel bindende uitgangspunten. Uitgangspunt is, dat
Koninkrijkaangelegenheden volgens de door het
Statuut voorgeschreven procedure moeten worden
behandeld. Daarnaast is het uitgangspunt dat de
landen elkaar hulp en bijstand verlenen. Het Statuut
bevat daarvoor geen procedurele voorschriften, behoudens ten aanzien van enkele specifiek genoemde
onderwerpen, zoals het concordantiebeginsel. Tenslotte is het uitgangspunt, dat de landen binnen de
autonome sfeer zelfstandig handelen.
Voor de drie uitgangspunten geldt gezamenlijk, dat
het deel uitmaken van één Koninkrijk verplichtingen
meebrengt voor het Koninkrijk en de betrokken landen. Waar het gaat om een aangelegenheid van het
Koninkrijk is daaraan inherent, dat de behartiging
daarvan rekening houdt met het autonome belang
van de landen. Waar het gaat om de autonome behartiging van de belangen van de landen, hebben
deze rekening te houden met de belangen van het
Koninkrijk. Bij het verlenen van onderlinge hulp en
bijstand moet rekening worden gehouden zowel met
het belang van het Koninkrijk als met het belang van
de autonome landen.
Bij hun advisering hebben de Raad van Advies en de
Raad van State deze uitgangspunten voor ogen te
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houden. Daar waar de wetgever zelf in de ontwerpfase
geneigd zou zijn de noodzakelijke balans tussen het
belang van de autonome landen en het belang van
het Koninkrijk min of meer te verstoren, zullen deze
adviescolleges hun advisering moeten richten op
het herstel van de balans. Het Statuut zelf bevat een
aantal bepalingen, die beogen verschillen van mening
tussen de landen onderling en het Koninkrijk te
beslechten. Het Statuut bevat reeds de regeling van
het intern appèl. Kortgeleden is toegevoegd aan het
Statuut de bepaling dat bij Rijkswet voorzieningen
worden getroffen voor de behandeling van bij Rijkswet aangewezen geschillen tussen het Koninkrijk en
de landen. Daarnaast bevat het Statuut al sinds 1954
een aantal bevoegdheden tot vernietiging door de
Kroon en de Gouverneur. Ik noem nu deze regelingen, maar dat neemt niet weg, dat het de taak van de
wetgever en van diens adviseur, de Raad van Advies en
de Raad van State, is geschillen zo enigszins mogelijk
te voorkomen. Daarop zou de advisering en toetsing
meer gericht moeten zijn.

Methodes van toetsing door de Raad van State
In dit verband wil ik wijzen op verschillende methodes van toetsing, die recent binnen de Raad van State
(van het Koninkrijk) in kaart zijn gebracht. De Raad
van State past deze inmiddels steeds meer toe. De
methodes kunnen mijns inziens ook mutatis mutandis
gelden voor toetsing aan het Statuut en de Staatsregeling. In het onderzoeksrapport (De Poorter & Van
Roosmalen 2010, p. 55) over de rol en betekenis van
Grondwet gaan De Poorter en Van Roosmalen in op
de methodes van toetsing. Zij concluderen dat de
Raad zich bij interpretatie bedient van een veelheid
aan methodes:
• de taalkundige en de grammaticale methode,
waarbij de tekst van de Grondwet of het Statuut
bepalend is;

•
•
•
•
•
•

de wetshistorische methode en de rechtshistorische
methode, waarbij de totstandkoming van de bepaling wordt nagegaan;
de (rechts)systematische methode, waarbij de bepaling in de context met andere bepalingen wordt
geplaatst;
de teleologische methode, waarbij de doelstelling
wordt nagegaan;
de anticiperende methode, waarbij wordt nagegaan
of kan worden vooruitgelopen op nieuwe omstandigheden;
de dynamische methode; deze wordt in de regel
samen met de voorgaande toegepast;
de fundamentele waardenmethode, d.w.z. toetsing
aan de morele, politieke, sociale of economische
uitgangspunten van de rechtsorde.

Aan de hand van een onderzoek naar methodes van
toetsing met betrekking tot artt. 2, 6, 7 en 10 van de
Grondwet concluderen de onderzoekers dat door de
Raad van State per artikel uiteenlopende methodes
worden gehanteerd. Vaak blijft in adviezen diffuus
welke methode is gebruikt; de methode moet in de
inhoud van het advies worden ingelezen2.
Naast toepassing van bovenvermelde methodes heeft
de Raad te maken met toetsing aan internationale
verdragen, waarin bepalingen zijn opgenomen van
grondrechtelijke aard. Bij die laatste bepalingen
doet zich de vraag voor hoe de verhouding is tussen
de grondwettelijke en internationale bepaling. Zijn
deze van gelijke strekking of wijken deze, op onderdelen, af van elkander? In ieder geval zal ingeval
van toepasselijkheid van verdragen moeten worden
nagegaan of er sprake is van verdragsconformiteit:
de verdragsconforme toetsing.
2

De Poorter en Van Roosmalen (2010): ‘In grote lijnen kan men
stellen dat de Raad bijna altijd interpreteert, zich bedienend van
een veelheid aan juridische interpretatiemethoden, maar dat
de vruchten van zijn uitleg lang niet altijd zichtbaar zijn in het
uiteindelijke advies.’ (pagina 53).
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De onderzoekers bevelen de waaiermethodiek aan.
Deze houdt in, dat met betrekking tot vragen van
constitutionele toetsing in beginsel alle methodes
van toetsing, die hierboven zijn genoemd, in aanmerking worden genomen. Per vraag zal al gauw blijken
dat het accent meer zal komen te liggen op een bepaalde methode of bepaalde methodes. Bij de vraag
of een tweede lezing Grondwetsherziening moet
worden behandeld en afgedaan door de Kamer die na
ontbinding wegens Grondwetsherziening is gekozen,
kwam de Raad van State tot de conclusie dat de vraag
niet per se noopt tot bevestigende beantwoording. De
Raad hanteerde hierbij zowel de rechtshistorische als
de rechtssystematische interpretatie van artikel 137
(ontbinding wegens herziening Grondwet) en artikel
64 (de politieke ontbinding). Grondwetsontbinding
en politieke ontbinding komen elkaar tegen door het
in de tijd toegenomen gebruik van politieke ontbinding; beide ontbindingen vinden vaak op hetzelfde
tijdstip plaats. De Raad achtte het overigens dringend gewenst toepassing van art. 137 conform de
oorspronkelijke strekking, namelijk afdoening door
de Kamer die is gekozen in verband met de Grondwetsherziening, te herstellen of anders de Grondwet
te wijzigen. Bij art. 23, de vrijheid van onderwijs, ligt
het accent sterk op de wetshistorische interpretatie
in samenhang met de dynamische methode. Deze
laatste impliceert vooral, dat nieuwe onderwijs- en
maatschappelijke ontwikkelingen worden betrokken bij de vraag of sprake is van strijd met artikel
23 Grondwet.

a. Een verzwaarde motiveringsplicht door de regering, voor
zover het gaat om bezwaren van constitutionele aard in
adviezen van de Raad.
Een dergelijke verzwaarde motiveringsplicht zou
moeten gelden in de gevallen waarin de Raad
gemotiveerd heeft geconcludeerd dat er sprake
is van schending van of althans spanning met de
Grondwet, Statuut voor het Koninkrijk of andere
constitutionele beginselen. Dit heeft ook consequenties voor de wijze van advisering door de Raad:
de toetsing zal tegen de geschetste achtergrond met
meer nadruk moeten worden verricht. Soms kan
de Raad niet veel verder gaan dan de opmerking
maken dat de toelichting nog onvoldoende duidelijk is, of een bepaald element in de argumentatie
ontbreekt. In dat geval zou kunnen worden gedacht
aan een uitdrukkelijk advies aan de regering om de
kwestie opnieuw aan de Raad van State voor te leggen, nadat de regering zich erover heeft uitgelaten.

Versterking van de constitutionele toetsing

c. De regering vraagt in constitutionele kwesties over een
aangepast wetsvoorstel een tweede advies.
Het Reglement van orde voor de Ministerraad zou
kunnen bepalen in welke gevallen opmerkingen
van de Raad van State leiden tot deze procedure.

Bij het verder nadenken over methodes van toetsing
kan een aantal versterkingsmogelijkheden van constitutionele toetsing worden overwogen. Ik noem
er enkele.
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b. De invoering van een informele wetgevingslus.
Dit biedt de regering de mogelijkheid een nadere
motivering te geven met betrekking tot constitutionele kwesties, die de Raad constateert. De Raad
‘schorst’ bij toepassing van de lus de behandeling
van de advisering over het voorstel in afwachting
van de nadere motivering. Een afspraak tussen
regering en Raad dat de Raad zich over een bijgestelde memorie van toelichting nogmaals uit kan
laten, lijkt in die gevallen een aantrekkelijke optie
om de constitutionele toetsing te versterken.
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d. De Raad adviseert of geeft voorlichting over een constitutionele kwestie in een fase tijdens de wetgevingsvoorbereiding, dus vóór de besluitvorming in de ministerraad.
Het is denkbaar, meer dan thans het geval is, de
Raad advies of voorlichting te vragen over constitutionele kwesties, voordat een wetsvoorstel ter
formele advisering wordt voorgelegd.

Commissie
Inmiddels heeft de Raad van State (van het Koninkrijk) een commissie ingesteld, die zich buigt
over constitutionele vragen van nationale en van
Koninkrijksaard, dan wel van Europese en internationale aard. Het preadvies dat de commissie uitbrengt,
wordt door de Raad bij de beoordeling van betrokken

voorstellen betrokken. Ook langs deze weg beoogt de
Raad meer inhoud te geven aan zijn constitutionele
taak. Daarbij houdt de Raad de klemmende oproep
van Van Hogendorp in 1813/1815 met betrekking
tot de betekenis van de Grondwet voor ogen:
‘de Grondwet van het papier in de hoofden en harten
over te brengen, dit is de groote zaak, welke tijd schijnt te
vereischen, en waarmede moijelijkheden gepaard gaan.
Wij denken niet beter te kunnen doen dan bij alle gelegenheden den geest der Grondwet voor te dragen en op hare
wezenlijke voorregten aan te dringen, in de hoop van die
overtuiging te wekken.’
Dit lijkt mij een schone opdracht, ook voor de Raad
van Advies.
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1

Bestuursrechtspraak voor de Raad van Advies

Op 1 september 2010 is in Nederland de Wet tot wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met
de herstructurering van de Raad van State in werking
getreden. Door deze wetswijziging is onder meer
een sterkere scheiding aangebracht tussen de twee
hoofdtaken van de Nederlandse Raad van State, te
weten wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak,
door deze in afzonderlijke afdelingen onder te brengen. Desalniettemin heeft men beide taken toch niet
volledig van elkaar willen scheiden en zijn dubbelbenoemingen van staatsraden in beide afdelingen
mogelijk, doch in beperktere mate dan voorheen2.
Volgens de Memorie van Toelichting bij deze wetswijziging zijn de structuuraanpassingen met name
ingegeven door de zaak Kleyn e.a. tegen Nederland3 van
het het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM). Deze zaak ligt in de lijn van de zogenaamde
Procola-jurisprudentie inzake het (vermeende) gebrek
aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Raden
van State, indien een staatsraad zowel betrokken is
bij de advisering over bij het parlement in te dienen
1

2
3

Mr. dr. Viola Van Bogaert (1975) is wetenschappelijk hoofd
medewerker Staats- en bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba. Met dank aan Ryçond
Santos do Nascimento, wetenschappelijk assistent Staatsrecht
aan de Universiteit van Aruba, voor het verzamelen van het materiaal en voor zijn waardevolle bijdragen bij het helpen vormen
van mijn gedachten ten behoeve van deze bijdrage.
Zie Stb. 2010, 175 voor de wet zelf en Stb. 2010, 236 voor de datum
van inwerkingtreding.
EHRM 6 mei 2003, AB 2003, 211 m.nt. LV/BdW en NJ 2004, 15
m.nt. PJB (Kleyn e.a. tegen Nederland).

wetgeving als bij rechtspraak over de concrete toepassing van die wetgeving4. De herstructurering was
aldus bedoeld om de op grond van art. 6 lid 1 EVRM
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
verder te versterken5.
Naar aanleiding hiervan kan men uiteraard de vraag
stellen of de jurisprudentie van het EHRM noopt tot
de ingevoerde aanpassingen en of het – gelet op het
Nederlandse constitutionele stelsel – wenselijk is
om dubbelbenoemingen te beperken of misschien
zelfs af te schaffen (Bok, 2007; Barkhuysen, 2007
en van Bogaert, 2009). Doch, in het kader van deze
jubileumbundel naar aanleiding van vijfentwintig
jaar status aparte van Aruba en vijfentwintig jaar
Raad van Advies is het interessanter om de vraag te
stellen waarom de Arubaanse tegenhanger van de
Raad van State geen rechtsprekende functie heeft
op het gebied van het bestuursrecht en of er redenen
zijn om een dergelijke functie in te voeren. Bij deze
laatste vraag kunnen uiteraard enige bespiegelingen
omtrent de Procola-problematiek niet achterwege
blijven, doch voordat ik hierop zal ingaan, zal ik eerst
4

5

Zie met name EHRM 28 september 1995, AB 1995, 588 m.nt.
ICvdV (Procola tegen Luxemburg); EHRM 8 februari 2000, AB
2000, 269 (McGonnell tegen het Verenigd Koninkrijk); EHRM 7 juni
2001, NJ 2001, 592 (Kress tegen Frankrijk); EHRM 6 mei 2003, AB
2003, 211 en NJ 2004, 15 (Kleyn e.a. tegen Nederland); EHRM 12
april 2006, appl.no. 58675/00 (Martinie tegen Frankrijk); EHRM
9 november 2006, NJ 2007, 303 (Sacilor-Lormines tegen Frankrijk).
Kamerstukken II, 2005-2006, 30 585, nr. 3, p. 2-7.
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in de volgende paragraaf kort de historische ontwikkeling van de Arubaanse Raad van Advies schetsen,
waarbij uiteraard de vraag naar de rechtsprekende
functie centraal zal staan. Daarna zullen er enige
bespiegelingen volgen over het belang van de Raad
van Advies binnen de Arubaanse rechtsorde en over
de vraag wat een rechtsprekende functie zou kunnen
toevoegen aan de positie van de Raad binnen het Arubaanse staatsbestel. Tot slot zal worden bezien of en
in hoeverre de toekenning van bestuursrechtspraak
aan de Raad van Advies juridisch gezien mogelijk is.

De Raad van Advies in historisch perspectief
Ontstaansgeschiedenis en functies
Bij het verkrijgen van de status aparte heeft Aruba
ervoor gekozen om een eigen Raad van Advies in
te stellen die belast zou worden met advisering in
vraagstukken van regelgeving. Deze keuze heeft op
9 augustus 1985 haar beslag gekregen in de Arubaanse Staatsregeling (artt. IV.1-IV.4) en haar nadere
uitwerking in de Landverordening Raad van Advies
van 19926. De Arubaanse Raad van Advies vindt
als vanzelfsprekend zijn oorsprong in de Raad van
Advies van de – sinds 10 oktober 2010 ontmantelde
– Nederlandse Antillen (Hoogers & De Vries, 2002,
p. 104)7. In de Staatsregeling van de Nederlandse
Antillen van 1955 was de Raad van Advies geregeld
in het derde hoofdstuk, in de eerste en de tweede
afdeling inzake de samenstelling respectievelijk de
werkzaamheden van de Raad van Advies.
De Nederlands-Antilliaanse Raad van Advies heeft
een vrij lange geschiedenis die in 1865 aanvangt. In
dat jaar werd voor het eerst een Regeringsreglement
voor ‘Curaçao en onderhoorigheden’8 (zoals de
6
7

8
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AB 1992 no. GT 3.
Zie de Memorie van Toelichting behorende bij de Eilandsverordening van 9 augustus 1985 (AB 1985 no. 26) bij artikelen IV.1
tot en met IV.4, waarin telkens vergelijkingen worden getrokken
met de Nederlands-Antilliaanse Raad van Advies.
Zie het Reglement op het beleid der Regeering in de kolonie
Curaçao 1865, Stb. 1865, nr. 56/P.B. 1865, nr. 18.

‘Nederlandse Antillen van zes’ toentertijd werden
genoemd) vastgesteld, waarin uitvoering werd gegeven aan art. 59 lid 2 van de Grondwet van 1848,
waarin onder andere werd bepaald dat lokale organen medezeggenschap kregen in hun eigen bestuur
en regelgeving (Van Aller, 1994, p. 141). Het Regeringsreglement kan aldus worden gezien als – in
de woorden van Van Aller – ‘een eerste stap op weg
naar een staatkundige ontwikkeling van de kolonie’
(Van Aller, 1994, p. 108). Bij dit reglement werd een
nieuw orgaan geïntroduceerd, te weten de Raad
van Bestuur, die de Gouverneur van de kolonie als
adviserend college bijstond in de uitoefening van de
uitvoerende macht. De Raad van Bestuur bestond
toentertijd uit de Gouverneur (de voorzitter), een
ondervoorzitter (de procureur-generaal) en drie door
de Koning benoemde leden; het orgaan bestond
voornamelijk uit door het moederland, Nederland,
uitgezonden hoofdambtenaren.
De Raad van Bestuur kan worden gezien als de
voorloper van de Raad van Advies (Van Aller, 1994,
p. 146; Hoogers & De Vries, 2002, p. 104), ook al
waren de leden van die Raad qualitate qua lid van de
Koloniale Raad, het medewetgevende orgaan van de
kolonie (Van Aller, 1994, p.142 en Reinders, 1984,
p. 287). Als gevolg hiervan werd de Raad van Bestuur
van Curaçao niet gehoord over koloniale verordeningen die aan de Koloniale Raad ter goedkeuring
moesten worden voorgelegd (Dip, 2003, pp. 57-58
en Bordewijk, 1914, p. 205). Conform art. 62 van het
Reglement op het beleid der Regeering in de kolonie
Curaçao van 1865 werd de Raad van Bestuur door
de Gouverneur gehoord inzake (a) alle besluiten
tot uitvoering van algemene verordeningen, (b) alle
plaatselijke keuren die door de gezaghebbers van
de eilanden ter bekrachtiging aan de Gouverneur
werden onderworpen, (c) alle bij wet of andere verordening voorgeschreven aangelegenheden of aangelegenheden ‘den Gouverneur van ’s Koningswege
bevolen’ en tot slot (d) alle andere zaken waaromtrent
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de Gouverneur het gevoelen van de Raad wenste te
kennen (Van Helsdingen, 1956, p. 107).
Bij de wijziging van het Regeringsreglement in 1901
werd de doublure tussen de Raad van Bestuur en de
Koloniale Raad formeel opgeheven en werd de samenstelling enigszins gewijzigd; immers, de bepaling
verviel dat de procureur-generaal ondervoorzitter van
de Raad van Bestuur was (Reinders, 1984, p. 287; Luiten, 1983, p. 123; Van Aller, 1994, p. 146 en Dip, 2003,
pp. 58-59). Het opheffen van de doublure bracht
echter nog geen verandering in de taakstelling van
het adviserend college. Een bevoegdheid tot advies
inzake regelgeving op koloniaal niveau kwam pas bij
de Curaçaosche Staatsregeling van 1936 (Dip, 2003,
pp. 58-59). Aan de reeds genoemde taken werden in
de nieuwe Staatsregeling twee taken toegevoegd: in
de eerste plaats het horen over alle ontwerpen van
landsverordeningen die de Gouverneur aan de goedkeuring van de Staten wilde onderwerpen, of die de
Staten aan de Gouverneur ter vaststelling hadden
aangeboden en in de tweede plaats het horen over
alle ontwerpen van wetten en van algemene maatregelen van bestuur waaromtrent de Staten gehoord
worden (art. 63 onder 1 en onder 2) (Van Helsdingen,
1956, p. 107). De adviesbevoegdheid is sindsdien in
hoofdlijnen ongewijzigd gebleven. Het enige wat er
nog in de Landsregeling van de Nederlandse Antillen
van 1950 werd toegevoegd is dat de Raad van Bestuur
– die overigens sinds de Curaçaose Staatsregeling
van 1948 Raad van Advies werd genoemd – naast
ontwerpen van wet en algemene maatregelen van bestuur ook gehoord moest worden over ‘verdragen of
andere overeenkomsten met vreemde mogendheden
en internationale organisaties gesloten, waaromtrent
de landsregering gehoord wordt’. Tot slot is er nog
in de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen
van 1955 aan toegevoegd dat de Raad ook uit eigen
beweging advies kan uitbrengen aan de Gouverneur,
indien dit in het belang is van het Koninkrijk of van
het land (art. 32, lid 2).

Een andere taak die aan de Raad van Advies bij
landsverordening kon worden opgedragen volgens
de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen
(1955) was rechtspraak inzake geschillen van bestuur (art. 35). Ook deze bepaling is terug te voeren
op het Regeringsreglement van 1865; hierin was
reeds in artikel 65 de mogelijkheid neergelegd om
bij koloniale verordening aan de Raad van Bestuur
een dergelijke taak op te dragen (Borderwijk, 1914,
pp. 208-209). In zijn advies over deze bepaling stelde
de Raad van State dat ‘zij veilig kan worden weggelaten’, omdat er in de eerste plaats een zogenaamde
‘bloote facultatieve bepaling’ was opgenomen in het
Regeringsreglement, waarin in het algemeen was
bepaald dat andere werkzaamheden aan de Raad konden worden opgedragen en in de tweede plaats omdat
‘de zamenstelling van het bedoelde ligchaam voor
eene goede uitoefening dier rechtsmacht geene voldoende waarborgen schijnt aantebieden’9. Ondanks
deze kritiek van de Raad van State is de voornoemde
bepaling wel in het Regeringsreglement van 1865
opgenomen. Volgens de Memorie van Toelichting
was het de bedoeling van die bepaling om slechts
‘twijfel weg te nemen, dat de Raad gehouden is de
opdracht van rechtsmacht in administratieve geschillen, enz. aan te nemen als zij hem wordt opgedragen
bij landsverordening ofschoon zijne attributen zijn
geregeld bij de Staatsregeling’ (Borderwijk, 1914,
p. 209 en Van Helsdingen, 1956, p. 110). Deze bepaling was aldus slechts een verduidelijking van het bepaalde in artikel 66 van het Regeringsreglement van
1865, de zogenaamde ‘bloote facultatieve bepaling’.
Daarnaast stond in artikel 143 van het voornoemde
Regeringsreglement dat ‘geschillen over burgerrecht’, met andere woorden ‘andere twistgedingen’
die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn
ontstaan, niet alleen kunnen worden opgedragen
aan de rechterlijke macht, maar ook aan andere,
bijzondere rechtscolleges (vgl. art. 103 Staatsregeling
9

Ibid.
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van de Nederlandse Antillen 1955). Hoewel dit niet
expliciet uit de wetgeschiedenis blijkt, is het gezien
het bepaalde in artikel 65 Regeringsreglement niet
onlogisch dat hierbij in de eerste plaats had moeten
worden gedacht aan de Raad van Advies. Doch, tot
een invoering van deze mogelijke rechtsprekende
functie is het nooit gekomen.
De Antilliaanse Raad van Advies heeft daarentegen
wel een adviserende functie vervuld in het kader van
het administratief beroep op de Gouverneur. Deze
bevoegdheid vond in de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (1955) zijn algemene rechtsgrondslag
in artikel 32 aanhef en onder 4°, waarin was bepaald
dat de Raad van Advies door de Gouverneur wordt
gehoord ‘nopens (…) alle aangelegenheden, waaromtrent dit is voorgeschreven bij deze Staatsregeling
of andere algemene verordening’ (Van Helsdingen,
1956, pp. 107-109)10. In diverse landsverordeningen
werd administratief beroep op de Gouverneur opengesteld en daarbij werd over het algemeen bepaald
dat de Gouverneur pas op het beroep besliste na de
Raad te hebben gehoord. Reinders heeft in zijn bijdrage in Koperen Polyfonie een kort overzicht gegeven
van diverse landsverordeningen waarin beroep op
de Gouverneur mogelijk was. Hieruit blijkt dat de
Antilliaanse wetgever in dit kader vaak wel, maar
soms ook niet de eis van het horen van de Raad had
gesteld Reinder, 1984, pp. 301-304 en Luiten, 1983,
p. 124). ‘Niet uit te maken is daarbij’, zo zegt Reinders, ‘of dit opzettelijk gebeurd is, of dat het aan een
zekere slordigheid te wijten is.’ De tweede optie lijkt
hem – naar mijn mening terecht – meer waarschijnlijk, aangezien er voor de eerste geen argumenten te
vinden zijn (Reinders, 1984, p. 304).
In tegenstelling tot de vroegere Afdeling geschillen
van bestuur van de Nederlandse Raad van State die
in het kader van het naar aanleiding van de Benthemzaak11 afgeschafte Kroonberoep een gelijksoortige
10 Deze bepaling gaat ook terug op het Regeringsreglement van
1965, namelijk op art. 62 aanhef en onder 3e. ).
11 EHRM 23 oktober 1985, AB 1986, 1.
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adviesfunctie had, was de procedure bij de Raad
van Advies niet contentieus van aard en ook niet
openbaar. De Raad baseerde zijn advies enkel op de
ingewonnen ambtsberichten en het ingediende beroepschrift. Ook werd niet duidelijk in hoeverre de
Gouverneur uiteindelijk bij zijn beslissing rekening
hield met het door de Raad uitgebrachte advies. De
gehele procedure – die overigens nergens formeel
was neergelegd – onttrok zich aldus volledig aan
het zicht van de klagende burger (Reinders, 1984,
pp. 305-309 en Luiten, 1983, p. 124). Als gevolg
hiervan achtte de Antilliaanse burgerlijke rechter
– in de lijn van het arrest van de Hoge Raad in de
zaak Schellen en deuropeners12 – de civiele rechtsgang
niet afgesloten indien een beroep op de Gouverneur
openstond of had opengestaan, aangezien deze beroepsgang niet geacht kon worden met voldoende
waarborgen te zijn omkleed (Luiten, 1981, 1983 p.
124 en Reinders, 1984, p. 306)13. Uiteindelijk is het
beroep op de Gouverneur verdwenen, als gevolg van
het feit dat het strijdig werd geacht met het in artikel
6 EVRM vereiste dat een ieder bij de vaststelling van
zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht heeft
op ‘een eerlijke en openbare behandeling van zijn
zaak door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht
dat bij de wet is ingesteld’. Met name naar aanleiding
van de zaak van gynaecoloog Hagens waarin deze
strijdigheid in de lijn van de Straatsburgse zaak Benthem tegen Nederland werd vastgesteld14, is dit beroep
op de Gouverneur afgeschaft en heeft de invoering
van een algemeen stelsel van administratieve rechtspraak zowel in de voormalige Nederlandse Antillen
als op Aruba in een stroomversnelling gebracht. Dit
algemene stelsel van administratieve rechtspraak
heeft in beide landen zijn beslag gekregen in een

12 HR 22 februari 1957, NJ 1957, 310.
13 Hof van Justitie, 4 september 1956 (Uitzetting na meineed).
14 Zie GEA Nederlandse Antillen, 30 juni 1986, TAR-Justicia 1987,
p. 145-150 (Gynaecoloog Hagens). Vgl. EHRM 23 oktober 1985, AB
1986, 1 (Benthem).
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Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar)
(Lopez & Lopez, 1998, pp. 2-3)15.
De hierboven beschreven situatie ten aanzien van
de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen,
zoals neergelegd in de Staatsregeling van 1955, is
door Aruba bij de status aparte echter niet volledig
overgenomen. De adviestaak van de Arubaanse
Raad van Advies is vergelijkbaar met die van zijn
Antilliaanse voorganger, doch er wordt in artikel
IV.1 van de Arubaanse Staatsregeling in het midden
gelaten door wie de Raad wordt gehoord. Hierdoor
wordt de mogelijkheid geopend dat ook de Staten
bevoegd worden verklaard om bijvoorbeeld over initiatiefontwerpen van landsverordeningen het advies
van de Raad te vragen (vgl. art. 73 van de Grondwet)
(Elzinga & De Lange, 2006, p. 582). De mogelijkheid
die artikelen 103 jo. 35 Staatsregeling van de Nederlandse Antillen boden om bestuursgeschillen aan de
Raad van Advies op te dragen bij landsverordening
is niet in de Arubaanse constitutie overgenomen. In
de totstandkomingsgeschiedenis van de Arubaanse
Staatsregeling wordt er echter met geen woord van
gerept waarom dit niet is gebeurd. Er is daarentegen
wel een bepaling in de Staatsregeling van Aruba opgenomen die eenzelfde strekking heeft als artikel 36 van
de Nederlands-Antilliaanse Staatsregeling, te weten
artikel IV.3 lid 2. Hierin is neergelegd dat bij landsverordening aan de Raad andere taken kunnen worden
opgedragen. Hoewel de Memorie van Toelichting bij
deze bepaling enkel en alleen spreekt over adviestaken op instigatie van bijvoorbeeld de Staten, sluit de
tekst van de Staatsregeling en ook de strekking van
de toelichting een mogelijke rechtsprekende functie
in bestuursrechtelijke geschillen niet uit. Daarnaast
maakt de Arubaanse Staatsregeling het ook mogelijk
dat de beslechting van bestuursrechtelijke geschillen
wordt opgedragen aan bijzondere rechtscolleges,

indien leden van de rechterlijke macht daarin mede
zitting hebben (art. VI.3 lid 3 Staatsregeling).

Ontwikkelingsgeschiedenis van de rechtsprekende functie
van de Raad van State vergeleken met die van de Raad
van Advies
Hoewel de geschiedenis van de Nederlandse Raad
van State strikt genomen op 1 oktober 1531 begon
bij de instelling door keizer Karel V van een Raad van
State voor de Nederlanden (Baelde, 1965 en Magits,
2003, pp. 1-37)16, zal ik mij in deze paragraaf beperken tot de geschiedenis van de Raad van State vanaf
1814, aangezien bij de Grondwet van 1814 de basis
werd gelegd voor de huidige staatsinrichting van
Nederland17. In de Grondwet van 1814 kan worden
afgeleid dat de ‘Souvereine Vorst’ de Raad instelde
en de Staatsraden benoemde. De inrichting van de
Raad van State had volgens Van Hogendorp, die met
het ontwerp van de Grondwet was belast, gecreëerd
moeten worden naar Brits voorbeeld van de King
in Council, als gevolg waarvan de Koning enkel na
overleg en toestemming van de Raad kon regeren.
Met dit ontwerp was Willem I het niet eens en conform het uiteindelijke artikel 32 van die Grondwet
pleegde ‘de Souvereine Vorst (…) alle daden van de
Souvereine waardigheid, na de zaak in overweging te
hebben gebracht bij den Raad van State [cursivering VVB]’ (Vis, 1997, p. 19). Onder deze daden van
‘Souvereine waardigheid’ waren overigens volgens
Van Hogendorp slechts daden van wetgeving begrepen en niet de daden die tot de executieve behoort
(Magits, 2003, p. 8). In de Grondwet van 1815 werd
het een en ander ten aanzien van de Raad van State
beter geregeld en nader omlijnd. In artikel 71 werd
geëxpliciteerd dat er een Raad van State was en in
artikel 73 werd duidelijk gemaakt welke daden ter
overweging bij de Raad van State moesten worden

15 Staten van de Nederlandse Antillen, 1999-2000, Landsverordening houdende regels betreffende de administratieve rechtspraak,
MvT (no.3), §1.

16 Zie voor een analyse van de wetgeving waarbij deze Raad van
State als een van de drie Collaterale Raden werd ingesteld
17 Zie voor de geschiedenis vanaf 1531 onder andere: Magits, M.
(2003, p. 3-7) en de aldaar aangehaalde literatuur.
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gebracht, te weten ‘alle voorstellen door Hem [de
Koning – VVB] aan de Staten-Generaal te doen, of
door dezen aan Hem gedaan, alsmede alle algemeene
maatregelen van inwendig bestuur van den Staat en
van deszelfs bezittingen in andere werelddeelen.’
Vervolgens werd er in datzelfde artikel bepaald dat
de Koning de gedachten van de Raad inwint over alle
zaken van algemeen of bijzonder belang, wanneer hij
dit nodig achtte.
Bij de Grondwetsherziening van 1848 werd artikel
71 van de Grondwet van 1815 geplaatst in artikel 72;
inhoudelijk gezien veranderde er niets, doch vanwege
de invoering van de koninklijke onschendbaarheid
en daarbij de ministeriële verantwoordelijkheid
verschoof de macht van de Koning naar de regering,
bestaande uit de Koning en zijn ministers. Als gevolg
hiervan veranderde ook de functie van de Raad van
State van adviseur van de Koning in adviseur van de
regering (Elzinga % De Lange, 2006, pp. 580-581 en
Vis, 1997, p. 19). In artikel 71 van de nieuwe Grondwet van 1848 werd bepaald dat de samenstelling en
de bevoegdheid van de Raad door de wet worden
geregeld. Dit is uiteindelijk gebeurd in 1861. Bij de
totstandkoming van deze wet was de vraag of er aan
de Raad van State niet ‘eene zelfstandige administrative regtspraak behoorde te worden toegekend’18.
Deze discussie ontstond naar aanleiding van de in
artikel 23 van die wet neergelegde bevoegdheid van
de Raad om onderzoek in te stellen naar geschillen
van bestuur die aan de Kroon in het kader van het
zogenaamde Kroonberoep werden voorgelegd en,
naar aanleiding van dat onderzoek, een uitspraak
voor te bereiden.
Er werd uiteindelijk besloten om geen administratieve rechtspraak aan de Raad toe te kennen. Het
bleef bij ‘advies’ aan de Kroon in het kader van
geschillen van bestuur voor zover dat aan de Kroon
was opgedragen in de Grondwet19 en in bijzondere

wetten. Bij de wet van 186120 was voor deze advisering een afzonderlijke afdeling ingesteld, te weten de
afdeling voor de geschillen van bestuur, ook wel de
afdeling contentieux genoemd. De procedure die in
dit kader gevolgd moest worden, was neergelegd in
artikelen 36 tot en met 42, en had veel weg van daadwerkelijke administratieve rechtspraak. Conform
artikelen 37 en 38 was er sprake van een procedure op
tegenspraak bij de Raad, waarbij belanghebbenden
hun standpunten niet alleen schriftelijk, maar ook
mondeling konden toelichten. Na het advies nam
de Kroon de beslissing en kon alleen gemotiveerd
van dat advies afwijken. Wanneer de Kroon contrair
ging, diende de beslissing tezamen met het advies
te worden gepubliceerd (art. 40). Conform artikel
41 was het vervolgens de Raad van State die tijdens
een openbare vergadering de uiteindelijke beslissing
van de Kroon in het kader van deze administratieve
beroepsprocedure voorlas.
Pas bij de Grondwet van 1887 werd de mogelijkheid
gecreëerd dat er aan de Raad van State een rechtsprekende taak in administratieve geschillen werd
opgedragen. Dit was neergelegd in artikelen 76 jo.
154. In artikel 76 was in het algemeen bepaald dat aan
de Raad van State of aan een afdeling van de Raad de
uitspraak over geschillen kon worden opdragen. Uit
artikel 154 bleek dat dit enkel administratiefrechtelijke geschillen konden zijn, aangezien volgens artikel
153 ‘alle twistgedingen over eigendom of daaruit
voortspruitende rechten, over schuldvordering en
andere burgerlijke rechten (…) bij uitsluiting tot de
kennisneming van de rechterlijke macht [behooren]’.
Alle overige ‘twistgedingen’ konden op basis van artikel 154 ofwel aan de ‘gewone rechter’, ofwel aan een
bijzonder college met administratieve rechtspraak
belast, worden opdragen. Een invulling van deze
mogelijkheid liet echter lang op zich wachten. Dit
gebeurde pas in 1976 met de inwerkingtreding van de

18 Zie o.a. Kamerstukken II, 1861-1862, XI, nr. 4 (Eindverslag).
19 Art. 68 GW 1848.

20 Wet van 21 December 1861, Stb. 1861, 129, houdende regeling
van de samenstelling en de bevoegdheid van de Raad van State.
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Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet Arob).
Er waren twee belangrijke redenen waarom dit zo
lang duurde. In de eerste plaats was men bang dat
de rechter op de stoel van het bestuur zou gaan zitten en daardoor het bestuur zou belemmeren, zeker
daar waar er sprake was van beleidsvrijheid. In de
tweede plaats werd er in de doctrine in het begin
van de twintigste eeuw steeds meer nadruk gelegd
op de democratische legitimatie van bestuur en men
vond dat dit beter werd gediend door administratief
beroep (Boukema, 1997, p. 98 en Tjeenk Willink en
Damen, 2009). Ondanks deze argumenten werden
er wel diverse raden van beroep met administratieve rechtspraak belast ingesteld tussen 1887 en
de Tweede Wereldoorlog, zoals diverse Raden van
Beroep in belastingzaken, de Centrale Raad van
Beroep en diverse ambtenarengerechten. Echter, tot
een toekenning van administratieve rechtspraak aan
de Raad van State kwam het niet. In 1963, met de
inwerkingtreding van de Wet beroep administratieve
beschikkingen (Wet BAB), werd wel de adviesfunctie
van de Raad van State in geschillen van bestuur versterkt, terwijl de toekenning van een rechtsprekende
taak in administratieve geschillen aan bijzondere
rechtscolleges na de Tweede Wereldoorlog steeds
verder ging door onder meer de instelling van een
College van Beroep voor het bedrijfsleven in 1954 en
de instelling van belastingkamers bij de gerechtshoven en de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad
in belastingzaken in 195621.
De Wet Arob, die de Wet BAB opvolgde, stelde beroep
open tegen overheidsbeschikkingen die niet onder
een ander stelsel van rechtsbescherming vielen.
Voor deze gevallen werd een nieuwe afdeling in het
leven geroepen, namelijk de Afdeling rechtspraak.
De Afdeling geschillen bleef daarnaast bestaan voor
de advisering van de Kroon inzake het zogenaamde
Kroonberoep. Na de zaak Benthem bij het EHRM van
21 Damen, L.J.A. e.a. (2009, nrs. 126-127).

23 oktober 1985, waarin het Straatsburgse Hof oordeelde dat de Kroon niet kon worden beschouwd als
een onafhankelijke rechterlijke instantie in de zin van
artikel 6 EVRM22, is het Kroonberoep bij de Tijdelijke
wet Kroongeschillen (TwK) van 1988 afgeschaft. De
Afdeling geschillen van de Raad van State werd (tijdelijk) belast met de behandeling en afhandeling van
deze geschillen. Het gevolg hiervan is aldus, dat de
Raad van State een extra rechtsprekende taak kreeg.
Bij de inwerkingtreding in 1994 van de Algemene
wet bestuursrecht, die in de plaats kwam van de
Wet Arob en de TwK, zijn de Afdeling geschillen en
de Afdeling rechtspraak van de Raad samengevoegd
tot één afdeling, te weten de Afdeling Bestuursrechtspraak. Deze nieuwe afdeling fungeert hoofdzakelijk
als hogerberoepsorgaan in administratiefrechtelijke
geschillen waarin geen andere rechtsgang is opengesteld. In bepaalde gevallen is deze Afdeling rechter
in eerste en enige aanleg; het gaat hier dan name
om milieugeschillen en ruimtelijkeordeningszaken
(Boukema, 1997, pp. 99-101)23.
Sinds 1994 is de rechtsprekende functie van de Raad
van State verder uitgebreid en versterkt. In 2001 is
in de nieuwe Vreemdelingenwet (artt. 84 e.v. Vreemdelingenwet 2000) de Afdeling Bestuursrechtspraak
aangewezen als hoogste bestuursrechter in vreemdelingenzaken en – zoals reeds in de inleiding tot
deze bijdrage is gezegd – is de adviesfunctie inzake
regelgeving in een aparte afdeling ondergebracht en
is het aantal dubbelbenoemingen van Staatsraden
gereduceerd om onder meer de onafhankelijkheid
van de Afdeling Bestuursrechtspraak in de zin van
art. 6 EVRM te waarborgen24.
Wanneer we nu de ontwikkelingsgeschiedenis van
de Nederlandse Raad van State ten aanzien van bestuursrechtspraak vergelijken met die van de Raad
22 EHRM 23 oktober 1985, NJ 1986, 102 m.nt. EAA, AB 1986,
1 m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin.
23 Damen, L.J.A. e.a. (2009, nr. 129).
24 Kamerstukken II 2005-2006, 30 585, nr. 3, p. 4-9. Supra voetnoot 5.
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van Advies van de voormalige Nederlandse Antillen
en van Aruba, dan vallen er twee zaken op. Ten eerste
heeft de wetgever in de Nederlandse Antillen nooit
invulling gegeven aan de constitutionele mogelijkheid om een rechtsprekende functie aan de Raad van
Advies toe te kennen, terwijl dit – zij het weliswaar
pas in 1976 – in Nederland wel is gebeurd bij de inwerkingtreding van de Wet Arob. Ten tweede heeft
de afschaffing van het beroep op de Gouverneur
geleid tot een verzwakking van de bevoegdheden
van de Raad van Advies in zowel de (voormalige)
Nederlandse Antillen als in Aruba door afschaffing
van de adviesfunctie inzake administratief beroep
en door de invoering van de Lar als gevolg waarvan
bestuursrechtspraak volledig werd opgedragen aan
de rechterlijke macht voor zover er geen bijzondere
administratiefrechtelijke procedure openstaat. In
Nederland heeft de afschaffing van het Kroonberoep
daarentegen juist geleid tot een versterking en uitbreiding van de rechtsprekende bevoegdheden van
de Raad van State doordat de Raad de bevoegdheid
kreeg de Kroongeschillen zelf af te handelen.
Een mogelijke verklaring voor deze verschillen zou
gelegen kunnen zijn in het feit dat de procedure bij
de Raad van Advies inzake het vroegere beroep op de
Gouverneur geen contentieus karakter droeg, geen
uitwerking vond in een landsverordening en zich
daardoor volledig aan het oog van de burger onttrok.
Deze met weinig waarborgen omklede procedure
heeft er naar alle waarschijnlijkheid voor gezorgd dat
het gezag van de Raad van Advies er onder heeft geleden, waardoor een uitbreiding van het takenpakket
van de Raad van Advies ook minder voor de hand lag.

het Arubaanse staatsrechtelijk bestel naar voren. Hier
wordt ingegaan op – zoals Nicolaas het formuleert
– ‘het sinds jaren sluimerende verschil van mening
tussen de regering en de Raad van Advies’ over de
positie van de Raad binnen het wetgevingsproces als
gevolg waarvan ‘de verstandhouding tussen beide
staatsorganen in het najaar van 2006 tot het nulpunt’
was gedaald25. Dit verschil van mening betrof een
drietal zaken: ten eerste de vraag of de toetsing van
regelgeving door de Raad ook een beleidsanalytische
toets mag of kan behelzen of enkel en alleen een juridische en wetstechnische toets, ten tweede wie het
laatste woord heeft bij interpretatieverschillen van
wetgeving: wetgever of Raad, en tot slot de vraag of
het ‘horen van de Raad’ zoals neergelegd in artikel
IV.6 van de Staatsregeling van Aruba en in artikel
16 Landsverordening Raad van Advies een verplicht
karakter heeft binnen het wetgevingsproces en wat er
dan precies onder dat ‘horen’ moet worden verstaan.
Uit deze discussie die uitvoerig binnen de regering
en de Staten werd gevoerd, maar ook uitvoerig in de
lokale kranten26 en in het voornoemde Jaarverslag
van de Raad werd beschreven en omschreven, blijkt
duidelijk dat het in ieder geval voor de toenmalige
regering niet helder was wat de functie van de Raad
van Advies binnen de constitutionele rechtsorde van
Aruba inhield en dat er een grote waarde uitgaat,
althans uit kan gaan, van een dergelijk constitutioneel onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van
zowel wetgeving als bestuur. De Raad dient immers
te waken over de kwaliteit en de deugdelijkheid
van regelgeving. Hieraan is naast een juridische en
wetstechnische toets, een beleidsanalytische toets in

De Raad van Advies in de Arubaanse rechtsorde

25 Jaarverslag Raad van Advies 2006/2007, p. 3.
26 Zie hierover bijvoorbeeld diverse artikelen in de Amigoe: ‘Raad van
Advies negatief over bbo’, Amigoe 7 december 2006; ‘Compensatie bbo gaat door’, Amigoe 19 december 2006, ‘Raad van Advies
over compensatie bbo: ‘Maatregelen zijn zonder advies wettelijk
niet bindend’, Amigoe 21 december 2001; ‘Parlement neemt bbo
aan’, Amigoe 22 december 2006; ‘Gouverneur legt verzoek om
audiëntie naast zich neer’, Amigoe 28 december 2006; ‘Handen
af van gouverneur’ en ‘Lampe (RED) uit zorgen over rechtsstaat’,
Amigoe 29 december 2006.

De Raad van Advies: functie en problemen
In het voorwoord van het Jaarverslag van de Raad van
Advies van 2006/2007, geschreven door de toenmalige voorzitter A.J. Nicolaas, komt duidelijk de problematische positie van de Raad van Advies binnen
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de zin van een toetsing aan de doeltreffendheid en
doelmatigheid, de beginselen van subsidiariteit en
evenredigheid en aan de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, inherent (Borman & Konijnenbelt,
1997 en Broeksteeg, 2005). Dat het laatste woord
ten aanzien van de interpretatie van de desbetreffende regelgeving vanzelfsprekend aan de wetgever
toekomt, doet niet af aan het verplichte karakter van
het horen van de Raad, in de zin van het inwinnen
van advies, binnen het wetgevingsproces. Uit het
verplichte karakter vloeit echter wel voort dat indien
er van het advies wordt afgeweken, de regering – met
het oog op deugdelijkheid van bestuur – rekenschap
dient te geven van het advies en de afwijking dient
te motiveren (Elzinga & De Lange, 2006, p. 584)27.
De vragen die naar aanleiding van voornoemde
problemen kunnen worden gesteld, zijn in de eerste plaats waarin de oorzaak ligt van een dergelijk
gebrek aan besef van het staatsrechtelijk belang van
de functie van de Raad van Advies en in de tweede
plaats hoe deze in de toekomst zouden kunnen
worden voorkomen.
Het gebrek aan besef van het staatsrechtelijk belang
kan mijns inziens worden teruggevoerd op twee
oorzaken, te weten een gebrek aan (normatief) gezag
en een gebrekkige zichtbaarheid van de Raad van
Advies. Dit gebrek aan gezag zou enerzijds kunnen
worden verklaard vanuit de loskoppeling van het
voorzitterschap van de Arubaanse Raad van Advies
van het gouverneurschap. Van oudsher wordt het
voorzitterschap van de Nederlandse Raad van State
vervuld door de Koning (artikel 1 Wet op de Raad
van State). In de voormalige Nederlandse Antillen
werd als gevolg hiervan het voorzitterschap van de
Raad van Advies vervuld door de Gouverneur als
vertegenwoordiger van de Koning als staatshoofd.
Dit heeft men – zo blijkt uit artikel 1 jo. artikel 12
van de Landsverordening Raad van Advies en de
27 Vgl. Aanwijzingen voor de regelgeving (nr. 276) <www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/1992/11/18/
aanwijzingen-voor-de-regelgeving.html>.

daarbij behorende toelichting – in Aruba losgelaten.
Aan de koppeling van het voorzitterschap aan (de
vertegenwoordiger van) het staatshoofd was volgens
de toelichting geen behoefte, aangezien dit slechts
een ceremoniële functie zou vervullen. Desalniettemin zou een dergelijke ceremoniële functie van
de Gouverneur een bijdrage kunnen leveren aan de
vergroting van het gezag van de Raad en ook aan de
zichtbaarheid. Er zijn echter twee zaken die tegen de
(her)invoering van de voornoemde koppeling pleiten,
namelijk de waarborging van de onafhankelijkheid
van de Raad en het feit dat dit het gezag slechts in
formele zin mogelijkerwijs versterkt en niet materieel.
Het versterken van het inhoudelijke, normatieve
gezag van Raad van Advies zou kunnen worden gevonden in een uitbreiding van het aantal leden van de
Raad; de Raad bestaat immers slechts uit vijf leden,
de voorzitter incluis (art. IV.2 lid 1 Staatsregeling
Aruba). Gezien de grote diversiteit en kwantiteit aan
regelgeving waarin de Raad moet adviseren zou de
uitbreiding van het aantal leden van de Raad geen
overbodige luxe zijn. Doch, een dergelijke uitbreiding
zorgt nog niet voor een betere zichtbaarheid van de
Raad. Deze gebrekkige zichtbaarheid kan gedeeltelijk worden opgelost door te zorgen voor een betere
openbaarheid van de adviezen. Conform artikel 6
van de Landsverordening openbaarheid van bestuur
dienen de adviezen van de Raad in principe door de
verantwoordelijke minister openbaar te worden gemaakt, doch dit gebeurt niet door publicatie van de
adviezen in bijvoorbeeld de Landscourant van Aruba
of op een eigen website van de Raad van Advies, maar
dit zou op grond van voornoemde bepaling moeten
gebeuren door middel van het gedurende ten minste
drie weken ter inzage leggen van de adviezen bij de
Biblioteca Nacional. Conform het tweede lid van
de voornoemde bepaling van de Landsverordening
openbaarheid van bestuur wordt de terinzagelegging wel in de Landscourant aangekondigd. Door
verbetering van de publiciteit komt de Raad beter
in zicht en deze openbaarheid zal ervoor zorgen dat
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er nieuwe groepen (indirect) geadresseerden zullen
ontstaan. Dit laatste kan zonder meer leiden tot
kwaliteitsverhoging van de adviezen en hiervan zal
ook een gunstige werking uitgaan die de deugdelijkheid van bestuur en de democratische legitimatie van
regelgeving zal bevorderen (Borman & Konijnenbelt,
1997, pp. 30-32).
In het kader van de bevordering van de algehele
deugdelijkheid van bestuur, de versterking van het
gezag en de zichtbaarheid van de Raad, zou men ook
kunnen denken aan de toekenning van een rechtsprekende taak in het kader van administratiefrechtelijke
geschillen aan de Raad van Advies.
Warmelink signaleert – mede naar aanleiding van het
eindrapport ‘Een kwestie van mentaliteit. Bestuur
en integriteit op Aruba’ van de Comission di Berdad
en naar aanleiding van een symposium uit 2002 op
initiatief van die Waarheidscommissie aan de Universiteit van Aruba (Warmelink, 2003) – een aantal
problemen in het kader van de deugdelijkheid van
bestuur op Aruba, waarin naar voren komt dat de
oorzaken van onrechtmatig en ondoelmatig openbaar bestuur op Aruba niet slechts gelegen is in onwil,
maar ook en met name in onmacht en onkunde. Er
bestaat onvoldoende evenwicht tussen de machten
waardoor het systeem van checks and balances niet goed
functioneert28. Daarnaast bestaat er ook een gebrek
aan neutraliteit en professionaliteit. Warmelink is
van mening dat het vooral ontbreekt aan een gedegen
juridische toetsing van voorgenomen besluiten en
maatregelen. Hij zoekt vervolgens de oplossing in
het uitbreiden van de adviseringstaken van de Raad
van Advies, door de Raad intensiever te betrekken
bij de besluitvorming door de regering (Warmelink,
2005). Hoewel dit het een en ander ten aanzien van
de gebrekkige juridische kwaliteit van de besluitvorming kan oplossen, zal dit weinig verandering
brengen in, zo niet bijdragen aan de gesignaleerde
28 Noot van de redactie: zie ook de bijdrage van mr. O. Koolman in
deze bundel.
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problemen met betrekking tot de Raad zelf, die eind
2006 door de regering – zeker in de beleving van de
Raad van Advies – als een quantité négligeable werd
beschouwd29. Immers, wanneer het gezagsprobleem
van de Raad niet wordt opgelost, zal er naar de adviezen inzake de besluitvorming van de regering niet
worden geluisterd; een intensivering en uitbreiding
van de reeds bestaande taken zal enkel zorgen voor
een uitbreiding van de reeds bestaande preventieve
controle door de Raad, maar dit zal weinig zoden
aan de dijk zetten als het normatieve gezag, dat van
de Raad zou moeten uitgaan, niet wordt versterkt.
Wanneer de Raad van Advies de bevoegdheid zou
krijgen het bestuurlijk handelen van de overheid te
onderwerpen aan een repressieve controle in de vorm
van bestuursrechtspraak, zal er niet alleen een groter
normatief gezag uitgaan van de Raad zelf doordat
hij bindende rechterlijke uitspraken kan doen, maar
dit zal ook een uitstralende werking hebben op het
normatieve gezag van de adviezen van de Raad. Van
de toekenning van een rechtsprekende functie zal
ook een preventieve werking uitgaan30 die zal leiden
tot enerzijds een verhoging van de kwaliteit en deugdelijkheid van bestuur en anderzijds een versterking
van het feitelijk staatsrechtelijk belang van de Raad.31

Bestuursrechtspraak voor de Raad van Advies mogelijk?
Nu rest ons nog de vraag of het toekennen van een
rechtsprekende functie aan de Raad van Advies ook
constitutioneel gezien mogelijk is. Deze vraag valt
uiteen in drie delen: er dient namelijk te worden
gekeken of hiertegen bezwaren bestaan in de eerste
plaats op Koninkrijksniveau, in de tweede plaats op
landsniveau en in de derde plaats op internationaal
niveau.
29 Jaarverslag van de Raad van Advies 2006/2007, p. 5-6.
30 Vgl.: Lopez, M.O. & Lopez, H.Th. (1998). Landsverordening administratieve rechtspraak en Invoeringsverordening (pp. 2-3). Miami
(Florida): Hallmark Press Inc. en Staten van de Nederlandse
Antillen, 1999-2000, Landsverordening houdende regels betreffende de administratieve rechtspraak, MvT (no.3), §3.
31 Vgl. de opmerking van Boukema ten aanzien van de Raad van
State: Boukema, P.J. (1997, p. 109).
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Op het niveau van het Koninkrijk dient allereerst te
worden bekeken of rechtspraak tot de autonomie
van Aruba behoort of dat dit een aangelegenheid
van het Koninkrijk is. Met andere woorden, mogen
de landen de rechterlijke organisatie zelf naar eigen
inzicht inrichten? In het Statuut voor het Koninkrijk
zijn enkel en alleen de Koninkrijksaangelegenheden
opgesomd. De belangrijkste bepaling hieromtrent
is artikel 3 Statuut. Deze bepaling, noch andere
bepalingen in het Statuut noemen rechtspraak
als een Koninkrijksaangelegenheid; a contrario kan
hieruit worden afgeleid dat het hier aldus om een
landsaangelegenheid gaat. Dit wordt overigens bevestigd door de nieuwe Rijkswet Gemeenschappelijk
Hof van Justitie waarin de rechterlijke organisatie
voor de Caribische landen van het Koninkrijk en de
zogenaamde BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius
en Saba) is geregeld; deze rijkswet is immers een
consensusrijkswet die op grond van artikel 38 lid 2
Statuut tot stand is gekomen.
Consensusrijkswetten zijn rijkswetten met betrekking tot een onderwerp dat tot de eigen huishouding van de landen behoort. Als gevolg hiervan is de
rijkswetgever niet uit eigen hoofde bevoegd tot de
uitvaardiging van dergelijke rijkswetten. De term
‘consensus’ duidt dit reeds aan; er dient over de inhoud en de uitvaardiging ervan overeenstemming
te bestaan tussen de landen die aan de regeling gebonden (willen) worden. Aangezien hierin autonome
landsaangelegenheden worden geregeld, gaat men er
over het algemeen van uit dat een land de gelding van
een consensusrijkswet ook kan beëindigen (Borman,
2009).
Sinds de inwerkingtreding van de Consensusrijkswet
Gemeenschappelijk Hof van Justitie op 10 oktober
2010 wordt ook voor Aruba de rechterlijke organisatie bij rijkswet geregeld. Indien deze rijkswet de
toekenning van een rechtsprekende functie op het
gebied van het bestuursrecht aan de Raad van Advies
niet zou toelaten, zou Aruba in principe de gelding
van deze rijkswet voor zichzelf kunnen doen beëin-

digen.32 Echter, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
Rijksoctrooiwet 1995 (zie art. 114), kent de Rijkswet
Gemeenschappelijk Hof van Justitie geen bepaling
waarin is bepaald dat de landen bij wet respectievelijk landsverordening kunnen verklaren, dat de
in die rijkswet vervatte onderlinge regeling dient
te worden beëindigd. Dit is volgens de memorie
van toelichting bij de Rijkswet Gemeenschappelijk
Hof van Justitie ook expliciet de bedoeling geweest.
Hierin stelt de regering dat er in deze rijkswet geen
mogelijkheid wordt geboden om de samenwerking
eenzijdig te beëindigen, aangezien het hier gaat om
‘voor elke democratische rechtsstaat vitale taak van
rechtspraak’ als gevolg waarvan – mede gelet op
de geringe omvang van de Caribische landen – een
duurzame samenwerking cruciaal is.33 Los van de
vraag of een dergelijke uitsluiting van een eenzijdige
beëindiging niet strijdig is met het karakter van
een consensusrijkswet, is een dergelijke drastische
maatregel in casu niet nodig. In artikel 4 lid 2 van de
Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie is immers bepaald dat ‘aan de rechterlijke macht (…) de
berechting van geschillen over bestuursrechtelijke
zaken [is opgedragen], tenzij bij landsverordening of
wet de kennisneming van bestuursrechtelijke zaken
is opgedragen aan bijzondere rechtscolleges (…).’
Afwijking ten aanzien van de beslechting van bestuursrechtelijke geschillen is aldus toegelaten, zij het
dat er in diezelfde bepaling nog de voorwaarde wordt

32 Uiteraard blijft een consensusrijkswet ondanks een eventuele
beëindiging van de gelding ervan door een van de (deelnemende)
landen, haar gelding/binding behouden voor de overige landen.
33 Kamerstukken II 2008/2009, 32 017 (R 1884), nr. 3, p. 26.
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gesteld dat in die bijzondere rechtscolleges ‘mede een
of meer leden van het Hof zitting hebben.’34
Deze uitzondering in de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie ten aanzien van de rechterlijke
organisatie met betrekking tot bestuursrechtspraak
is niet verwonderlijk, aangezien het ‘concordantiebeginsel’ dat in artikel 39 van het Statuut voor het
Koninkrijk is neergelegd, enkel en alleen voorschrijft
dat het burgerlijk (proces)recht en het straf(proces)
recht ‘zo veel mogelijk op overeenkomstige wijze’
worden geregeld. Ten aanzien van het bestuursrecht
en het bestuursprocesrecht is in elk geval Aruba in
principe volledig vrij om deze naar eigen inzicht te
regelen.35
Op landsniveau bestaan er evenmin obstakels voor
het toekennen van bestuursrechtelijke rechtspraak
aan de Raad. Zoals reeds eerder naar voren kwam,
kan op grond van de Arubaanse Staatsregeling
bestuursrechtspraak aan bijzondere rechtscolleges
worden opgedragen (art. VI.3, lid 3, Staatsregeling).
Daarnaast laat de Staatsregeling ook toe dat er aan de
Raad van Advies bij landsverordening andere taken
worden opgedragen. Noch de tekst van artikel IV.3
lid 2 Staatsregeling waarin dit is bepaald, noch de
34 Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat deze bepaling enkel
en alleen vanuit pragmatisch oogpunt is opgenomen, daar er
diverse bijzondere rechtscolleges al bestaan die zijn belast met
bestuursrechtspraak. In de MvT bij de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie wordt echter het volledig onderbrengen
van bestuursrechtspraak bij de gewone rechterlijke macht wenselijk geacht. Kamerstukken II 2008/2009, 32 017 (R 1884), nr. 3,
p. 9-10. In de Rijkswet cassatierechtspraak is deze mogelijkheid al
geschapen voor belastingrechtspraak, vgl. de nog niet in werking
getreden artt. 1a en 15a.
35 In de slotverklaring van het bestuurlijk overleg over de toekomstige staatkundige positie van Curaçao en Sint Maarten (2
november 2006) hebben Curaçao, Sint Maarten en Nederland
(voor wat betreft de BES-eilanden) verklaard dat er ook op het
gebied van bestuurs(proces)recht gestreefd zal worden naar concordantie (zie p. 2 van de slotverklaring). Aangezien Aruba niet
heeft deelgenomen aan de onderhandelingen die geleid hebben
tot deze slotverklaring en deze ook niet heeft ondertekend, mag
men er gevoeglijk van uitgaan dat ‘deze concordantiebelofte’
niet geldt voor Aruba. Het streven naar concordantie op het
gebied van het bestuurs(proces)recht is echter, zoals blijkt uit
art. 39 Statuut en art. 4 lid 2 Rijkswet Gemeenschappelijk Hof
van Justitie, (nog) niet geformaliseerd.
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toelichting bij deze bepaling sluit de toekenning van
een rechtsprekende functie aan de Raad uit. Aanpassing van Landsverordening Raad van Advies is hierbij
echter wel noodzakelijk.
Tot slot dient de vraag te worden gesteld of er op internationaal niveau obstakels bestaan. In de inleiding
van deze bijdrage is reeds gewag gemaakt van de problematiek van de zogenaamde Procola-jurisprudentie
van het EHRM, inzake het (vermeende) gebrek aan
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Raden van
State in de zin van artikel 6 EVRM indien een staatsraad zowel betrokken is bij de advisering over bij het
parlement in te dienen wetgeving als bij rechtspraak
over de concrete toepassing van die wetgeving36. Indien de Raad van Advies een rechtsprekende functie
zou krijgen, kunnen er allicht ook Procola-bezwaren
ten aanzien van de Raad van Advies rijzen.37 Gezien de
kleinschaligheid van Aruba en het mogelijke gebrek
aan deskundige mensen, is het niet ondenkbaar dat
Raden zich zullen bezighouden met zowel wetgevingsadvisering als bestuursrechtspraak. De vraag
die hier speelt, is hoe dreigend het Procola-zwaard
is dat dan mogelijk boven de Raad van Advies komt
te hangen.
In 1995 heeft het EHRM zich in de zaak Procola
tegen Luxemburg in algemene termen uitgelaten over
vereniging van wetgevingsadvisering en rechtspraak
in één orgaan en de consequenties die dit heeft voor
de (on)partijdigheid in de zin van artikel 6 EVRM
van dat orgaan bij de uitoefening van de rechtsprekende taak. Het Hof stelde dat: ‘the mere fact that
36 Zie EHRM 28 september 1995, AB 1995, 588 m.nt. ICvdV (Procola
tegen Luxemburg); EHRM 8 februari 2000, AB 2000, 269 (McGonnell tegen het Verenigd Koninkrijk); EHRM 7 juni 2001, NJ 2001,
592 (Kress tegen Frankrijk); EHRM 6 mei 2003, AB 2003, 211 en NJ
2004, 15 (Kleyn e.a. tegen Nederland); EHRM 12 april 2006, appl.
no. 58675/00 (Martinie tegen Frankrijk); EHRM 9 november 2006,
NJ 2007, 303 (Sacilor-Lormines tegen Frankrijk).
37 Het EVRM is immers voor het gehele Koninkrijk goedgekeurd als
gevolg waarvan ook Aruba op grond van artikel 5 lid 1 Statuut
jo. artikelen 93 en 94 Grondwet gebonden is aan dit verdrag en
op grond waarvan de rechter ook formele wetgeving die strijdig
is met eenieder verbindende bepalingen van het EVRM buiten
toepassing moet laten.
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certain persons successively performed these two types of
function [namelijk advisering en rechtspraak – VVB]
in respect of the same decisions is capable of casting doubt
on the institution’s structural impartiality’38. Na deze uitspraak werd veelvuldig de vraag gesteld of instanties
waarin de functies van advies en rechtspraak worden
verenigd, zoals in de Nederlandse Raad van State, nog
konden voortbestaan (Van Haaren-Dresens & Boon,
1996, pp. 120-127; De Werd, pp. 233-241; Koeman,
1996, pp. 97-105; Polak, 1996, p. 1586; Verheij, 1996,
pp. 338-340 en Bok, 2002, pp. 261-272). Met het
arrest Kleyn e.a. tegen Nederland in 2003 maakte het
Europese Hof een einde aan alle twijfel39. In deze
zaak was een klacht ingediend tegen Nederland
wegens schending van het beginsel van een eerlijke
en onpartijdige behandeling van de zaak, aangezien
een van de staatsraden die in de beroepszaak bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
over de rechtmatigheid van het Tracébesluit Betuweroute moest oordelen, betrokken was geweest bij de
advisering door de Raad van State over de Ontwerptracéwet op basis waarvan het bestreden besluit was
genomen. Het EHRM stelde in deze zaak voorop
dat het niet de taak van het Hof is om in abstracto te
oordelen over de compatibiliteit van het Nederlandse
systeem met het Verdrag. ‘The issue before the Court is’,
zo stelt het Hof in paragraaf 198 van zijn uitspraak,
‘whether (…) it was compatible with the requirement of
the “objective” impartiality of a tribunal under Article 6
§ 1 that the Council of State’s institutional structure had
allowed certain of its Ordinary Councillors to exercise both
advisory and judicial functions’40. Het vereiste van de
objectieve onpartijdigheid zou bij het samenvallen
38 EHRM 28 september 1995, NJ 1995, 667 m.nt. EAA, par. 45.
39 EHRM 6 mei 2003, AB 2003, 211 en NJ 2004, 15.
40 In het kader van de objectieve onpartijdigheid wordt er overigens
gekeken naar de vraag of de rechter ‘offered guarantees sufficient
to exclude any legitimate doubt’ ten aanzien van zijn onbevooroordeeldheid (Piersack tegen België, EHRM 1 oktober 1982,
nr. 8692/79, par. 30). Hierbij gaat het om kwesties ten aanzien
van de samenstelling van het gerecht, nevenfuncties en eerdere
betrokkenheid van een of meer leden van gerecht in een eerder
stadium van de procedure.

van wetgevingsadvies en rechtspraak enkel en alleen
zijn geschonden, indien het eerdere advies en de
latere rechtszaak betrekking hadden op the same case
of the same decision. Het EHRM oordeelde echter dat
dat hier niet het geval was, aangezien de klachten
niet de Tracéwet zelf betroffen waarover de Raad had
geadviseerd, maar het besluit dat op basis van die wet
was genomen41. Dit same case/same decision-criterium
heeft het EHRM in 2006 bevestigd en aangescherpt
in de zaak Sacilor-Lormines tegen Frankrijk42. Hierin
stelde het Hof allereerst dat het advies en de rechterlijke uitspraak van de Conseil d’État ‘ne peuvent
pas passer pour des “décisions” parfaitement identiques’43.
Vervolgens wordt echter pas onderzocht of de vragen
die voorgelegd zijn aan de section consultative en die
voorgelegd zijn aan de section du contentieux ‘la même
affaire’ of ‘la même décision’ betreffen, of dat zij moeten
worden beschouwd als ‘des questions analogues’.
Terwijl de rechtsgeschillen mede betrekking hadden
op kwesties die uitgebreid aan bod zijn gekomen in
het advies van de Conseil d’État, oordeelde het EHRM
dat er geen sprake was van dezelfde zaak of beslissing (over ‘des questions analogues’ werd niet meer
gerept), want het advies was immers in algemene en
abstracte termen gesteld. Een en ander constitueerde
aldus geen schending van art. 6 EVRM.
Naar aanleiding van deze jurisprudentie kan in principe geconcludeerd worden dat er kennelijk (vrijwel)
nooit sprake zal zijn van een same case of same decision,
daar wetgevingsadvies in algemene en abstracte
termen worden gesteld en een beschikking van de
overheid over de concrete toepassing van de wet gaat.
Als gevolg hiervan zullen dubbelbenoemingen an
sich geen problemen opleveren inzake de (objectieve)
onpartijdigheid in de zin van art. 6 lid 1 EVRM. Met
de zaak Kleyn tegen Nederland en de nadere uitwerking
ervan in de zaak Salicor-Lormines tegen Frankrijk is het
Procola-zwaard een vrijwel verwaarloosbaar zwaardje
41 EHRM 6 mei 2003, AB 2003, 211 en NJ 2004, 15, par. 200.
42 EHRM 9 november 2006, NJ 2007, 303 m.nt. E.A. Alkema.
43 Idem, par. 72.
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geworden. De noodzaak van het vermijden van eventuele dubbelbenoemingen en van een strikte scheiding tussen een afdeling advisering en een afdeling
rechtspraak bestaat naar mijn mening dan ook niet
(meer) (Van Bogaert, 2009, pp. 234-240).
Kortom, zowel op Koninkrijksniveau, landsniveau
als op internationaal niveau zijn er weinig of geen
obstakels die een toekenning van administratieve
rechtspraak aan de Raad van Advies in de weg staan.
Deze optie ten einde de Raad van Advies steviger in de
Arubaanse rechtsorde te verankeren, lijkt te meer aangewezen daar er ten aanzien van bestuursrechtspraak
voor een kleine gemeenschap als Aruba relatief een
grote versnippering bestaat. Nu thans een nieuwe Lar
wordt voorbereid lijkt mij een heroverweging inzake
de uniformering van het bestuurs(proces)recht op
zijn plaats. Bij deze uniformering zou de Raad van
Advies als hogerberoepsinstantie in bestuursrechtelijke zaken een mooie rol kunnen vervullen.

Conclusie
Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van de NederlandsAntilliaanse Raad van Advies (de voorganger van
de Arubaanse Raad van Advies) is gebleken dat het
aanvankelijk wel de bedoeling was om een rechtsprekende functie aan de Raad toe te kennen in het
kader van bestuursrechtspraak. De (wettelijke) mogelijkheden waren daartoe gecreëerd, doch daarvan
is nooit gebruikgemaakt. De Raad had echter wel
een adviestaak in het kader van het administratief
beroep op de Gouverneur, doch dit kan niet als
rechtspraak worden beschouwd en is naar aanleiding
van de zaak van gynaecoloog Hagens afgeschaft
met de inwerkingtreding van de Lar in 1997, daar
de procedure bij de Gouverneur niet kon worden
beschouwd als een procedure bij een onafhankelijke
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rechterlijke instantie in de zin van artikel 6 EVRM.
Bij de instelling van een eigen Raad van Advies voor
Aruba naar aanleiding van de verwerving van de
status aparte, is de vraag naar de toekenning van
bestuursrechtspraak aan de Raad van Advies nooit
gesteld. Desalniettemin laat de Staatsregeling die
mogelijkheid toe. Ook op Koninkrijksniveau en op
internationaal niveau bestaan er geen obstakels van
betekenis die een dergelijke toekenning in de weg
zouden staan. Staatrechtelijk gezien bestaan er aldus
mogelijkheden.
De vraag die overblijft, is of er ook voldoende redenen zijn om een dergelijke functie in te voeren. Er is
geconstateerd dat de positie van de Raad van Advies
niet al te stevig in de Arubaanse rechtsorde is verankerd, doordat het staatsrechtelijk belang van de Raad
niet duidelijk is als gevolg van een kennelijk gebrek
aan normatief gezag en een gebrekkige zichtbaarheid. Wanneer de Raad van Advies de bevoegdheid
zou krijgen het bestuurlijk handelen van de overheid niet alleen te onderwerpen aan een preventieve
controle in de zin van wetgevingsadvies, maar ook
aan een repressieve controle in de vorm van bestuursrechtspraak, zal er niet alleen een groter normatief
gezag uitgaan van de Raad zelf doordat hij bindende
rechterlijke uitspraken kan doen, maar zal dit ook
een uitstralende werking hebben op het normatieve
gezag van zijn wetgevingsadviezen. Dit zal enerzijds
een positief effect hebben op de deugdelijkheid van
bestuur vanwege de preventieve werking die uitgaat
van repressieve controle. Anderzijds zal dit ook de
Raad van Advies zichtbaarder maken voor overheid
en burger als gevolg waarvan men niet meer om de
Raad heen kan als bolwerk voor de waarborging van
de deugdelijkheid van bestuur. Dat er nog steeds een
noodzaak tot verbetering van deze deugdelijkheid
bestaat, kwam ook op pregnante wijze naar voren in
het eindrapport van de Comission di Berdad.

Ontwikkelingen in het Koninkrijk

M.G. Eman

1

Het Koninkrijk als strategisch partnerschap

Het Koninkrijk volgens het Statuut is inmiddels
meer dan een halve eeuw oud. De relatie tussen de
Koninkrijkspartners heeft zich gedurende deze periode vooral gekenmerkt door onderling wantrouwen.
Hierdoor is nimmer bewust gezocht naar de gemeenschappelijke belangen die de basis zouden moeten
vormen voor een gezonde samenwerking. Evenmin
is er sprake geweest van het formuleren van een
toekomstvisie voor het Koninkrijk, waarbij wordt nagegaan hoe – uitgaande van de gemeenschappelijke
belangen – synergie en een win-winsituatie voor de
Koninkrijkspartners kan worden bereikt. Er is dan
ook nooit getracht een agenda voor het Koninkrijk
vast te stellen en bestaat er al meer dan een halve
eeuw een ‘Koninkrijksregering’, zonder een regeerprogramma. Het gevolg is dat het Koninkrijk zich
niet tot een strategisch partnerschap heeft kunnen
ontwikkelen. Daarentegen is het onderling wantrouwen blijven bestaan, hetgeen heeft geresulteerd in
slepende politieke conflicten.
Intussen treden overal om ons heen – ook grote
soevereine – landen toe tot strategische samenwerkingsverbanden, zoals de Europese Unie of Mercosur.
Deze landen beseffen dat door de globalisering en
mondiale concurrentie het participeren in strategische partnerschappen – hoewel dit gepaard gaat
met het inleveren van een deel van de ‘formele’

soevereiniteit – essentieel is voor het verkrijgen van
meer ‘effectieve’ soevereiniteit, in het belang van de
eigen burger. Het gaat hierbij niet om het inleveren
van autonomie, maar om het gezamenlijk uitoefenen
van de autonomie ter verkrijging van meer ‘effectieve’
autonomie. Alleen in gezamenlijkheid kan meer
grip worden verkregen op die omstandigheden en
factoren die risico’s met zich brengen en kunnen de
voordelen die de globalisering met zich brengt beter
worden benut2.
Het huidige Arubaanse kabinet is van mening is dat
Aruba kansen laat liggen: het land moet zich beter
afschermen tegen de nieuwe risico’s die globalisering
met zich brengt en zich zo positioneren dat Aruba beter in staat is om de nieuwe kansen te benutten. Het
kabinet ziet zowel in het Koninkrijk als de Europese
Unie mogelijkheden voor strategische partnerschappen, die een essentiële bijdrage kunnen leveren aan
het realiseren van de Arubaanse ambities en die een
meerwaarde kunnen zijn bij hetgeen een klein land
op eigen kracht kan bereiken. Niet vergeten moet
worden dat Arubaanse burgers tevens burger zijn van
zowel het Koninkrijk als van de Europese Unie. Er is
dan ook een groot belang bij het laten functioneren
van het Koninkrijk als strategisch partnerschap.

2
1

Mr. M.G. (Mike) Eman is leider van de Arubaanse Volkspartij
(AVP) en is thans minister-president van Aruba.

In Arubaanse termen zou gezegd kunnen worden dat het isolationisme (onder het mom van bescherming van de autonomie) juist
het grootste gevaar oplevert voor onze (effectieve) autonomie.
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Daarnaast moet, complementair aan het beleid in
Koninkrijksverband, de relatie van Aruba met de
Europese Unie worden omgevormd tot een strategisch partnerschap. De voorstellen van de Europese
Commissie ten aanzien van zowel het LGO- als het
UPG beleid voor de periode na 2013 bieden goede
vooruitzichten3.
Om deelname van Aruba in strategische partnerschappen te realiseren is een omslag in het denken
vereist. Op Aruba zelf, maar ook in alle delen van het
Koninkrijk. Zolang bij velen op Aruba en binnen het
Koninkrijk wantrouwen de belangrijkste politieke
drijfveer is – hetgeen zich uit in een krampachtige
defensieve houding, ter bescherming van de ‘autonomie’ – en er geen besef is dat in Koninkrijksverband of Europees verband een win-winsituatie kan
worden bereikt, zullen deze relaties zich moeilijk tot
een strategisch partnerschap kunnen ontwikkelen4.
Een quick fix is in dit verband niet mogelijk. Het
realiseren van een omslag vereist een proces en dus
ook de nodige tijd. Het initiëren van dit proces dient
naar het oordeel van de Arubaanse regering wel zo
snel mogelijk gebeuren.
Reeds als partij in de oppositie heeft de AVP zich actief ingezet voor het initiëren van dit proces. In de opeenvolgende beraadslagingen binnen het zogenaamd
tripartiete parlementair contactplanoverleg tussen
de parlementen van de Koninkrijkspartners heeft
de AVP-delegatie verscheidene nota’s gepresenteerd
met de titel: Appèl voor een nieuwe benadering. Langs
verschillende invalshoeken is gepleit voor een nieuwe
benadering van de verhoudingen in Koninkrijk en
3
4
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Elders in deze uitgave gaat dr. A. G. Croes nader in op de toekomstige relatie van Aruba en de Europese Unie.
Voor zover mij bekend heeft geen enkele Nederlandse politieke
partij noch enige Europese lidstaat enige ambitie om Aruba (of
welk ander Caribisch rijksdeel dan ook) te ‘koloniseren’. Tot voor
kort waren alle Nederlandse partijen het er zelfs unaniem mee
eens dat Aruba en de Nederlandse Antillen uit het Koninkrijk
zouden moeten.

met de Europese Unie. De AVP heeft in dit kader
destijds nieuwe ideeën gelanceerd over hoe in de
toekomst deze nieuwe samenwerking tussen Aruba,
het Koninkrijk en de Europese Unie zou moeten
worden vormgegeven.
Ook van andere zijden zijn ideeën aangevoerd. Met
name rond de viering van vijftig jaar Statuut zijn discussies gevoerd over de toekomst van het Koninkrijk
en is aangedrongen om het Koninkrijk meer inhoud
te geven.
Het Comité 2004, onder voorzitterschap van mr.
Pieter van Vollenhove, stelt in de nota Kiezen voor
gezamenlijkheid: ‘Om het Koninkrijk waar nodig te
revitaliseren dient een aantal keuzes te worden gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat het bestendigen
van de status quo (zoals die in de praktijk is gegroeid:
een juridische constructie zonder voldoende gevoel
van saamhorigheid en solidariteit) geen optie is.’
In het proefschrift van dr. A.G. (Mito) Croes met de
veelzeggende titel De herdefiniëring van het Koninkrijk
wordt expliciet ingegaan op de noodzaak om van het
Koninkrijk een strategisch partnerschap te maken.
Croes geeft een verklaring voor het ontstaan van
het basale wantrouwen binnen het Koninkrijk en
van de negatieve percepties over en weer, die ertoe
hebben geleid dat er nimmer een gezamenlijke toekomstvisie voor het Koninkrijk is geformuleerd is.
Croes formuleert een serie aanbevelingen om het
Koninkrijk te herdefiniëren, en een strategie om
het proces op te starten om van het Koninkrijk een
strategisch partnerschap te maken5. Croes wijst erop
dat het Statuut vooral gezien moet worden als een
dekolonisatiedocument, bedoeld als afsluiting van
een koloniale periode. Bij de formulering van het
Statuut is niet aan de ontwikkeling van het nieuwe
Koninkrijk in de toekomst gedacht, omdat geen van
de partners daar destijds behoefte aan had. Gevolg
5

Ook in het rapport van de Commissie Democratisch Deficit van
11 november 2009 (Kiezen voor het Koninkrijk) worden voorstellen
geformuleerd.

M.G. Eman

is dat ook de structuur en de instellingen en instrumenten van het Statuut gericht zijn op een verdieping van de samenwerking en op aanpassing van het
Koninkrijk aan toekomstige mondiale realiteiten. Zo
kent het Statuut geen gezamenlijke overkoepelende
organen en instellingen die tot taak hebben een gemeenschappelijke visie te formuleren en uit te voeren.
Het zijn in essentie Nederlandse politieke organen
– die handelen in een Koninkrijksfunctie – die de rol
van ‘Koninkrijksorganen’ vervullen. Meer bevoegdheid geven aan Koninkrijksorganen betekent ipso
facto dat de Caribische rijksdelen meer bevoegdheid
overdragen aan Nederlandse politieke organen. Dat
maakt een verdieping van de Koninkrijksrelaties, in
de zin van meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden toekennen aan deze zogenaamde organen van
het Koninkrijk, in feite onbespreekbaar.
Vooral de Caribische rijksdelen zitten dus al meer
dan een halve eeuw in een spagaat. Aan de ene kant
is het beter functioneren van het Koninkrijk, als een
strategisch partnerschap, belangrijk (geen van de
eilanden wil immers uit het Koninkrijksverband).
Aan de andere kant beseffen deze rijksdelen dat de
huidige statutaire context inlevering van autonomie
aan Nederland betekent.
In Nederland, waar dit bezwaar vanzelfsprekend niet
bestaat, wordt daarentegen niet ingezien dat het beter
functioneren van het Koninkrijk ook een Nederlands
belang is en dat er een win-winsituatie mogelijk is.
Ook in Nederland is dus een omslag in het denken
nodig, zeker gezien het feit dat vanaf eind jaren zestig
tot medio jaren negentig van de vorige eeuw kamerbreed het Nederlands belang werd gedefinieerd als
het verbreken van de Koninkrijksbanden.
Opmerkelijk is dat in Nederland de herdefiniëring
van het Koninkrijk als een Nederlandse verantwoordelijkheid wordt gezien. Wanneer in het kader van de

Begroting 2011 de Tweede Kamer informeert6 naar
de formulering van de nieuwe visie op de toekomst
van het Koninkrijk, blijkt uit de beantwoording dat
de Nederlandse minister het formuleren van een
‘nieuwe visie’ een Nederlandse verantwoordelijkheid acht (waarbij de anderen hun inspraak zullen
krijgen). De minister memoreert dat in het kader
van het formuleren van deze nieuwe visie, de fase van
het organiseren van diverse symposia in Nederland,
Curaçao en Aruba bijna is afgerond. Er zal naar alle
waarschijnlijkheid in begin januari nog een symposium op Sint Maarten plaatsvinden. De minister
deelt ook nog mee dat momenteel wordt gewerkt
aan een analyse van de huidige knelpunten mede
op basis van de bestaande documenten en later een
consultatieronde zal worden gehouden. Over deze
eerste analyse zal de Kamer begin 2011 worden geïnformeerd. De belangrijkste stakeholders op het terrein
van Koninkrijksrelaties (in alle delen van het Koninkrijk) zullen, aldus de minister, worden betrokken bij
het opstellen van deze visie. Daarbij denkt hij aan
bijvoorbeeld stakeholders op het gebied van politiek/
bestuur (zoals de Eerste en Tweede Kamer), wetenschap, belangengroeperingen, media, enz. Maar ook
out of the box-denkers, die in staat zijn met een frisse
blik naar de toekomst van het Koninkrijk te kijken,
zullen worden gehoord, aldus de minister.
Het lijkt er dus op dat het probleem wordt benaderd
als een bestuurlijk (Nederlands) probleem ten aanzien waarvan Nederlandse ambtenaren het voortouw
moeten nemen. Dezelfde Nederlandse ambtenaren
die vaak in de West gezien worden als partijdig en dus
als onderdeel van het probleem. Het moge duidelijk
zijn dat voorstellen van Nederlandse zijde kunnen
rekenen op een dosis achterdocht in de Caribische
delen van het Koninkrijk. Ik geloof dan ook dat een

6

Het is veelzeggend dat van de 73 vragen (een groot deel overigens
vallende in de categorie landsaangelegenheden van de Caribische
rijksdelen) slechts twee betrekking hebben op de ‘nieuwe visie’.
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andere benadering op zijn plaats is. We kunnen ons
niet permitteren dat – ondanks de ongetwijfeld goede
bedoelingen – wij het risico lopen om in het Koninkrijk een excercise in futility te doen. Wij moeten ondertussen onderkennen dat er een probleem van basaal
wantrouwen is. Het gaat niet om een juridisch of
bestuurlijk, maar om een politiek probleem van wantrouwen en onbegrip dat gebaseerd is op, en gevoed
wordt door negatieve percepties over en weer. Zolang
wij deze onderliggende problemen in ons Koninkrijk
niet op een gestructureerde wijze aan de orde stellen,
zullen we nog meer ambtelijke rapporten krijgen.
En daar schort het ons niet aan. Het wegnemen van
wantrouwen en negatieve percepties, noodzakelijk
voor een ‘revitalisering’ of voor een herdefiniëring
van de samenwerking in Koninkrijksverband vereist
naar mijn mening een andere strategie.
Het is al gezegd: om de onderliggende problematiek
te adresseren is een nieuw proces nodig. Ook het
Koninkrijk is mensenwerk en mensen, veel mensen,
in de verschillende landen van attitude te laten
veranderen vereist tijd en een gerichte aanpak. De
huidige Arubaanse regeringspartij heeft daartoe, destijds als oppositiepartij, al het voortouw genomen7.
Aruba heeft er niet alleen belang bij als katalysator
te fungeren, maar heeft tevens de credentials om het
voortouw te nemen: het is het enige land binnen het
Koninkrijk dat er expliciet voor gekozen heeft om
deel van het Koninkrijk te zijn en dat een strijd heeft
moeten leveren om de – door Nederlands opgelegde
– datum van onafhankelijkheid (welke in het Statuut
was vastgelegd) te schrappen.
Naast het opstarten van het bovengenoemd proces,
dient er aandacht geschonken te worden aan wat
7
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In dit kader kan ook vermeld worden dat de huidige regering
reeds het initiatief heeft genomen om Curaçao en Sint Maarten
uit te nodigen om te praten over nieuwe vormen van samenwerking tussen de drie landen: dit heeft reeds geresulteerd in het
Akkoord van Arikok van december 2010.

reeds is gesignaleerd als fundamentele lacunes in de
inrichting van het Koninkrijk. Ik ga hier nader in op
enkele concrete suggesties.

Opheffing van legaliteitsdeficit
Het Statutaire Koninkrijk functioneert niet als
rechtsstaat. De juridische interpretatie van de tussen de partners overeengekomen bepalingen van het
Statuut wordt thans niet door een onafhankelijke
rechterlijke instantie vastgesteld, maar door een in
essentie politiek orgaan van een van de partners. Dit
is in strijd met de bedoelingen van het Statuut: bij
de totstandkoming werd ervan uitgegaan dat wel
rechterlijke toetsing mogelijk was. Voor deze voorziening is dan ook geen wijziging van het Statuut
nodig. Het is noodzakelijk dat binnen korte termijn
een onafhankelijke juridische instantie belast wordt
met de beslechting van strikt juridische geschillen
over de interpretatie van het Statuut. Hiermee kan
worden vermeden dat – zoals steeds meer het geval
is – strikt juridische geschillen over interpretatie van
Statutaire bepalingen escaleren tot gecompliceerde
politieke geschillen. Het gaat hier om het wegnemen
van een van de voornaamste bronnen van politieke
conflicten binnen het Koninkrijk. Als de beslechting
van juridische interpretatiegeschillen berust bij een
onafhankelijke rechterlijke instantie zal er ook jurisprudentie ontwikkeld kunnen worden en zullen
partijen al van tevoren weten wat ‘rechtens’ is. Dit
voorkomt het ontstaan van slepende conflicten en de
daarmee samenhangende sfeer van eeuwige irritaties
en frustraties (bijvoorbeeld over de toepasbaarheid
van artikel 3 en 38, Statuut). De aandacht kan dan
meer gericht worden op nuttiger zaken binnen het
Koninkrijk. Inmiddels zijn – op aandringen van de
Arubaanse regering – de eerste stappen ondernomen
en is de Raad van State van het Koninkrijk ter zake
om advies gevraagd.
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Een focal point voor het Koninkrijk
De institutionele inrichting van het Koninkrijk is
niet gericht op het functioneren van het Koninkrijk als strategisch partnerschap. In essentie zijn
Nederlandse politieke instellingen belast met de
behartiging van de Koninkrijksaangelegenheden.
Het Statutaire Koninkrijk is in feite een samenstel
van abstracte juridische regels: het kan zich niet als
eenheid profileren en niemand kan zich richten tot
het Statutaire Koninkrijk. Immers, het Koninkrijk
heeft geen eigen secretariaat, geen (e-mail)adres en
geen postbusnummer, en ook geen begroting. Het
Statutaire Koninkrijk kan geen voorlichting geven
over de ontwikkelingen in het Koninkrijk en kan geen
verkeerde percepties wegnemen. Voor een permanent
samenwerkingsverband dat als strategisch partnerschap dient te functioneren, is dit te zien als een
fundamentele lacune in de institutionele inrichting.
Het veranderen hiervan betekent overigens niet
dat het Statuut direct behoeft te worden gewijzigd.
Artikel 38 van het Statuut (dat betrekking heeft
op de vrijwillige samenwerking), hoe gebrekkig dit
ook is geformuleerd en tot nu toe toegepast, biedt
voldoende basis voor de instelling van een gezamenlijk permanent secretariaat, dat als focal point
kan fungeren voor het Statutaire Koninkrijk. Een
dergelijk door alle partners gezamenlijk ingesteld
permanent secretariaat kan belast worden met een
scala van activiteiten die ertoe kunnen bijdragen dat
de gezamenlijkheid en eenheid van het Koninkrijk
wordt benadrukt. Dit secretariaat zal als think tank
kunnen worden belast met het actief identificeren
van gemeenschappelijke belangen en het formuleren
van een gemeenschappelijke toekomstvisie voor het
Koninkrijk en kan als katalysator fungeren voor het
organiseren van activiteiten die kunnen bijdragen tot
een verdieping van de samenwerking. Het bestaan van
een gezamenlijk secretariaat is te zien als een eerste
vereiste voor het opstarten en in stand houden van

een proces om van het Koninkrijk een strategisch
partnerschap te maken.
Naast de samenwerking op bestuurlijk niveau moet
ook de samenwerking op politiek niveau en in het
bijzonder op parlementair niveau een impuls krijgen.
Ook dit kan zonder wijziging van het Statuut.

Bevordering van samenwerking tussen de
parlementen
Ook wat betreft de samenwerking tussen de parlementen hebben wij te maken met een fundamentele
weeffout in de inrichting van het Koninkrijk. Binnen
de rechtsorde van het Koninkrijk neemt het Nederlandse parlement een fundamenteel andere positie
in dan de parlementen van de Caribische rijksdelen.
Het Nederlands parlement is immers naast parlement van Nederland ook het parlement voor het
Koninkrijk. Ook hier betekent dat – in het kader
van het benadrukken van de gezamenlijkheid – meer
bevoegdheden en verantwoordelijkheden toekennen
aan een Koninkrijksorgaan, deze bevoegdheden feitelijk worden toegekend aan een in essentie Nederlandse politieke instelling (in casu het Nederlandse
parlement). En daar wordt niemand in de Caribische
rijksdelen echt blij van.
Het is vanzelfsprekend dat de parlementen van de
Caribische rijksdelen altijd een defensieve houding
hebben aangenomen ten opzichte van de bemoeienis
van het parlement van het Koninkrijk (het Nederlandse parlement). Deze stellingname bepaalt dan
ook de beraadslagingen binnen de vergadering van
het Tripartiete Parlementair Contactplanoverleg tussen de parlementen van de landen. De verschillende
parlementaire delegaties treden als blokken op en
de inzet van de Caribische rijksdelen is het behoud
van de autonomie en het beperken van de bemoeienis van het Koninkrijksparlement. Uiteraard is zo’n
setting niet bevorderlijk voor het identificeren van
gemeenschappelijke belangen en het formuleren
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van een gemeenschappelijke toekomstvisie voor het
Koninkrijk. In de vergaderingen van het Tripartiete
Parlementair Contactplanoverleg wordt dan ook niet
gezocht naar een verdieping van de samenwerking in
Koninkrijksverband. Integendeel, de tegenstellingen
worden juist verscherpt. Overigens wordt de schade
beperkt omdat ook het Parlementair Contactplan
niet over een permanent secretariaat beschikt. In het
geval besluiten worden genomen, is er dan ook geen
bewaking van de follow-up.
Voor het creëren van begrip en het wegnemen van
wantrouwen is een andere opzet van de samenwerking tussen de parlementen nodig. Door de
ontwikkeling van de ICT zijn nieuwe vormen van
permanente samenwerking mogelijk. Permanente
thematische samenwerking tussen de parlementen
op relevante gebieden is nu mogelijk. Niets belet de
parlementen om de organisatie van de samenwerking aan te passen aan de nieuwe mogelijkheden
en de nieuwe behoeften. Er zijn inmiddels genoeg
voorbeelden van permanente samenwerking tussen
parlementen door middel van gezamenlijke permanente thematische werkgroepen8.
Overigens kent ook Parlatino, waarbij twee van de
vier landen van het Koninkrijk zijn aangesloten,
voorbeelden van permanente thematische samenwerking en een geëquipeerd permanent secretariaat
om de samenwerking tussen de parlementen van de
verschillende landen te verdiepen9. Er zijn voorbeelden te over. Het zou nuttig zijn als de verschillende
parlementen een gezamenlijke werkgroep zouden
instellen met als taak de (moderne) mogelijkheden na
te gaan hoe een permanente samenwerking tussen de
vier parlementen van het Koninkrijk gestalte te geven.
Dit is in het belang van de wetgevende taak van de
vier parlementen, maar ook meer in het algemeen zou
het nuttig zijn dat parlementariërs in de vier landen,
naast de berichten die zij uit de media krijgen over
8
9
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Zie bijvoorbeeld: http://siteresources.worldbank.org/EXTPARLIAMENTARIANS/Resources/ParlorgMap.pdf
Zie: http://www.parlatino.org

wat in andere landen van het Koninkrijk gebeurt, op
een gestructureerde wijze en op permanente basis
direct ingelicht kunnen worden door hun collegaparlementariërs in de andere landen. Dat zou een
deel van de misverstanden en van de daarmee gepaard
gaande frustraties en fricties kunnen voorkomen en
het wantrouwen over en weer kunnen verminderen.
Op parlementair niveau dient dus een nieuw proces
opgestart te worden. De mogelijkheden zijn er.

Bevordering van de partijpolitieke
samenwerking
In de landen van het Koninkrijk vervullen politieke
partijen een dominante rol in de politieke besluitvorming: ook in de politieke besluitvorming over de
samenwerking binnen het Koninkrijk. De politieke
partijen worden steeds meer geconfronteerd met
gelijksoortige problemen en binnen het Koninkrijk
ook steeds meer met gemeenschappelijke problemen.
Het op ideologische basis samenwerken van politieke
partijen in de verschillende landen zal kunnen bijdragen tot meer begrip ten aanzien van de politieke
realiteiten over en weer, hetgeen zal leiden tot meer
effectieve oplossingen in Koninkrijksverband.
In de praktijk is er al op incidentele basis sprake van
samenwerking tussen politieke partijen. De AVP
heeft aangetoond dat zowel in Koninkrijksverband
(met het CDA) als in regionaal verband (binnen de
ODCA) sprake kan zijn van vruchtbare samenwerking op partijpolitiek niveau. Met name de samenwerking tussen het wetenschappelijk bureau van
de AVP en van het CDA heeft tot goede en concrete
resultaten geleid.
Hierbij moet wel onderkend worden dat regionale
samenwerking, of samenwerking op Koninkrijksniveau, voor de kleinere partijen in de Caribische delen
van het Koninkrijk een financiële belasting vormt. Bij
die partijen gaat het om het aanwenden van schaarse
financiële middelen die bijvoorbeeld ook voor de verkiezingscampagne zouden kunnen worden ingezet.
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Dat geldt overigens evenzeer ook voor de bekostiging
van kadervorming bij kleine politieke partijen.
Het Koninkrijk heeft er belang bij dat politieke
partijen optimaal kunnen functioneren en kunnen
beschikken over voldoende kader en middelen om
met gelijkgezinde politieke partijen in andere landen
samen te werken. Voor Nederlandse politieke partijen
is hierin wettelijk voorzien. Het verdient aanbeveling
om voor het hele Koninkrijk een soortgelijke regeling in te voeren. Dit valt zeker onder het kader van
de waarborging van deugdelijkheid van bestuur en
rechtszekerheid (art. 43 lid 2 Statuut). Het behoeft
geen betoog dat het hier gaat om relatief weinig middelen en die een groot rendement kunnen opleveren
wat betreft kwaliteitsverbetering met betrekking tot
politieke besluitvorming in al de landen.

Bevordering van kwaliteit van bestuur en
wetgeving
Het is een gemeenschappelijk belang dat in het Koninkrijk alle landen op het gebied van bestuur en
wetgeving op een zo hoog mogelijk niveau opereren.
Beleidsbeslissingen en wetgeving, vooral waar sprake
is van langetermijneffecten, dienen gebaseerd te zijn
op relevante wetenschappelijke gegevens en daarop
gebaseerde conclusies.
Nu reeds bestaat er overleg en samenwerking tussen
de Arubaanse Raad van Advies en de Nederlandse
Raad van State en de Raad van State van het Koninkrijk10. Deze samenwerking dient gestimuleerd te
worden en ook de overige landen dienen waar nodig
bij deze samenwerking betrokken te worden.
In Nederland zijn er naast de Raad van State nog
groot aantal adviescommissies en instellingen die
onafhankelijke, specialistische, adviezen uitbrengen op een groot aantal terreinen. In de wet van 3
juli 1996 zijn algemene regels opgenomen over de
10 Ook tussen de Algemene Rekenkamers van beide landen bestaat
een goede samenwerking.

advisering van adviescolleges in zaken van algemeen
verbindende voorschriften of te voeren beleid van het
Rijk (Kaderwet adviescolleges). De onafhankelijkheid van deze commissies is bij de wet gewaarborgd.
Binnen deze adviescommissies zijn honderden
wetenschappers werkzaam die hun bijdrage leveren
aan het bestuurlijk en politiek proces. Wetenschappers waarvan de onafhankelijkheid bij de advisering
dus juridisch wordt gewaarborgd. Hierbij kan in het
bijzonder gewezen worden op de bij de wet ingestelde
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR), die tot doel heeft de regering te adviseren
over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. De rapporten van de WRR
zijn in principe openbaar en maken dan ook deel uit
van de politieke discussie (net als de rapporten van
de verschillende Nederlandse planbureaus). Het is de
bedoeling dat de WRR zich van een nationaal strategisch wetenschappelijk adviesorgaan ontwikkelt tot
een knooppunt van internationale kennisstromen
van beleid omdat het beleid steeds meer wordt beïnvloed door ontwikkelingen over de grenzen.
Ook op Aruba bestaat behoefte aan een soortgelijke
wetenschappelijke raad die adviezen kan uitbrengen
die kunnen worden betrokken bij beleidsbeslissingen en wetgeving, vooral waar sprake is van langetermijneffecten. Daarbij is van belang dat niet alle
leden (wetenschappers) op Aruba hoeven te wonen.
Aruba heeft inmiddels naast lokale deskundigen
een groot aantal gerenommeerde deskundigen op
velerlei gebied die zich in het buitenland bevinden
en die ongetwijfeld aan de ontwikkeling van hun
eiland zouden willen bijdragen11. Binnen het kader
van de werkzaamheden van zo’n wetenschappelijke

11 Al 25 jaar stuurt Aruba jaarlijks tussen de 300 en 400 studenten
naar het buitenland voor hoger beroeps- en academische onderwijs. Met circa 110 000 inwoners beschikt Aruba dus intussen
over een groot potentieel aan internationaal opgeleide jonge
wetenschappers. Een substantieel deel van dit kader is echter in
het buitenland actief.
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raad zou ons eiland gebruik kunnen maken van hun
kennis en ervaring.
Gelet op de ervaring van de WRR en het feit dat de
WRR zich steeds meer ook internationaal oriënteert
is de regering voornemens om de WRR te benaderen
voor advisering ten aanzien van de instelling van een
Arubaanse WRR en voor permanente samenwerking
en, waar nodig, ondersteuning van onze eigen raad
voor het regeringsbeleid in de toekomst12.

Tot besluit
In het voorgaande zijn slechts enkele voorbeelden
van gebieden waarop op korte termijn, en zonder
Statuutswijziging, concrete acties kunnen worden
genomen om de samenwerking tussen de landen
te bevorderen. Het voorgestelde permanente gezamenlijk secretariaat zal ongetwijfeld diverse andere
gebieden, waarop op korte termijn de samenwerking
kan worden bevorderd, kunnen identificeren.

12 Een voordeel van deze samenwerking is dat ook kruisbestuiving
kan plaatsvinden. Zo wordt in het rapport van de WRR: ‘Nederland handelsland’ wel gerept van de handicap voor de Nederlandse handel – verhoging van de transactiekosten – vanwege
taal- en cultuurverschillen maar daarbij wordt niet vermeld dat
in de Caribische rijksdelen expertise bestaat op dit terrein voor
wat betreft het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. En dat hier
dus sprake kan zijn van synergie.
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Indien alle landen van het Koninkrijk meewerken,
kunnen de genoemde voorzieningen binnen korte
tijd worden gerealiseerd. De bereidwilligheid om
hieraan mee te werken – vooral van Nederlandse zijde
– zou al als concreet bewijs gezien kunnen worden
van de wens om van het Koninkrijk een strategisch
partnerschap te maken.
Naar mijn mening dient op korte termijn een proces
gestart te worden dat tot een omslag in het denken
zou moeten leiden en waardoor het besef ontstaat
dat het Koninkrijk in de toekomst kan en moet
gaan functioneren als een strategisch partnerschap.
Dit is immers in het belang van alle burgers in het
Koninkrijk.
Een voorwaarde voor vruchtbare samenwerking is
wederzijds vertrouwen. In verband hiermee moet
actief worden gestreefd om de negatieve percepties
die over en weer bestaan en het daarop gebaseerde
wantrouwen weg te nemen. Als dit besef tot alle landen van het Koninkrijk is doorgedrongen, kunnen
wij procesmatig een gezamenlijke toekomstvisie op,
en een agenda voor het Koninkrijk formuleren en
opstellen.
De Arubaanse regering is bereid het voortouw te
nemen: in het belang van de Arubaanse burger, want
daar gaat het uiteindelijk om.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

1

Autonomie betekent samenwerken

Van februari 2007 tot 10 november 2010 is mijn
leven grotendeels bepaald door de koortsachtige
activiteiten die gericht waren op de tijdige – maar
tegelijk ook staatsrechtelijk correcte – staatkundige
veranderingen binnen het Koninkrijk de Nederlanden. Van een koninkrijk bestaande uit drie landen
moest er een nieuwe werkelijkheid worden geschapen
waarbinnen vier landen – Aruba, Nederland, Curaçao en Sint Maarten en drie bijzondere Nederlandse
gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius – een
nieuwe relatie zouden aangaan binnen het Koninkrijk. Het staatkundig vernieuwingsproces was een van
de beleidsprioriteiten van de regering Balkenende.
Op 10-10-’10 werd deze beleidsprioriteit gerealiseerd.
Het staatkundig vernieuwingsproces heeft aan beide
kanten van de oceaan flink wat stuurmanskunst
gevergd én – niet te vergeten – een constructieve
opstelling van de beide Kamers der Staten-Generaal.
De Kamers hebben het gehele pakket van wetgeving immers willen behandelen terwijl er sprake
was van een demissionair kabinet. En dat was niet
vanzelfsprekend. In de beleving van velen was de
onafhankelijkheid van de nieuwe landen het meest
aansprekende element in deze verandering. Dat is
ook begrijpelijk want voor de bewoners van Curaçao
en Sint Maarten ontstond een geheel nieuwe situatie
die direct ingreep op hun dagelijks leven.
1

Mw. drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten was van 2007-2010
Staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2007-2010.

Het sturen van het totale proces was ingewikkeld
omdat er sprake was van verschillende processen die
onderling nauw verbonden zijn met verschillende
inhoudelijke verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd
is het een hele klus om een land te ontmantelen,
twee nieuwe landen op te bouwen en drie kleine
eilanden te integreren in het Nederland staatsbestel.
Laat staan als het allemaal in onderlinge afstemming
moet. De onderlinge afstemming vond grotendeels
plaats in de vergaderingen van de Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen (PSG), waaraan
acht partners deelnamen. Nederland voerde onderhandelingen met Curaçao en Sint Maarten, beide
met als beoogd eindperspectief autonoom land,
voerde tevens uitgebreid overleg met Aruba als het
onderwerp haar raakte, en met Bonaire, Saba en Sint
Eustatius met als beoogd eindperspectief het worden
van bijzondere gemeenten binnen het Nederland
staatsbestel.
Elk proces kent zijn rituelen en momenten. Misschien kwamen deze in dit staatkundig proces wel
het meest pregnant naar voren in de ingewikkelde
vergaderingen van de PSG, waar het hierboven beschreven ingewikkelde samenstel fysiek bijeenkwam.
De PSG was een vergadering met uiteenlopende
belangen en niveaus van bespreking. Immers, veel
van de onderwerpen die in ambtelijk vooroverleg
besproken waren, kwamen vaak in de vergadering van
de PSG bij de bestuurders weer op tafel. Een situatie
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die er meestal toe leidde (vaak ging dit bijvoorbeeld
om specifieke wetsteksten) dat bestuurders met hun
adviseurs om de tafel moesten om de verschillende
standpunten minutieus met elkaar door te spreken.
Dit vormde de eerste reden voor de zo berucht geworden schorsingen van de vergadering.
Een tweede reden voor deze schorsingen was de gedurende de jaren gestaag groeiende omvang van met
name de delegatie van Curaçao. De voortdurende
politieke onrust op Curaçao, die een direct verband
kenden met de staatkundige vernieuwing, lag hieraan
ten grondslag. Verkiezingen en een referendum leidden uiteindelijk toch niet tot voldoende draagvlak bij
de politici om met voldoende mandaat bepaalde besluiten in de PSG te nemen. Dan moest dit draagvalk
maar ter plekke gecreëerd worden door een deel van
de achterban mee te nemen naar de vergadering en
de besluitvorming te doen meemaken. Dit betekent
dat waar er ambtelijk een nette agenda was opgesteld
waar overeenstemming over bestond, gedurende
de vergadering een andere dynamiek kon ontstaan
waardoor de verwachtte uitkomst kon verschillen.
Het interne draagvlak binnen de verschillende onderhandelingspartijen moest permanent worden
vastgesteld en onderhouden. Voor degene die hier
niet direct bij betrokken waren betekende dit vaak
erg lang wachten.
In de loop van 2010 is Aruba actiever deel gaan
nemen aan de vergaderingen van de PSG. Waar tot
die tijd Aruba slechts aanschoof als er een punt op
de agenda stond dat ook Aruba direct zou raken,
was Aruba vanaf 2010 permanent aanwezig in deze
setting die voor hen als een enigszins wonderlijk
samenspel beschouwd moet zijn. Hoogtepunt hierin
vormde de laatste PSG van 7 september 2010, voor
het eerst in jaren weer in Nederland, in het Hilton
in Den Haag. Niet alleen vond de kenmerkende
vertraging als gevolg van de noodzakelijke interne
afstemming plaats, ik diende aan het begin van de
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avond ook nog eens in de Tweede Kamer overleg
te voeren over de twee dagen later plaats te hebben
Ronde Tafel Conferentie. Bovendien zou dit de allerlaatste PSG zijn. Er was dus geen mogelijkheid
om besluitvorming op onderdelen door te schuiven
naar een volgende vergadering. Al met al een bijzondere vergadering waar de Arubaanse delegatie, onder
leiding van de minister-president, zich constructief
opstelde, maar ook groeiende verbazing kende over
de gang van zaken. Iets waar de andere deelnemers
inmiddels zo vertrouwd mee waren geworden. Uiteindelijk kon om half twee ’s nachts deze vergadering
met succes worden afgesloten. Hierdoor kon in feite
niets een Ronde Tafel Conferentie meer in de weg
staan en lag de wijziging van het Statuut binnen
handbereik. Aruba was terecht weer geheel aangesloten bij het proces, want ondanks alle politieke
onderhandelingen en de verschillende belangen en
hobbels die in het proces waren genomen, was dat
waar het om draaide: het Statuut.
De wijzigingen binnen het Koninkrijk hebben een
fundamenteel aspect dat alle leden tegelijk aangaat:
de verhouding tussen de landen en de mate waarin er
ook in de toekomst een beroep kan worden gedaan
op elkaar steun en kennis.
Vijfentwintig jaar geleden verkreeg Aruba haar eigen
positie binnen het Koninkrijk. De Raad van Advies
van Aruba, waaraan deze bundel is gewijd, maakte
haar entree en heeft sindsdien steeds een belangrijke
bijdrage geleverd. Oud-minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties Hirsch Ballin gaat in
zijn bijdrage uitgebreid in op de functie van het
Koninkrijk bij de kwaliteit in de wetgeving van de
deellanden. Ik wil graag wijzen op het belang van het
Land Aruba en van de Raad van Advies van Aruba
bij het realiseren van de staatkundige veranderingen
binnen het Koninkrijk. Aruba was daar uiteraard
formeel bij betrokken en de medewerking van Aruba
voor de wijziging van het Statuut was onontbeerlijk.
Maar ik kan mij zo voorstellen dat die rol geheel niet
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is uitgespeeld. Met twee nieuwe raden van advies in
Curaçao en Sint Maarten is ervaring en expertise
dichtbij van groot belang voor deze twee nieuwe
raden die zich ontwikkelen. De Raad van Advies van
Aruba kan daar een rol bij spelen.

den met succes heeft ingeslagen. De situatie toen en
nu zijn niet vergelijkbaar maar te wensen valt dat de
zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en het succes dat
nu Aruba karakteriseren ook te zien zullen zijn op
Sint Maarten en Curaçao.

Maar er was meer: het brede belang van de staatontwikkeling. Op cruciale momenten heeft Aruba, dat
kon terugzien op vijfentwintig jaar autonomie en de
daarmee verbonden ontwikkeling van het bestuur
en de samenleving, essentiële steun gegeven aan de
totstandkoming van de nieuwe situatie. Daarmee is
de rol van Aruba niet uitgespeeld, integendeel. Nu
staan de nieuwe landen van het Koninkrijk aan het
begin van een weg die Aruba vijfentwintig jaar gele-

Tijdens de Ronde Tafel Conferentie van 9 september
is meermalen, en van alle kanten, gewezen op deze
nieuwe schijnbare tegenstelling. Waar eilanden zich
losmaken uit het staatsverband van de Nederlandse
Antillen en meer autonoom verder gaan als zelfstandig land, groeit tegelijk de noodzaak tot samenwerking binnen de regio en met name met die landen die
deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden.
Aruba zal haar rol hierin ongetwijfeld spelen.
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1

Het Statuut anders gaan lezen

Een strategische Koninkrijkscommissie ter verbetering van de toekomstige relaties

Een nieuw Koninkrijk der Nederlanden is per 10
oktober 2010 een feit. De wens van de diverse landen
binnen het Koninkrijk is gerealiseerd, nadat de diverse volkeren zich democratisch hebben uitgesproken
en voor een andere richting van hun toekomst hebben gekozen. Met de aanvaarding van de wijzigingen
van het Statuut door de diverse Parlementen van het
Koninkrijk, waarmee de staatkundige veranderingen
zijn gerealiseerd, heeft het Koninkrijk een nieuwe
dimensie gekregen. Twee andere landen hebben zich
gevoegd als autonome entiteiten in het Koninkrijksgezelschap en de BES-eilanden hebben gekozen om
als bijzondere lichamen onderdeel van Nederland
uit te maken.
Landen en regeringen in het Koninkrijk van diverse
ideologische achtergronden, hebben zich jarenlang
gebogen over vele juridische vraagstukken, vraagstellingen inzake de autonomie en statutaire interpretatiegeschillen. De laatstgenoemde knelpunten hebben
altijd de toon bepaald van de dialoog en het debat
tussen de diverse partners binnen het Koninkrijk. In
het nieuwe Koninkrijk dienen de landen zich anders
te gaan gedragen ten opzichte van elkaar. Het Statuut
zal de komende jaren dan ook anders gelezen dienen
te worden.
Ons Koninkrijk is constitutioneel uniek en bijzonder. De hervormingen die momenteel gaande zijn,
1

dienen als een gelegenheid te worden beschouwd om
het Koninkrijk een andere dimensie en karakter te
geven. Deze gelegenheid dient te worden benut om
de relaties te evalueren en elkaar beter te begrijpen.
De laatste jaren kunnen de relaties tussen de partners
namelijk niet worden gekenmerkt met het begrip
vertrouwen. Steeds vaker werd de toon van het debat
door wantrouwen bepaald.
Het nieuwe Koninkrijk zal hierin veranderingen gaan
brengen. Wederzijds respect en politieke volwassenheid zijn zonder meer positieve idealen. Echter, om
reële invulling te geven aan de nieuwe verhoudingen,
is het van cruciaal belang dat wij elkaar met meer
vertrouwen benaderen en omgaan met elkaar. Vertrouwen jegens elkaar is zonder meer van belang.
Vertrouwen dat wij veel meer voor elkaar kunnen
betekenen, is geen irrealistische denkwijze.
Het nieuwe Koninkrijk dient als een professionele,
vooruitstrevende en uniforme entiteit de grote uitdagingen van de wereld aan te gaan. Met uniformiteit
wordt hier bedoeld, om in samenspraak op diverse
gebieden internationale overeenkomsten aan te
gaan ten gunste van elk deel van het Koninkrijk. De
bedoelde uitdagingen zijn verschillend van aard: ze
omvatten grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme, milieu, rampenbestrijding en internationaal
georganiseerde misdaad, om maar enkele te noemen.
Het is, gelet op de kwetsbaarheid van de landen in

Paul F.T. Croes MA is voorzitter van de Staten van Aruba.
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het Koninkrijk, imperatief dat wij deze uitdagingen
samen aangaan.
Een andere belangrijke uitdaging is het overleven en
vooruitgang van onze volkeren in de internationale
gemeenschap. Het bevorderen van de concurentiepositie van ieder land afzonderlijk en het verbeteren van
de kwaliteit van het leven van onze mensen, dienen
voor de nieuwe verhoudingen uitgangpunten te zijn.
Het Koninkrijk zal zich in de komende jaren en in
de nieuwe verhoudingen meer dienen te concentreren op de gezamenlijke economische en onderwijsaspecten. Artikel 36 van het Statuut stelt dat
Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba elkaar
hulp en bijstand verlenen. Om hier invulling aan te
geven kan een (economisch) strategische koninkrijkscommissie worden geïnstalleerd, die tot taak heeft
een analyse te verichten naar gemeenschappelijke
elementen die ons allen ten goede kunnen komen.
Het functioneren van diverse koninkrijksambassades
in verschillenden landen van de wereld kan hiervoor
als illustratie dienen: de ambassades zouden veel
meer kunnen opleveren. Het ligt natuurlijk aan elk
land, om een pro-active houding in te nemen zodat
iedere ambassade op de hoogte is van de belangen en
interessegebieden van elk land van het Koninkrijk.
Op het gebied van onderwijs kan veel meer gedaan
worden dan tot heden. Ontwikkeling van een land
wordt immers mede beoordeeld aan de hand van
diens onderwijsniveau. In het verlengde hiervan kan
het opzetten van een elektronisch platform, gericht
op het vergroten van de naamsbekendheid van elk
deel van het Koninkrijk, een goed initiatief zijn. Het
platform kan informatie bevatten over investeringsmogelijkheden, de politieke en economische situatie
in elk land, natuurlijke attracties, bezienswaardigheden in de diverse delen, onderwijsmogelijkheden en
veel meer informatie online beschikbaar stellen voor
het publiek. Via een digitaal koninkrijksplatform
kunnen tevens de geschiedenis en informatie over het
Statuut, de regeringen, de autonome positie van de
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delen en andere belangrijke informatie aan de orde
worden gesteld.
De autonomie waar elk van de landen voor heeft
gekozen, brengt ook risico’s met zich mee. Een logisch gevolg van de keuze voor autonomie is dat de
landen de komende tijd vooral gericht zullen zijn
op interne aangelegenheden. Dit vanzelfsprekende
proces dient het proces van verbondenheid niet in
de weg te staan. In het natuurlandschap van Aruba
is de divi divi een bekende boom. Kenmerkend voor
de divi divi is dat alle takken en bladeren losstaan
van elkaar: elk als een autonoom deel van het geheel,
doch alle takken staan gericht in eenzelfde richting.
Ten aanzien van het nieuwe Koninkrijk en zijn visie is
een vergelijking met de divi divi op zijn plaats. Ieder
autonoom deel heeft de autonome bevoegheid om
in de marge van het Statuut en de wet, beslissingen
te nemen in het belang van de eigen bevolking. Ieder autonoom deel beslist over zijn eigen identiteit,
economie, welvaart en dergelijke. Bij het nemen van
interne besluiten dient altijd rekening gehouden te
worden met het imago van Koninkrijk. Dit dient een
inherent kenmerk van het nieuwe Koninkrijk te zijn.
De stam van de divi divi kan worden beschouwd als
het Koninkrijk dat alle delen bij elkaar houdt. Het
is het fundament van de gemeenschappelijkheden,
zoals de historie, de familiebanden, economische en
commerciële banden en de taal. Internationaal dient
het Koninkrijk als één geheel naar buiten te treden.
Professor Jaime Saleh heeft recentelijk gezegd: ‘Wij
kunnen veel dingen alleen doen, maar we kunnen
niet alles alleen doen.’2
Het is essentieel dat op diverse gebieden de krachten
worden gebundeld, zodat er voor ons allen een beter
resultaat kan worden geboekt. In Aruba, Curacao en
Sint Maarten moet het bewustzijn groeien dat door
2

Toespraak tijdens het Annual Business Dinner van de Kamer
van Koophandel van Aruba, oktober 2010. Noot van de redactie:
deze toespraak is in bewerkte vorm opgenomen elders in deze
jubileumbundel.
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de kleinschaligheid de relatie met Nederland veel
meer zou kunnen opleveren. In Nederland moet het
bewustzijn groeien dat er allerlei sociaaleconomische,
culturele en andere mogelijkheden zijn in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika, waarbij de eilanden
door de gunstige geografische ligging en politiek
stabiele situatie voordeel kunnen bieden.
In 2011 viert Aruba zijn vijfentwintigjarige status van
autonome partner in het Koninkrijk der Nederlanden. Van deze gelegenheid kan Aruba gebruikmaken
om alle partners te overtuigen, dat het Koninkrijk
weliswaar al veel voor ons allen betekent, maar dat die
betekenis veel groter zou kunnen zijn. Het zilveren
jubileum van de status aparte van Aruba wordt pas

maximaal benut, als naast het feestelijk aspect, ook
de diverse samenwerkingsgebieden en -mogelijkheden worden benadrukt. Deze viering is voor Aruba
een goede gelegenheid om de betrekkingen tussen de
diverse partners aan een evaluatie te onderwerpen.
Als oudste broer in het Caribische deel van het Koninkrijk kan Aruba een voortrekkersrol innemen om
de relaties binnen het Koninkrijk op een hoger niveau
te tillen. In samenspraak met de andere partners
zal Aruba zich sterker dienen te gaan profileren en
opstellen, zodat wij als gemeenschap veel meer in de
relaties tussen de diverse partners kunnen zien. Een
gezonde verstandhouding tussen de verschillende
autonome entiteiten dient de komende jaren hoog
op de politieke agenda te komen staan.

169

J.M. Saleh

1

De uitdagende rol van Aruba ten aanzien van
de Koninkrijksrelaties
Het vijfentwintigjarig bestaan van de Raad van Advies van Aruba kan niet in alle stilte voorbijgaan. De
Raad heeft de afgelopen jaren een te belangrijke rol
gespeeld in het bestuur van Aruba om thans geen
aandacht te besteden aan zijn vele werkzaamheden.
Evenals de andere Hoge Colleges van Staat in het Koninkrijk heeft de Raad soms onder moeilijke omstandigheden zijn werk moeten verrichten. Kritiek – vaak
in de persoonlijke sfeer en gespeend van kennis en
wetenschap, en vooral ingegeven door populistische,
partijpolitieke kleuring – heeft de Raad uiteraard ook
moeten doorstaan. Het valt onder deze omstandigheden niet mee om overeind te blijven en om niet te
vervallen in de neiging op soortgelijke wijze te reageren. Als Gouverneur van de Nederlandse Antillen
en aldus als – formele – voorzitter van de Raad van
Advies van de Nederlandse Antillen heb ik dit alles
van dichtbij kunnen ervaren. Gelukkig heeft de Raad
van Advies van Aruba zich steeds boven de partijen
weten te houden en op een zakelijke en professionele
wijze zijn adviezen uitgebracht. Graag wil ik daarom
mijn waardering en erkentelijkheid uitspreken voor
de vele jaren van belangwekkende en vruchtbare
werkzaamheden van alle (oud-)voorzitters en (oud-)
leden van de Raad. Nog vele jaren van wijsheid wil ik
de Raad toewensen.
1

Prof. mr. J. M. Saleh (1941) is Minister van Staat, was van januari
1990 tot juli 2002 gouverneur van de Nederlandse Antillen en
is thans hoogleraar Constitutioneel Koninkrijksrecht aan de
Universiteit Utrecht.

Een aspect waar de Raad zich steeds op heeft gericht,
betreft het bevorderen van goede samenwerking
tussen de collega-raden binnen het Koninkrijk. Ik
noem dit in het bijzonder, omdat samenwerking en
gemeenschappelijkheid binnen het Koninkrijk een
aangelegenheid is waaraan veel meer aandacht moet
worden besteed. Aandacht gaat immers meer uit naar
percepties en negatieve aspecten over en weer. Wanneer wordt gekeken naar hoe bijvoorbeeld sommige
volksvertegenwoordigers zich gedragen en uiten, kan
de conclusie geen andere zijn dan dat die alleen maar
gericht is op lokale consumptie en het behalen van
meer stemmen.
Bij meerdere gelegenheden2 heb ik gewezen op de
belangrijke, uitdagende rol van Aruba bij het bevorderen van nieuwe impulsen voor meer samenwerking
en gemeenschappelijkheid in de Koninkrijksrelaties.
In het kader van dit artikel wil ik hierover verder
uitweiden.

Waartoe zijn wij in het Koninkrijk?
Van tijd tot tijd is het goed ons grondig te bezinnen
op de betekenis van het Koninkrijk. Als ik het heb
over ons, bedoel ik daarmee de Koninkrijkspartners,
maar ook en vooral de bevolkingen van de (ei)landen.
2

Zo ook in mijn toespraak tijdens het jaarlijkse diner van de Kamer
van Koophandel van Aruba, in oktober 2010.
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Ouderen onder ons kunnen zich nog de eerste vraag
van de oude catechismus herinneren: Waartoe zijn
wij op aarde? Ik zou dit voor het Koninkrijk willen
parafraseren: Waartoe zijn wij in het Koninkrijk? Als
het alleen maar gaat om het feit dat wij historisch –
min of meer gedwongen – tot elkaar zijn veroordeeld,
heeft het Koninkrijk feitelijk nauwelijks betekenis.
Dan zouden de (ei)landen gemakkelijk kunnen besluiten uit elkaar te gaan. De bevolkingen van Aruba,
Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius hebben echter uitdrukkelijk ervoor gekozen binnen het Koninkrijksverband te blijven. Dat impliceert
een dwingende verplichting om onze aandacht te
richten op die onderwerpen die op langere termijn
werkelijk van belang zijn voor de samenlevingen in
het Koninkrijk. Het Comité Koninkrijksrelaties3
spreekt van meer ‘investeren in gezamenlijkheid’.
In een Voorlichting van de Raad van State van het
Koninkrijk worden twee mogelijkheden genoemd:
Verdieping of geleidelijk uiteengaan?4. Zoals eerder
vermeld, hebben de bevolkingen van onze eilanden
ervoor gekozen dat we samen moeten blijven.

Ontmanteling van de Nederlandse Antillen
Onnodig te zeggen dat sinds de ontmanteling van
de Nederlandse Antillen met ingang van 10 oktober
2010 het gehele Koninkrijk op een kruispunt van
nieuwe ontwikkelingen staat. De autonome status
voor Curaçao en Sint Maarten houdt een grotere zelfbeschikking in. Ook Bonaire, Saba en Sint Eustatius
die hebben gekozen om deel uit te maken van het
Nederlands staatsbestel, gaan een nieuwe toekomst
3

4
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Het Comité Koninkrijksrelaties is opgericht ter versterking
van de maatschappelijke verbanden tussen de landen van het
Koninkrijk. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven en prof. mr. J.M.
Saleh zijn resp. voorzitter en vicevoorzitter van dit Comité. Meer
informatie: www.comitekoninkrijksrelaties.org
Verdieping of geleidelijk uiteengaan? De relaties binnen het Koninkrijk en met de Europese Unie. Voorlichting dd. 9 september
2003 overeenkomstig artikel 18, tweede lid, van de Wet op de
Raad van State over de verhouding van de Nederlandse Antillen
en Aruba tot de Europese Unie. Den Haag: Raad van State.

tegemoet. De nieuwe status biedt alle (ei)landen de
mogelijkheid om hun financiële, sociale en economische problemen aan te pakken in een meer specifieke
eilandelijke context. Maar men moet ook begrijpen
dat – zowel in letter als in geest – meer autonomie
moet worden opgevat als een politiek-bestuurlijke
kracht en zeker niet als een terugtrekking of verschansing achter de muren van naïeve zelfverzorging
of van een onmogelijke autarkie5 in deze wereld
van globalisering. De hier en daar heersende naïeve
gedachte dat wij alleen alles kunnen en de buitenwereld niet nodig hebben, is allang achterhaald en
is niet meer van deze tijd. Bovendien, constitutionele
veranderingen alleen moeten niet worden gezien als
een wondermiddel, een soort van oplossing voor
alle interne problemen. Geschiedenis in alle delen
van de wereld door de eeuwen heen heeft bewezen
dat omkering van de fortuinen voor de samenleving
en de mensheid in het algemeen niet alleen kan
komen van politieke maatregelen, en zeker niet van
exclusieve economische maatregelen, technologische
innovatie of grondwettelijke veranderingen. Oplossing zal komen uit een drastische wijziging in een herbeoordeling van de culturele, spirituele en ethische
waarden, uiteindelijk uitgedrukt in een transformatie
van zowel de maatschappij als van de economie. In
het kader van de situatie in ons Koninkrijk betekent
dit – met andere woorden – dat de veranderingen
in de constitutionele structuren op zich geen enkel
gevolg zullen hebben, indien dit niet gepaard gaat
met een verandering van de mentaliteit van mensen
in de samenleving in het algemeen, maar vooral van
de leiders in de gemeenschap, zowel in de publieke
en als in de private sector. Het is een feit dat de ontwikkeling begint in het denken van mensen, in hun
attitudes, waarden en oordelen. Ter ondersteuning
van onze grondwettelijke bepalingen en hun implementaties, en van het democratische proces in het
5

Het (al dan niet economisch) streven zo min mogelijk afhankelijk
te zijn van anderen.
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algemeen, is een politieke samenleving nodig die haar
onderliggende waarden onderkent en ze concreet
tot uiting brengt in haar eigen politiek-bestuurlijke
activiteiten. Zonder transformatie van mentaliteit
zullen we meer van hetzelfde hebben, maar dan in
een nieuwe staatkundige structuur zonder extra
voordelen voor onze samenleving. Het punt is dus
niet alleen meer autonomie en meer zelfbeschikking,
maar vooral meer eigen verantwoordelijkheid bij het
geven van een duidelijke richting aan onze eilanden
en een samenhangend beleid dat de stimulering van
een duurzame economische groei ten voordele van
onze mensen zal bevorderen. De focus dient per saldo
te worden gericht op het stimuleren van een sociale
en economische transformatie, die zowel innovatief
als creatief behoort te zijn en een unieke kwaliteit
van leven aan de bevolking van onze (ei)landen biedt.
Natuurlijk hebben wij het recht gebruik te maken van
onze autonome status en onszelf te zijn, maar niet
om het verleden te herhalen, maar om een nieuwe
toekomst te bedenken.
Het is in het kader van deze constitutionele veranderingen dat ik een visie wil ontplooien hoe van deze
nieuwe constellatie van het Koninkrijk gebruik kan
worden gemaakt ter bevordering van duurzame samenwerking, van sociale cohesie en meer samenhang
tussen de partners in het Koninkrijk der Nederlanden. Ik zal in het bijzonder de nadruk leggen op de
uitdagende rol van Aruba in deze nieuwe situatie. Ik
ben er namelijk vast van overtuigd dat de regering
en de particuliere sector van Aruba over alle ingrediënten beschikken om het initiatief te nemen bij het
bevorderen van meer samenwerking en van een gevoel
van saamhorigheid tussen de samenlevingen van
het Koninkrijk. Bewijs hiervan is onlangs gebleken
toen door bemiddeling van de minister-president
van Aruba binnen zeer korte tijd een succesvolle
bijeenkomst werd georganiseerd in Caracas met de
minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela,
samen met de toenmalige minister van Buitenlandse

Zaken van het Koninkrijk en een vertegenwoordiger
van de Nederlandse Antillen. Het doel van deze bijeenkomst was om de relatie tussen Venezuela en de
partners in het Koninkrijk, die van tijd tot tijd onder
spanningen staat, te bespreken. Vermeld moet ook
worden het uitstekende werk van het Genootschap
Nederland-Aruba in Nederland ter bevordering van
vriendschap en samenwerking tussen beide landen.
Verder heeft de gehele private sector van Aruba, met
inbegrip van de Kamer van Koophandel, de Aruba
Trade and Industry Association (ATIA) en de Aruba
Hotel Association (AHATA), het voortouw genomen
om over de hele wereld, met name ook het Caribisch
gebied en de Amerika's van Noord naar Zuid, de
naam van Aruba op de kaart te plaatsen en allerlei
soorten van samenwerking in de verschillende sectoren te creëren.

Hoofdthema’s bij gemeenschappelijke
oriëntaties en idealen
Wanneer wij het hebben over gemeenschappelijke
oriëntaties en idealen in het Koninkrijk, moeten we
rekening houden met bepaalde omstandigheden die
daarbij een rol spelen:
1 de sociaal-culturele ontwikkeling in Nederland en
de onvoldoende gemeenschappelijke beleving van
de eenheid binnen het Koninkrijk;
2 de institutionele relaties tussen de landen in het
Koninkrijk;
3 verschillende niveaus van maatschappelijke voorzieningen, in het bijzonder onderwijs, zorg (waarin
begrepen armoedebestrijding) en veiligheid als
gevolg van onvoldoende gemeenschappelijke beleving;
4 de gevolgen van de Europese integratie voor het
Koninkrijk;
5 de samenwerking tussen niet-gouvernementele
organisaties en instellingen.
Op deze thema’s wordt hier nader ingegaan.
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Gemeenschappelijkheid
In het Koninkrijk is onvoldoende sprake van een
gemeenschappelijke beleving van de eenheid van
het Koninkrijk. De kwaliteit van de relatie tussen
de landen staat voortdurend onder druk. Het algemene beeld wordt bepaald door incidenten en het
over en weer afweren en afschuiven van problemen
naar de andere landen van het Koninkrijk. In het
algemeen bestaat in Nederland weinig belangstelling voor de overzeese rijksdelen en voor zover er wel
belangstelling bestaat, wordt die vaak bepaald door
de incidenten en verkeerde percepties door gebrek
aan wetenschap. Sociaal-culturele veranderingen in
Nederland dragen er aan bij dat de beleving van een
historische lotsverbondenheid met de Caribische
rijksdelen verder verzwakt. De generatie Nederlanders die getuige is geweest van de trauma’s van de
Nederlandse dekolonisatie na de Tweede Wereldoorlog, wordt steeds kleiner. Onder de jongere generatie zijn er sommigen die de Caribische landen
op de markt willen verkopen; anderen denken aan
eenzijdige verbreking van de banden en meer van
dit soort onzinnige uitlatingen. In het Nederlandse
onderwijs komen de andere delen van het Koninkrijk niet of nauwelijks aan bod. Culturele contacten
en maatschappelijke samenwerkingsverbanden
zijn verwaarloosd. Als gevolg hiervan is er gerede
aanleiding te verwachten dat in de nabije toekomst
een groot deel van de Nederlandse bevolking niet of
nauwelijks iets weet over de Caribische landen en
daar ook geen banden mee heeft. Dat is bijzonder
jammer omdat het Koninkrijksverband ook belangrijke voordelen kan opleveren. De sociaal-culturele
en sociaaleconomische verscheidenheid die door de
leefgemeenschappen van het Koninkrijk heen loopt,
kan namelijk ook zinvolle samenwerkingsverbanden
op vele terreinen opleveren, wat kansen biedt voor een
gemeenschappelijke aanpak en beleving.
Wij hebben in 1954 gezamenlijk gekozen voor één
staatsburgerschap, maar in de beleving wordt nog

174

steeds te veel onderscheid gemaakt tussen Nederlanders in het Europese rijksdeel en Antillianen en Arubanen die over een Nederlands paspoort beschikken.
De in Nederland wonende Antilliaanse/Arubaanse
Nederlanders worden als allochtonen aangemerkt;
de in de Antillen wonende Europese Nederlanders
staan geboekt als makamba’s. Tot op hoog niveau
wordt door menigeen ervaren dat Nederland en de
Caribische Rijksdelen tot elkaar veroordeeld zijn.
Anderzijds wordt daar tegenover gesteld dat het Koninkrijksverband moet worden gezien als een leefgemeenschap van Koninkrijksburgers en daarom doordrongen zou moeten worden van een sterker besef
van gemeenschappelijkheid, zowel in beleving als in
de praktijk. Dit besef van één grote leefgemeenschap
en van gemeenschappelijkheid dient de komende jaren sterker te worden benadrukt. Versterking van de
beleving en de invulling van de gemeenschappelijkheid
binnen het Koninkrijk, van het besef dat wij met zijn
allen Nederlanders zijn, zou kunnen leiden tot een
radicale omkering van de waardering van de grote
sociaaleconomische verschillen tussen en binnen
de landen in het Koninkrijk, met name wat betreft
maatschappelijke voorzieningen als onderwijs, volkshuisvesting en medische zorg alsook van bestaande
armoede. Anderzijds wordt de vraag gesteld of deze
doelstelling wel realistisch is. De landen liggen ver
uiteen, de postkoloniale geschiedenis heeft lange tijd
de toekomstige onafhankelijkheid van de Caribische
rijksdelen als richtsnoer gevolgd. Volgens die gedachtegang zouden de landen uiteindelijk uit elkaar gaan
en elk hun eigen weg moeten kiezen. Als uitgangspunt heeft echter te gelden dat de drie (ei)landen
van het Koninkrijk historisch met elkaar verbonden
zijn. Deze lotverbintenis behoeft tegenwoordig een
nieuwe legitimatie. Dat kan door opwaardering van
de idee van een sterkere verbondenheid van de drie
landen en van de eilanden in het Koninkrijksverband,
waardoor zij tevens aansluiting vinden bij grotere
verbanden van staten als de Europese Unie. Zij raken
daardoor niet in een geïsoleerde positie en kunnen
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bijgevolg op waarborgen rekenen, óók met betrekking tot een redelijk niveau van voorzieningen. In
onze tijd moet in het Koninkrijk sprake zijn van een
reële gemeenschappelijkheid waaronder niet alleen
de zorg voor de formele Koninkrijkstaken maar ook
de gemeenschappelijk gevoelde verantwoordelijkheid
voor de sociaal-culturele verhoudingen in en tussen
de landen. Een sterkere verbondenheid binnen het
Koninkrijksverband betekent geenszins dat er geen
ruimte is voor intergouvernementele, sociaaleconomische en culturele relaties van de Caribische delen
van het Koninkrijk met de Caribische en LatijnsAmerikaanse regio. Het een sluit het ander niet uit.
Onderzoek heeft aangetoond dat de burgerij op al
onze eilanden, mede als gevolg van sterke banden met
de Koninklijke familie in Nederland, bijzonder gehecht is aan het Koninkrijksverband. Tegelijkertijd is
sprake van talrijke en veelzijdige regionale netwerken.

Institutionele relaties binnen het Koninkrijk
De staatkundige relaties binnen het Koninkrijk worden nu geregeld in het Statuut voor het Koninkrijk
der Nederlanden van 1954. In de toen heersende
naoorlogse perceptie ging men ervan uit dat de Caribische rijksdelen op een gegeven moment – vroeg
of laat – wel onafhankelijk zouden worden. In dat
vooruitzicht lag een sterke nadruk op de autonomie
van de landen voor de hand. In die gedachtegang zou
Nederland de eilanden tijdelijk met ontwikkelingshulp ondersteunen, opdat zij zich als onafhankelijke staten straks beter zouden kunnen redden. De
institutionele relaties werden dientengevolge in de
praktijk gedomineerd door begrippen als onafhankelijkheid, zelfredzaamheid, ontwikkelingshulp, eindigheid en
autonomie. Deze begrippen duiden niet op gemeenschappelijkheid in oriëntatie maar beklemtonen
gescheidenheid en verder uiteengroeiende posities.
Autonomie en zelfredzaamheid worden als juridische
en dogmatische doctrines vooropgesteld. Doctrines
die steeds weer met een beroep op het Statuut en de
autonomie als potentiële barrières naar voren wor-

den geschoven om aan te geven waarom bepaalde
gemeenschappelijke vormen van samenwerking en
van gemeenschappelijk beleid in koninkrijksverband
niet kunnen. Uit de toelichting op het Statuut volgt
echter het tegendeel: ‘Ook waar de rechtsband van
het Koninkrijk geen werking heeft, is er plaats voor
onderlinge samenwerking. De uitbouw van deze
samenwerking is van groot belang en zal voor een
belangrijk deel het karakter van de gemeenschap
der landen bepalen.’ Wat de zelfredzaamheid betreft
wordt al te vaak uit het oog verloren dat het in kleine
samenlevingen als die van onze Caribische eilanden
om een relatief begrip gaat.
Het streven naar zelfredzaamheid maakt samenwerkingsrelaties en het voeren van een gemeenschappelijk beleid allesbehalve overbodig. In een leefgemeenschap als die van het Koninkrijk is samenwerking
juist iets voor onbepaalde tijd welke echt nodig is
om te bereiken dat alle delen van het Koninkrijk
kwalitatief goed bewoonbaar blijven. Daartoe is
geen wijziging van het Statuut nodig. In deze moderne tijd gaat het dus – ook in volkenrechtelijke
termen – niet langer om independentie, maar meer
om interdependentie.
De sterke nadruk op de autonomie en de gerichtheid op gescheidenheid komen tot uitdrukking
in de vormgeving van institutionele relaties. Het
feitelijke patroon van het Statuut is dat een beperkt
aantal zaken als Koninkrijksaangelegenheden
wordt aangemerkt. Alle andere aangelegenheden
van gemeenschappelijk belang zijn voorwerp van
onderhandelingen tussen partners, die ook eigen
– per (ei)land bepaalde – belangen dienen. Deze
gescheidenheid heeft in de hand gewerkt dat zelden
of nooit het niveau van de sociaaleconomische verschillen tussen de drie landen van het Koninkrijk ten
principale aan de orde is gesteld. En juist hier ligt
de oorzaak van veel problemen. Het is op grond van
artikel 43 van het Statuut een taak van het Koninkrijk de fundamentele mensenrechten en vrijheden
en de rechtszekerheid te waarborgen, met andere
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woorden, een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die echter vervolgens eenzijdig als Nederlandse
verantwoordelijkheid wordt gezien. Dat geldt niet
voor maatschappelijke voorzieningen als onderwijs,
volkshuisvesting, medische zorg en armoedebestrijding. Daarvoor kan geen beroep op het Statuut
worden gedaan; wél op Nederland, in het kader
van incidentele samenwerkingsafspraken. In beide
gevallen is er dus geen sprake van een gemeenschappelijk gevoelde verantwoordelijkheid. Nu wordt er
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de behartiging
van Koninkrijksaangelegenheden en anderzijds de
relaties tussen de instellingen van het Koninkrijk en
zijn landen. Bestuurlijk is de zorg voor Koninkrijkstaken ondergebracht bij Nederlandse ministeries, al
naar gelang het onderwerp, dus hoofdzakelijk bij de
Ministeries van Buitenlandse Zaken en van Defensie.
De landsregeringen beschikken in een aantal gevallen over ambtelijke onderdelen (zoals de Bureaus
Buitenlandse Betrekkingen) die met deze ministeries
contact onderhouden. De Nederlandse coördinatie
van de Koninkrijksrelaties berust bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het
Statuut laat echter ook andere mogelijkheden toe,
zoals die van vrijwillige samenwerking tussen departementen, provincies of gemeenten in Nederland en
instellingen overzee met een overeenkomstig werkterrein. Evenmin staat het Statuut een verdergaande
samenwerking tussen bijvoorbeeld de Rekenkamers,
de Sociaal Economische Raden en tussen de Raad
van State en de Raden van Advies in de weg. Samenwerking tussen instituties lijkt ook vruchtbaarder
dan alleen via projecten. In aanvulling en ook wel in
plaats van formeel-institutionele samenwerkingsrelaties, zou voor bepaalde terreinen een grotere
verantwoordelijkheid kunnen worden gelegd bij
niet-gouvernementele allianties in het Koninkrijk.
De ervaring heeft geleerd dat werkgemeenschappen
van maatschappelijke organisaties in Nederland
en soortgelijke organisaties op de Caribische (ei)
landen, gemakkelijk met elkaar kunnen omgaan en
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minder last hebben van allerlei formele regelingen.
Deze werkgemeenschappen zijn resultaatgericht en
zien vaak mogelijkheden die gemakkelijk kunnen
worden gerealiseerd.
Een punt van zorg dat al jaren naar voren komt is
het zogenaamd democratisch deficit binnen het
Koninkrijk: het heeft geen parlement waarin alle
Nederlanders zijn vertegenwoordigd. De Nederlandse Staten-Generaal is – met inspraak van de
zijde van Aruba, Curaçao en Sint Maarten – tevens
het parlement van het Koninkrijk en oefent samen
met de Koninkrijksregering de wetgevende macht in
Koninkrijksaangelegenheden uit. Het vaker deelnemen van de leden van de Staten van Aruba, Curaçao
en Sint Maarten aan het debat in de Tweede Kamer
zou – naast de reguliere parlementaire contacten –
wel eens heel vruchtbaar kunnen zijn.

Niveau van de maatschappelijke voorzieningen in het
Koninkrijk
Overeenkomstig artikel 38 van het Statuut zijn de
landen van het Koninkrijk gehouden elkaar waar
nodig bijstand te verlenen. Dit heeft in de loop der
jaren geleid tot een grote variëteit aan formeelinstitutionele samenwerkingsrelaties. Deze samenwerking
is vrijwillig en wordt hoofdzakelijk gefinancierd ten
laste van Hoofdstuk IV van de Rijksbegroting. Door
middel van honderden projecten en programma’s
is in het verleden steun verleend aan een reeks van
maatschappelijke voorzieningen op de eilanden,
zoals onderwijs, medische zorg, volkshuisvesting
en andere sociale aangelegenheden. Daarbij is altijd sterke nadruk gelegd op de gouvernementele
samenwerking. De rol van NGO’s is helaas gering.
Ook is er tot voor kort onvoldoende aandacht besteed aan een normering van het niveau van welzijn
op de Caribische (ei)landen. Steeds komt de vraag:
op welk niveau van voorzieningen mogen deze (ei)
landen in vergelijking met Nederland rekenen? Het
is moeilijk voor deze kleinschalige eilanden om op
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een met Nederland vergelijkbaar niveau zelfredzaam
te zijn. De Caribische (ei)landen van het Koninkrijk
worden in het algemeen niet als ontwikkelingsgebieden aangemerkt; zij hebben een vrij hoog bruto
nationaal product per capita. Toch wordt de samenwerking door internationale instellingen (IMF,
Wereldbank, OESO) genormeerd naar begrippen
van de internationale ontwikkelingssamenwerking
als zelfredzaamheid, autonomie en tijdelijkheid. Het
Koninkrijk moet dus niet alleen een waarborg bieden
voor behoorlijk bestuur en rechtshandhaving, maar
ook voor een behoorlijke maatschappelijke orde. De
gemeenschappelijkheid van het Koninkrijksverband
komt daardoor, met name in slechte tijden, onder
druk te staan.
Het tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen van
sociaaleconomische verschillen tussen de rijksdelen
roept de volgende vragen en aandachtspunten op:
• Welke normering moet worden aangehouden met
betrekking tot het minimale niveau van maatschappelijke voorzieningen op Aruba, Curaçao,
Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius?
• Welke budgettaire voorzieningen moeten in Koninkrijksverband worden getroffen in aanvulling
op de eigen financiële en personele inspanningen
van de landen/eilanden (in relatie tot belastingdruk, inkomensverdeling e.d.) teneinde structureel
een ondergrens van de maatschappelijke voorzieningen te waarborgen?
• Inschakeling en samenwerking van het particulier
initiatief (NGO’s, maatschappelijk middenveld) in
Koninkrijksverband zou kunnen leiden tot nongouvernementele allianties waaraan een deel van
de zorg voor de maatschappelijke ondergrens zou
kunnen worden toevertrouwd. Dat zou ook tot
een meer ontspannen relatie tussen de regeringen
kunnen leiden. Daarbij moet worden bezien welke
(wettelijke) beletselen zich voordoen in zake het
werkterrein van NGO’s in Nederland, i.c. schoolbesturen en woningbouwcorporaties. Hun werkter-

rein moet worden verbreed tot samenwerking met
overeenkomstige NGO’s in Caribische rijksdelen.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese
Unie
De Koninkrijksgemeenschap staat onder druk van
de voortgaande Europese integratie. Een deel van
het Koninkrijk, Nederland, is lid van de Unie en de
andere delen zijn dat niet. Zij zijn indertijd van het
lidmaatschap uitgesloten en worden als Landen en Gebieden Overzee (LGO) aangemerkt. Als gevolg van de
Europese integratie zullen Nederland en de overzeese
gebieden qua wetgeving en beleid steeds meer uiteen
drijven. Voor een aantal niet-Europese gebieden is in
het EG-verdrag een regeling getroffen die leidt tot een
rechtstreekse toepasselijkheid van het EG-verdrag en
van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Noch
principieel, noch praktisch zijn er redenen waarom
de Caribische delen van het Koninkrijk niet onder
bepaalde regelingen kunnen worden gebracht. Aan
het Statuut van het Koninkrijk hoeft om die reden
niets te worden veranderd. De huidige LGO-status
is problematisch geworden. Het overgrote deel van
de LGO-gebieden ten tijde van de oprichting van de
EG is onafhankelijk geworden, en van de resterende
LGO-gebieden is het merendeel economisch van marginale betekenis. Anderzijds zouden onze (ei)landen
als ultraperifere gebieden van de Europese Unie kunnen
rekenen op omvangrijke financiële onderbouwing.
Om te voorkomen dat de Caribische Rijksdelen
steeds verder in een geïsoleerde positie raken, dienen
de volgende aandachtspunten op korte termijn in
acht te worden genomen:
• Besluitvorming over de pro’s en contra’s van de
huidige LGO-situatie en over alternatieven, waaronder het ongedaan maken van de uitsluiting van
onze (ei)landen bij de totstandkoming van de Europese Unie. Er ligt inmiddels een aantal adviezen
hierover, een positief advies van de Raad van State
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•

richting ultraperifere status6, en een advies van
de Commissie Van Beuge, dat meer pleit voor de
LGO-status7. Daarnaast zijn er ook economische
en juridische studies van de Erasmus Universiteit
Rotterdam resp. Rijksuniversiteit Groningen. In de
besluitvorming moet uiteraard ook een inschatting
worden gemaakt van complicaties die zich kunnen
voordoen bij uitbreiding van het geldingsbereik
van de Europese verdragen via artikel 299, tweede
lid, EG-verdrag tot onze (ei)landen. Genoemde
bepaling maakt namelijk op een groot aantal
terreinen bijzondere regelingen en faciliteiten
mogelijk, maar uiteraard moet ook worden gelet
op de gevolgen voor de relatie tot de Caribische
omgeving.
Van belang bij een dergelijk onderzoek zijn de
financieel-economische gevolgen van de aansluiting van de Caribische Rijksdelen als ultraperifere
gebieden van de Europese Unie. De economische
implicaties van een eventuele aansluiting moeten
scherp in kaart worden gebracht, mede vanwege de
werkgelegenheidsproblematiek in de als zodanig
reeds erkende categorie ultraperifere gebieden.

6
7
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Verhouding van de Nederlandse Antillen en Aruba tot de Europese Unie (2003).
Banden met Brussel. De betrekkingen van de Nederlandse Antillen en Aruba met de Europese Unie (2004).

Nieuwe impulsen, nieuwe kansen
De nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het
Koninkrijk bieden nieuwe kansen om daadwerkelijk te gaan praten over de reële problemen binnen
het Koninkrijk en de oplossingen daarvan, en niet
alleen negatieve aandacht te blijven richten op de
gevolgen van die problemen en allerlei incidenten.
Die nieuwe aanpak maakt het gemakkelijker om
tot goede afspraken te komen. Verbetering van de
communicatie is alleen mogelijk vanuit een gemeenschappelijk perspectief. Die communicatie kan
niet alleen gebeuren op politiek-bestuurlijk niveau.
Zonder betrokkenheid van maatschappelijke groepen, vertegenwoordigers van de nieuwe generaties,
personen buiten de politiek-bestuurlijke hitte van de
dag, lukt het niet. Er moet nu eindelijk naar nieuwe
impulsen van samenwerking, sociale cohesie en gemeenschappelijkheid worden gezocht.
De Arubaanse regering heeft onlangs daartoe in haar
contacten met de Nederlandse publieke en private
sector het goede voorbeeld gegeven.
En ook de Raad van Advies van Aruba kan hierin – in
het kader van zijn vijfentwintigjarig bestaan – een
belangrijke bijdrage leveren door – zoals tot nu toe
het geval is geweest – met collega-raden te blijven samenwerken en samenwerkingsverbanden met andere
entiteiten te stimuleren.

A.G. Croes

1

Aruba en de Europese Unie: nieuwe
toekomstperspectieven
Elders in deze bundel pleit de Arubaanse premier
ervoor om het Koninkrijk om te vormen tot een
strategisch partnerschap2 waarin wordt gestreefd
naar een win-winsituatie voor alle partners. Daarbij
merkt de premier op dat het beleid ten aanzien van
de Europese Unie als complementair moet worden
beschouwd aan het beleid ten aanzien van de overige delen van het Koninkrijk. Ook ten aanzien van
de Europese Unie dient, net als ten aanzien van het
Koninkrijk, gestreefd te worden naar de realisatie van
een strategisch partnerschap. De vraag is in hoeverre
dit in de toekomst te realiseren is, en op welke wijze.

De huidige situatie
Aruba heeft (toen nog als onderdeel van de Nederlandse Antillen) vanaf 1 oktober 1964 een zogenaamde LGO-relatie (LGO = Landen en Gebieden
Overzee) met de Europese Unie (toen nog EEG). Bij
de verkrijging van de status aparte per 1 januari 1986
heeft Aruba deze status behouden3. Het juridisch
kader van de LGO-associatie is vastgelegd in deel IV

van het EG-verdrag. Nadere regels zijn overeenkomstig artikel 187 van het EG-verdrag vastgesteld door
de Raad in het zogenoemde LGO-besluit. Het LGOregime is in essentie een op de oude EEG-regeling
geënt preferentieel handelsregime voor gebieden
(delen van lidstaten) buiten de Gemeenschap en is
gekoppeld aan een strategie voor armoedebestrijding.
Omdat de LGO buiten de Gemeenschap vallen, geldt
voor hen het sociaaleconomisch cohesiebeginsel niet.
LGO vallen niet onder het Unie-regiobeleid – zoals
de zogenaamde ultraperifere gebieden (UPG), die wel
tot de Gemeenschap behoren. De UPG komen, net
als de andere regio’s van de EU en in tegenstelling tot
de LGO, in aanmerking voor bijvoorbeeld structuurfondsen. Het bijzondere van het UPG-regime is dat
de EU ervan uitgaat dat deze gebieden vanwege hun
specifieke kenmerken permanente nadelen hebben
en dan ook – permanent – in aanmerking moeten
komen voor een bijzondere benadering om deze
permanente nadelen te compenseren4.

4
1
2
3

Dr. A.G. Croes (1946) is adviseur van de regering en is in 2006
aan de Universiteit van Tilburg gepromoveerd op een onderzoek
naar de herdefiniëring van het Koninkrijk.
Zie de bijdrage van mr. M.E. Eman in deze bundel.
Per 10 oktober 2010 hebben de nieuwe landen, Curaçao en Sint
Maarten, de rechten en verplichtingen van de LGO-status overgenomen. Met de BES-eilanden is overeengekomen dat vijf jaar na
de toetreding tot Nederland (dus in 2013) de relatie met de EU
opnieuw zal worden bezien. In dit verband worden de eilanden
die de BES uitmaken overigens gezien als afzonderlijke entiteiten.

Artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie bepaalt onder meer: ‘Gezien de structurele economische en sociale situatie (...) die wordt bemoeilijkt door de
grote afstand, het insulaire karakter, de kleine oppervlakte, een
moeilijk reliëf en klimaat en de economische afhankelijkheid
van enkele producten, welke factoren door hun blijvende en
cumulatieve karakter de ontwikkeling van deze gebieden ernstig
schaden, neemt de Raad (...) specifieke maatregelen aan die er met
name op gericht zijn de voorwaarden voor de toepassing van dit
Verdrag, met inbegrip van gemeenschappelijk beleid, op deze
gebieden vast te stellen.’
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Inmiddels heeft de huidige relatie van Aruba met
de Europese Unie toch een andere dimensie dan de
oorspronkelijke economische- en handelsrelatie met
de EEG. Dit komt vooral door de interne ontwikkelingen in Europa zelf en het feit dat de Europese
Unie een heel andere dimensie heeft dan de EEG en
een ‘waardengemeenschap’ is. Sinds de invoering
van het burgerschap van de Europese Unie zijn de
inwoners van Aruba met de Nederlandse nationaliteit
ook burgers van de Europese Unie, ook al leven zij in
een LGO en dus buiten de Gemeenschap. Van deze
Europese familie wordt steeds meer verwacht dat de
leden zich houden aan de huisregels de Europese
waarden en normen, i.e. aan een belangrijk deel van
het Europees acquis communautaire. Ook mondiale
ontwikkelingen brengen met zich mee dat de relatie
van Aruba met de Europese Unie is gewijzigd. De op
de marktprotectie van de EEG gebaseerde LGO-handelsregeling heeft zijn houdbaarheidsdatum al bijna
bereikt5. Naarmate de – ook de door de WTO gepropageerde handelsliberatie – voortschrijdt, verliest de
op preferentie gebaseerde LGO-handelsregeling ipso
facto relevantie (Croes, 2006, pp. 175-176)6.
Het is in dit verband dat al enkele jaren gelden de
vraag is opgekomen of er voor de toekomst niet een
betere optie voor Aruba openstaat. De gedachten zijn
daarbij vooral uitgegaan naar het modernere regime
voor de ultraperifere gebieden. Bij het Verdrag van
Amsterdam van 1997 is erkend dat de in het Verdrag
genoemde ultraperifere gebieden – waarvan de feitelijke omstandigheden veel gelijkenis vertonen met die
van Aruba – gelet op de specifieke omstandigheden
die permanente handicaps opleveren, aanspraak kun-

5

6
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Er zijn zeven ultraperifere gebieden: Guadeloupe, Frans Guyana,
Martinique en Réunion (de vier Franse overzeese departementen)
alsook de Canarische eilanden (Spanje), de Azoren en Madeira
(Portugal). Mayotte (voorheen LGO) en Saint Barthélemy (Frankrijk) zijn bezig met het verwerven van een UPG-status.
Het LGO-handelsregime heeft nooit een significante betekenis
gehad voor de Arubaanse economische ontwikkeling.

nen maken op een bijzondere benadering7. Hoewel
deze gebieden onder het interne Unie-regiobeleid
vallen – en dus aanspraak kunnen maken op EU-regiofondsen – kunnen zij verdragsrechtelijk een zekere
vorm van status aparte in Europees verband claimen.
Sinds 1999 is de ontwikkeling van een steeds meer
coherente UPG-strategie gaande. Oorspronkelijk
was deze strategie erop gericht om zo veel mogelijk
de in het Verdrag gesignaleerde permanente handicaps te compenseren. In 2004 werd het Europees
ambitieniveau met betrekking tot de UPG groter:
er werd een nieuw mondiaal element ingevoegd,
het grote nabuurschapconcept. De ultraperifere
gebieden worden niet meer alleen als lastposten
gezien. Zij hebben als ‘voorposten’ van Europa in
de wereld een meerwaarde voor de Europese Unie.
Zij worden door Europa bijgestaan en ondersteund
om als zodanig te kunnen functioneren en beter te
kunnen samenwerken – en concurreren – in de eigen regio, maar ook mondiaal. De nieuwe strategie
moet dus een win-winsituatie creëren voor de UPG
maar ook voor de EU. De looptijd van het huidige
LGO-besluit, dat oorspronkelijk zou gelden tot eind
2011 is verlengd tot eind 2013. De huidige strategie
voor de UPG loopt eind 2013 eveneens teneinde. In
Brussel worden thans voor beide regimes synchroon
beraadslagingen gevoerd voor de periode hierna. De
Europese Commissie heeft reeds voor beide regimes
een indicatie gegeven van de algemene beleidslijnen.
Het is duidelijk dat de EU ingrijpende wijzigingen
wenst en dat er sprake zal zijn van een zekere convergentie tussen beide regimes in de toekomst.
Op de vraag voor participatie in welk traject van de
beraadslagingen Aruba zou moeten kiezen, zal na
bespreking van de vooruitzichten voor beide regimes
worden ingegaan.

7

Er is nu eenmaal weinig aan een opening als de (tarief)muur is
gesloopt.

A.G. Croes

De LGO-associatie na 2013
De Europese Commissie publiceerde in 2008 het
Groenboek ‘De toekomstige betrekkingen tussen de EU
en de landen en gebieden overzee’, om een discussie op
gang te brengen over de algemene beleidslijnen die
op de langere duur aan de LGO-relatie ten grondslag
zouden moeten liggen. De voorstellen zijn er volgens de Commissie op gericht om binnen de kaders
van het EG-verdrag de LGO een steviger positie te
geven binnen de zogenoemde Europese familie- en
waardengemeenschap, waarbij ze nadrukkelijker
moeten worden benaderd als deel van Europa. In
plaats van armoedebestrijding stelt de Commissie
voor de samenwerking te richten op het versterken
van de concurrentiekracht en de integratie in de
regio. Deze strategie moet ertoe leiden dat de EU
en de LGO strategische partners worden. De Commissie acht het wenselijk dat op termijn in de LGO
meer Europese standaarden gaan gelden, met name
milieustandaarden en standaarden op het gebied
van goed bestuur8. Volgens de Commissie hebben
de LGO het potentieel om de Europese normen uit
te dragen in de verafgelegen regio’s waar zij gelegen
zijn. De Commissie wil dat de LGO na 2013 effectiever als strategische voorposten van de EU kunnen
functioneren en tegelijkertijd stevig zijn ingebed in
regionale verbanden.
De Nederlandse regering heeft reeds aangegeven dat
deze inzet van de Commissie goed aansluit bij de
Nederlandse denkbeelden9. De Associatieregeling
8

9

Het is duidelijk dat hiermee de LGO onder druk kunnen komen
te staan om het acquis communautaire op deze gebieden te
accepteren. Op het gebied van acceptatie van het acquis communautaire zal dan op den duur alleen maar sprake zijn van
een gradueel verschil tussen de LGO en de UPG. Een belangrijk
punt in dit verband is wel dat de UPG aanspraak kunnen maken
op de regiofondsen en de LGO (vooralsnog) niet. Op het punt
van financiering van de LGO-associatie na 2013 dient dan ook
duidelijkheid verschaft te worden.
Kamerbrief inzake de kabinetsreactie op het Groenboek Landen
en Gebieden Overzee (LGO) van 29 september 2008.

dient in de visie van Nederland optimaal gerelateerd
te worden aan de behoeften van de LGO en rekening
houden met de diversiteit en de specifieke kenmerken. De economische betrekkingen moeten verder
worden ontwikkeld, niet alleen in het belang van de
LGO maar ook van de EU zelf. Dit sluit aan bij het
Nederlands beleid om de economieën in de Caribische rijksdelen te revitaliseren en de bestuurskracht
te versterken. Nederland onderschrijft het uitgangspunt om af te stappen van de klassieke aanpak van
ontwikkelingssamenwerking, de LGO een steviger
positie te geven in de Europese familie en om van
de relatie met de LGO een strategische partnerschaprelatie te maken.
Het is thans van groot belang dat nagegaan wordt in
hoeverre de denkbeelden van de Nederlandse regering overeenkomen met de – nog te expliciteren – Arubaanse visie ten aanzien van de toekomstige relatie
met de EU. Zou er sprake zijn van discrepantie dan
dient zo spoedig mogelijk overleg plaats te vinden
met Nederland teneinde tot gezamenlijke standpunten te komen die in de lopende beraadslagingen
kunnen worden ingebracht. Er kan uiteraard alleen
effectief worden onderhandeld door het Koninkrijk
als er in het Koninkrijk consensus bestaat over het
gewenste resultaat van de beraadslagingen.
Aan de hand van verkregen reacties op het Groenboek
heeft de Commissie het document ‘Elementen voor
een nieuw partnerschap tussen de EU en de landen
en gebieden overzee (LGO)’ opgesteld10. Volgens de
Commissie bestaat al brede consensus over een aantal
algemene kwesties:
• De huidige op armoedebestrijding gebaseerde
LGO-relatie moet worden vervangen door een relatie die meer aan de realiteit ter plaatse beantwoordt.

10 Mededeling van 6 november 2009 van de Commissie aan het
Europees parlement, de Raad, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s [COM (2009) 623
def.]
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•

De unieke relatie tussen de LGO en EU moet de
hoeksteen van de na-2013-relatie worden.
• Daarbij moet rekening worden gehouden met de
specifieke kenmerken van de LGO, in het bijzonder
hun economische en sociale ontwikkeling, diversiteit, kwetsbaarheid en hun belang voor het milieu.
• De veerkracht en het concurrentievermogen van de
LGO moeten worden versterkt in de regio’s waar
ze gelegen zijn.
• De LGO die een voorpost van Europa in de wereld
zijn, moeten worden beschouwd als een pluspunt
voor de EU en niet als last.
De Commissie merkt ook op dat in veel reacties is
beklemtoond dat de inwoners van de LGO in principe
burgers van de Europese Unie zijn.

b. Regels en normen op relevante beleidsterreinen naar
niveau acquis communautaire
Volgens de Commissie moeten de LGO worden
aangemoedigd en bijgestaan om hun interne wetgeving op relevante beleidsterreinen op te trekken
tot het Europees niveau. Er moet echter worden
benadrukt, aldus de Commissie, dat wanneer een
van de LGO de regels en normen op een bepaald
beleidsterrein vrijwillig overneemt, dit niet betekent dat dat land of gebied automatisch onder het
toepassingsgebied van dat communautair beleid
valt. Bovendien mag die vrijwillige toepassing
geen hinderpaal voor verdere regionale integratie
vormen indien die deel uitmaakt van het beleid van
de LGO.

De Commissie onderscheidt in zijn rapport (Mededeling) drie centrale doelstellingen voor de na2013-LGO-associatie, gerelateerd aan de speciale
kenmerken van de LGO:
• het concurrentievermogen versterken,
• het aanpassingsvermogen verbeteren en
• de samenwerking bevorderen.
Om deze drie doelstellingen te realiseren heeft de
Commissie beginselen en hoofdlijnen vastgelegd.

c. Milieu en risicobestrijding bij natuurrampen
Een van de doelstellingen van het communautaire
milieubeleid is het bevorderen van internationale
maatregelen om regionale of mondiale milieuproblemen op te lossen. In dit beleid wordt het strategisch belang van de LGO op dit gebied al erkend,
doordat zij deel uitmaken van de actieplannen
inzake biodiversiteit of klimaatverandering. Bovendien bieden de LGO een groot potentieel voor het
verbeteren van de wereldwijde wetenschappelijke
kennis van biodiversiteit, het maritieme milieu
en de maritieme hulpbronnen. De Commissie
is bereid om in partnerschap met de LGO en de
daarmee verbonden lidstaten, en met deelname
van het maatschappelijk middenveld, voorstellen
te onderzoeken die de LGO zouden kunnen helpen
de weg naar duurzame ontwikkeling in te slaan
(vergroening van de economie) en ze bij te staan
bij de toepassing van milieumaatregelen, zoals
aanpassing aan de klimaatverandering, netwerken
van beschermde gebieden, milieueffectrapporten,
afvalbeheer en hernieuwbare energie. Volgens de
Commissie is ‘risicobeperking’ eveneens een topprioriteit die de mogelijkheden van één enkel LGO
overstijgt. Oplossingen zijn veel efficiënter wanneer

Als elementen voor de na-2013-LGO-associatie
noemt de Commissie nog enkele concrete punten.
a. De LGO moeten expertisecentra worden
De na-2013-associatie moet, op basis van een duidelijke diagnose van de problemen en mogelijkheden van de LGO in hun eigen regio, de uitwerking
van een beleidskader voor een naar buiten gerichte
groeistrategie stimuleren.
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zij op regionaal of hoger niveau tot stand komen.
Ongeacht de maatregelen van de desbetreffende
lidstaten om de LGO in regionale of internationale
plannen te integreren, moet de EU ertoe bijdragen
dat desbetreffende regionale organisaties rekening
houden met de LGO en dat er ook in regionale of
mondiale strategieën op dit gebied rekening met
hen wordt gehouden. De steun van de EU voor
risicobeperking bij rampen in de LGO is niet alleen
gebaseerd op solidariteit met de LGO, maar biedt,
aldus de Commissie, de EU ook de mogelijkheid
om van de ervaring van de LGO te profiteren teneinde risicobeperkende maatregelen in de EU of in
ontwikkelingslanden te verbeteren.
d. De externe relaties van de LGO
De Commissie is van oordeel dat het relatieve isolement een belangrijke uitdaging voor de meeste
of zelfs alle LGO vormt. Onderlinge banden zijn
volgens de Commissie evenwel essentieel om de
toekomstige economische ontwikkeling te ondersteunen en het concurrentievermogen door samenwerking met andere partners in de LGO-regio’s
of in de EU te consolideren. De na-2013-LGOassociatie moet ertoe leiden dat vooral de meest
geïsoleerde LGO hun toegankelijkheid verbeteren
en informatie- en communicatietechnologieën
ontwikkelen.
e. Handels- en economische samenwerking
De toekomstige bepalingen inzake handels- en
economische samenwerking met de LGO moeten
volgens de Commissie de huidige niet-wederzijdse
tariefpreferenties voor de LGO blijven omvatten.
Daarbij mag geen afbreuk worden gedaan aan eventueel noodzakelijke herzieningen, bijvoorbeeld in
verband met de overslagprocedure, de oorsprongen cumulatieregels, de opname van een bepaling
betreffende de handhaving van tariefpreferenties
in geval van fraude of onregelmatigheden of de
gevolgen van de keuze van een LGO (met de steun
van de betrokken lidstaat) om te vallen onder de

speciale preferentiële regelingen tussen de Gemeenschap en andere partners in de regio waarvan dat
LGO deel uitmaakt, zoals de economische partnerschapsovereenkomsten.
De Commissie heeft met het bovenstaande een schets
gegeven van de na-2013-LGO-relatie.

De strategie voor de UPG na 2013: een ander
paradigma
De Commissie heeft in 2008 een nieuwe strategie
voor de ultraperifere gebieden voorgesteld11, die
eveneens een ingrijpende verandering behelst. De
ultraperifere regio’s worden beschouwd als regio’s
met ontwikkelingspotentieel, waarbij tegelijkertijd
rekening wordt gehouden met hun specifieke kenmerken. Het gaat bij deze nieuwe strategie niet om
armoedebestrijding, maar om het benutten van de
unieke eigenschappen van deze gebieden als hefboom
voor economische ontwikkeling. De ultraperifere
gebieden zijn daarmee ‘troeven’ voor Europa, die
uitgespeeld moeten worden. Volgens de Commissie
moet in het tijdperk van mondialisering en streven
naar versterking van de concurrentiepositie van
Europa de ontwikkeling worden gesteund van essentiële sectoren waarin de ultraperifere gebieden
zich potentieel kunnen specialiseren en waarin zij
over sterke comparatieve voordelen beschikken. De
ultraperifere gebieden zijn volgens de Commissie
tevens een geschikte voedingsbodem voor de ontwikkeling van hoogwaardige initiatieven en proefprojecten, die voor Europa van groot belang zijn. De
nieuwe strategie zal moeten worden gedragen door
sectoren met grote toegevoegde waarde zoals onder
meer hernieuwbare energie, biodiversiteit, lucht- en
ruimtevaart, maar dient ook te steunen op de belangrijke rol van de ultraperifere gebieden als voorposten
van de Europese Unie in de wereld.
11 Mededeling van de Commissie van 17 oktober 2008 (COM (2008)
642 def.) ‘De ultraperifere regio’s: een troef voor Europa’.
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De Commissie onderstreept dat de geopolitieke en
geografische realiteit van de ultraperifere gebieden
anders is dan die in het continentale deel van de Europese Unie. Zij zijn de voorposten van de Europese
Unie in de wereld in de contacten met andere grote
economische entiteiten. Zij verlenen als zodanig een
speciale dimensie aan de externe activiteiten van de
Europese Unie en zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van het beleid op het gebied van het ‘grote
nabuurschap’ via hun geografische, culturele en
historische banden met andere landen en volken, met
name in Afrika en op het Amerikaanse continent. Zij
verlenen ook de Europese Unie een aanzienlijke internationale maritieme dimensie en daarmee versterkte
legitimiteit om beleid te ontwikkelen op het gebied
van gezamenlijke duurzame ontwikkeling van de
oceanen in drie specifieke sectoren waaronder het Caribisch gebied. Gelegen aan maritieme routes spelen
de ultraperifere regio’s, volgens de Commissie, tevens
een vooraanstaande rol in het handelsverkeer. Zij spelen ook een rol inzake maritiem bestuur bijvoorbeeld
in de strijd tegen de drugshandel en zij grenzen aan
gebieden met ontwikkelingsproblemen waarmee de
Europese Unie samenwerkt op het gebied van bijvoorbeeld armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling,
veiliger maken van regio’s. Dus kunnen, aldus de
Commissie, de ultraperifere regio’s als bevoorrechte
partners een rol spelen in de contacten met derde
landen/buurlanden, met name op het gebied van
projecten voor de versterking van de bestuurlijke
capaciteit, onderwijs en gezondheidszorg, opleiding,
visserij en het voorkomen van natuurlijke risico’s.
Daarnaast zijn volgens de Commissie, de ultraperifere gebieden belangrijke troeven op wetenschappelijk gebied. Het zijn vanwege hun geomorfologische
kenmerken en geografische ligging laboratoria voor
de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering. De Commissie constateert dat de ultraperifere
gebieden op energiegebied worden geconfronteerd
met een dubbele uitdaging: verbeteren van hun autonomie inzake fossiele energie en het benutten van
184

de kansen die het natuurlijk milieu biedt inzake de
ontwikkeling van praktijken en knowhow die kunnen worden geëxporteerd of overgenomen. En er is
sprake van lopende of nog op te zetten proefprojecten met een focus op hernieuwbare energie. Naast
voordelen op milieu- en economisch gebied vormen
zij een showcase voor Europese knowhow.
Daarnaast noopt, volgens de Commissie, de opkomst
van nieuwe ziekten tot het oprichten van geavanceerde onderzoekcentra en centra voor microbiologische controles in gebieden waar deze endemisch
zijn, zodat snelle, betrouwbare diagnoses van ziektebeelden kunnen worden gesteld en de risico’s van
het ontstaan of de verdere verspreiding van ziekten
kunnen worden beoordeeld. De Commissie merkt
op dat op dit gebied de ultraperifere gebieden reeds
beschikken over infrastructuurvoorzieningen voor
onderzoek, en dat zij ook nieuwe kunnen ontwikkelen, zodat de gezondheidssituatie in deze gebieden,
maar ook in continentaal Europa verder kan worden
verbeterd. De ultraperifere gebieden zijn volgens de
Commissie ook zeer geschikt als onderzoeksterrein
voor de ontwikkeling van biotechnologie met name
door het benutten van de specifieke rijkdommen van
de zee. De Commissie wijst ook op de mogelijkheid
voor wetenschappelijke platforms in hun geografisch
gebied. Door op hun grondgebied hoogwaardige informatie- en communicatietechnologieën te ontwikkelen, kunnen de ultraperifere regio’s zich de middelen verschaffen om in hun respectieve omgeving
uit te groeien tot platforms voor de verspreiding van
technologie en wetenschap. Zo beschikken de Canarische eilanden over een centrum voor astrofysica dat
uniek is in de wereld. Dank zij dit centrum worden
nieuwe projecten met een hoog technologisch gehalte
ontsloten voor Europese astrofysici.
Er wordt dus een nieuwe mondiale benadering van
het regime van de UPG na 2013 voorgesteld12. De
benadering van de UPG wordt daarin niet langer al12 Mededeling van de Commissie, ‘De ultraperifere regio’s een troef
voor Europa’ van 17 oktober 2008.
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leen bepaald door de permanente handicaps, maar
op de meerwaarde van juist deze zelfde specifieke
omstandigheden van de respectievelijke UPG en de
mogelijkheden die deze specifieke omstandigheden
in mondiaal verband kunnen opleveren. De specifieke assets van de UPG kunnen in een strategisch
partnerschap met de EU een meerwaarde opleveren
voor zowel de UPG als de EU. Een win-winsituatie.
De relevante specifieke omstandigheden moeten
dus ‘gevaloriseerd’ worden. En de maatregelen in
het kader van de nieuwe na-2013-UPG-relatie dienen
erop gericht zijn om deze mogelijkheden te benutten.
De instrumenten en voorzieningen die de Unie kan
verschaffen moeten de ultraperifere gebieden in de
gelegenheid stellen om de nieuwe kansen te benutten.
Dit dus in het voordeel van de ultraperifere gebieden
en ook van de Europese Unie zelf. Er is hier sprake
van een ambitieuze mondiale strategie voor de UPG,
gericht op het realiseren van een win-winsituatie tussen de Europese Unie en de UPG, in plaats van damage
control, namelijk het compenseren van de permanente
handicaps van de UPG.
De ultraperifere gebieden en hun moederlanden
hebben zelf ook een visie geformuleerd ten aanzien
van het na-2013-UPG-regime13. Zij wijzen in hun
Memorandum op de effecten van globalisatie voor
de UPG en op de noodzaak van een mondiale strategie waarbij de UPG als troeven voor Europa kunnen worden beschouwd. De UPG zijn van mening
dat de huidige benadering van de UPG nog te veel
op twee gedachten steunt – aan de ene kant op de
gebondenheid aan het algemene acquis communautaire en aan de andere kant op de noodzaak van een
eigen coherente UPG-benadering toegesneden op de
feitelijke specifieke omstandigheden. De UPG en hun
moederlanden sluiten zich dan ook aan bij de nieuwe
benadering van de Europese Unie voor wat betreft de
13 Memorandum van Spanje, Frankrijk, Portugal en de ultraperifere
gebieden van 7 mei 2010, getiteld: A renewed vision of the European
Strategy for outhermost regions.

na-2013-periode en streven bij de beraadslagingen
naar een soort status aparte in EU-verband.
Uit het voorgaande is duidelijk dat de EU ingrijpende
wijzigingen in de relaties voorstelt voor de periode
na 2013, voor zowel de LGO- als voor de UPG-relatie.
Vraag is welke van beide regimes betere perspectieven
biedt voor Aruba. Om die vraag te kunnen beantwoorden dient zicht te bestaan op de Arubaanse
ambities en prioriteiten.

Meerwaarde: Aruba en Europa elkanders
troeven
In het verleden is er al op gewezen dat op verschillende terreinen een partnerschapsrelatie met de Europese Unie complementair kan zijn aan de samenwerking in koninkrijksverband en een meerwaarde
kan opleveren voor Aruba. Daarbij is onder meer
gewezen op de volgende aspecten.
a. Samenwerking binnen het groter Europees kader
kan aan de bescherming van de rechtsstatelijke en
democratische beginselen, alsmede van de grondrechten en de territoriale soevereiniteit een grotere
dimensie geven. Het integraal deel uitmaken van
‘een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, waarin
de grondrechten en de verschillende rechtsstelsels
en -tradities van de lidstaten worden geëerbiedigd’,
is voor Aruba van fundamenteel belang. Dit niet
alleen gelet op de inherente beperkingen van de
kleine schaal maar ook gelet op eventuele spanningen tussen de meest nabijgelegen buurlanden
op het Zuid-Amerikaanse continent.
b. Samenwerking in EU-verband die de cohesie tussen
Aruba en de EU versterkt zal ipso facto de cohesie
binnen het Koninkrijk versterken. Het gaat hier
niet alleen om de sociaaleconomische cohesie.
Zoals ook door de Raad van State in het verleden
is aangegeven, zal een fundamenteel verschillende
benadering van de Koninkrijkspartners ten aanzien
van de Europese Unie er op den duur toe leiden
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dat het in het Statuut vastgestelde constitutioneel
samenwerkingsverband binnen het Koninkrijk
steeds meer onder spanning komt.
c. Samenwerking binnen Europees verband verschaft
aan Aruba benchmarks op veel beleidsterreinen
waardoor Aruba zal worden gestimuleerd actief te
participeren in de innovatie en zich te richten op
kwaliteitsverbetering. De Europese samenwerking
stelt niet alleen benchmarks vast maar kent ook horizontale en regionale ontwikkelingsprogramma’s
om deze benchmarks te realiseren.
d. Samenwerking binnen het grotere Europees kader
kan de kwetsbaarheid van Aruba verminderen.
Globalisering brengt nieuwe gevaren met zich mee,
in het bijzonder voor kleine en daarom kwetsbare
gebieden; het Europese vangnet (via bijvoorbeeld
structuurfondsen die binnen de UPG-relatie
kunnen worden aangewend) kan een belangrijk
element zijn voor de bestrijding van eventuele calamiteiten voor een kwetsbaar eiland zoals Aruba.
Daarbij gaat het ook om ook om natuurrampen
zoals orkanen.
e. Bij meer samenwerking in groter Europees verband
kan beter gebruik worden gemaakt van de strategische, geografische positie. Aruba bevindt zich op
een strategische locatie, op een kruispunt van handelsroutes tussen Noord-Amerika en Latijns Amerika en Europa en kan de meest vooruitgeschoven
voorpost van de EU in Latijns Amerika zijn. De EU
is inmiddels de belangrijkste handelspartner van
Latijns Amerika en het Caribisch gebied geworden
en ook de grootste investeerder. Aruba zal kunnen
functioneren als gateway naar, en als ‘voorpost voor
de EU. Aruba heeft – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Franse UPG in het Caribisch gebied – altijd
al internationaal geopereerd. De meeste inwoners
spreken meer Europese talen dan de meeste inwoners van de Europese Unie. En er is ook veel
kennis. Aruba, telt inmiddels enkele duizenden
meest jonge mensen met een hogere beroeps- of
academische – meest internationale – opleiding.
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Aruba heeft een goede technische en financiële
infrastructuur, moderne lucht- en zeehavens, uitstekende telecommunicatiefaciliteiten, uitstekende
hotelfaciliteiten, enz. Kortom genoeg assets om zich
regionaal en internationaal te kunnen profileren.
Een strategisch samenwerkingsverband met de
EU – die overigens ook participeert in het EU-Latin
America en Caribbean (LAC) bilateraal strategisch
partnerschap biedt een institutioneel kader voor
het optimaal inzetten van het Arubaans kader.
Dit alles spoort met de algemene beleidslijnen die
de EU heeft geformuleerd voor zowel de UPG als de
LGO-relatie na 2013, zij het in mindere mate.
Het is duidelijk dat Aruba gelet op de sociale omstandigheden in de regio niet kan concurreren op basis
van lagere (loon)kosten. Aruba kan alleen maar concurreren op basis van kwaliteit en is haast gedwongen
om te gaan functioneren als centre of excellence in
regionaal verband. Aruba is al bezig het voortouw
te nemen wat betreft innovatie in het bijzonder ten
aanzien van groene energie. Activiteiten die passen
binnen het concept centre of excellence. In dit verband
kan erop gewezen worden dat Aruba over instituten
beschikt die nu te kampen hebben met de nadelen
van de kleine schaal. Bijvoorbeeld goedgeoutilleerde
medische faciliteiten en een universiteit die een functie kunnen krijgen als internationale en regionale
instituten en die zo zouden kunnen profiteren van
de voordelen van een grotere schaal. En Aruba heeft
ook de juiste locatie en beschikt ook over de noodzakelijke faciliteiten voor de vestiging van Europese
instituten en voor het houden van internationale
seminars en summits, enz. Ook in EU-LAC verband.
Er zijn ongetwijfeld nog diverse andere gebieden
waarop een samenwerking in een strategisch partnerschap met de EU meerwaarde oplevert ten aanzien
van hetgeen Aruba op eigen kracht – en binnen
Koninkrijksverband – kan doen. Ook deze gebieden
moeten geïdentificeerd worden en er moeten prioriteiten worden gesteld. Daarbij kan niet genoeg
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onderstreept worden dat samenwerking in een strategisch partnerschap met de Europese Unie geen keuze
betekent voor het niet willen of kunnen samenwerken
in regionaal verband. Integendeel, samenwerking
in EU-verband biedt Aruba juist de mogelijkheden
om zich – bijvoorbeeld in het EU-LAC strategisch
partnerschap – regionaal te profileren.
Om de rol van regionaal centre of excellence te kunnen
vervullen is het van essentieel belang dat Aruba, veel
meer dan nu het geval is, zich actief regionaal oriënteert. Het gaat hier overigens om een kwestie die
van urgent belang is. Aruba verliest belangrijke assets.
Een steeds groter gedeelte van Arubaanse studenten
blijft in Nederland en in de EU (en nu meer dan twee
derde van de ‘Antilliaanse studenten’).
Uitgaande van bovengenoemde prioriteiten kan
aan de hand van de beleidslijnen van de Commissie
getracht worden de vraag te beantwoorden welke
van de twee regimes betere perspectieven biedt voor
Aruba. Een belangrijke kanttekening hierbij is wel
dat zolang beide regimes nog niet helemaal uitgewerkt zijn er alleen sprake kan zijn van voorlopige
conclusies. Aan het trekken van deze voorlopige conclusies is overigens nog een ander aspect verbonden.
Als LGO participeert Aruba nu in het traject van de
beraadslagingen over het LGO-besluit dat zal gaan
gelden in de periode na 2013. Dit geldt dus ook voor
de overige delen van het Koninkrijk in het Caribisch
gebied. Gelet op het mogelijk alternatief van een
UPG-relatie met de Europese Unie is het de vraag
voor welk traject bij de beraadslagingen Aruba – op
korte termijn – zal moeten kiezen: doorgaan met de
participatie in het traject van de beraadslagingen
tussen de EU en LGO of kiezen voor participatie
in het traject van de beraadslagingen tussen de EU
en de UPG. Er kan dus niet te lang gewacht worden

Voorlopige conclusies ten aanzien het LGO- en
UPG-regime na 2013
Het is duidelijk dat de EU wil dat het LGO- en het
UPG-regime gaan convergeren. Beide regimes dienen zich tot een strategische partnerschapsrelatie
te ontwikkelen. In de periode na 2013 moeten de
LGO en de UPG voorposten zijn van de EU en de
normen en waarden van de Europese familie in de
regio uitdragen. De eertijds dogmatische benadering
– de LGO zijn geen deel van de Gemeenschap, de
UPG wel – wordt dus enigszins gerelativeerd. Van de
LGO wordt verwacht dat zij zich gaan houden aan
de ‘familieverplichtingen’ (onderdelen van het acquis
communautaire). Ten aanzien van UPG-regime is de
inzet van de UPG (en hun moederlanden) van minder
gebondenheid aan het acquis communautaire. De UPG
streven tevens naar een meer integrale coherente
benadering in de EU-UPG-relatie na 2013, om de effectiviteit van het UPG-regime te vergroten. Dit stelt
de UPG, met hun specifieke kenmerken – die sterk
overeenkomen met die van Aruba – in staat optimaal
gebruik te maken van hun assets en als voorposten van
de EU de rol van regionale centre of excellency te vervullen. De UPG streven dus naar een soort status aparte
in EU verband. Het spreekt voor zich dat naarmate de
UPG hierin slagen dit regime aantrekkelijker wordt
voor Aruba. Voor Aruba is het dan ook zaak om de
vorderingen in de beraadslagingen tussen de EU en
de UPG nauwgezet te volgen.
Wat betreft het traject van de beraadslagingen tussen de EU en de LGO waarin Aruba nu (vooralsnog)
participeert geldt dat in ieder geval dient te worden
ingezet op fundamentele aanpassingen in het LGOregime, dit langs de door de Commissie aangegeven
lijnen14. Daarbij dient de nadruk te worden gelegd
op het feit dat de Arubaanse burger deel uitmaakt
14 Het huidige UPG-regime heeft als handelsregime geen noemenswaardige betekenis voor Aruba. Dit was overigens ook in het
verleden niet het geval. Zie Croes a.w. p. 175-176. Het is duidelijk
dat de Commissie van het ontwikkelingshulpaspect af wil stappen.
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van de Europese familie en toegang moet kunnen
krijgen tot de voorzieningen en instrumenten die
de quality of life van de EU-burgers in de rest van de
Unie waarborgen.
Dit is een fundamenteel punt. Hetgeen de Commissie voorstelt, zowel wat betreft het nieuwe LGO- als
het nieuwe UPG-regime, is immers in essentie een
abstract juridisch en economisch kader dat ingevuld
dient te worden. Zolang er geen zicht is op de bijstand
en financiering van het LGO-regime na 2013 is er
geen zicht op de mogelijkheden voor de concrete
invulling in de praktijk, noch op de effectiviteit van
dit regime voor Aruba. De UPG kunnen vanwege
hun specifieke omstandigheden verdragsrechtelijke
bijstand en financiering claimen, de LGO niet. De
Commissie doet tot nu toe geen toezeggingen met
betrekking tot de door Europa te verlenen hulp en
bijstand voor de realisatie van de genoemde doelstellingen van het LGO-regime na 2013. De Commissie
stelt dat nog moet worden onderzocht hoe de technische en financiële bijstand van EU-kant kan worden
verstrekt om de doelstellingen van de associatie te
bereiken en verwijst zowel naar het regime voor de
UPG (regio’s van de EU) als naar de ACS-staten die
onafhankelijke derde landen zijn. Hetgeen de Commissie naar voren brengt is meer food for thought. En
uit de suggesties blijkt weer het dualistisch karakter
van het LGO-regime15: zij zijn geen deel van de Gemeenschap maar evenmin ‘derde landen’. De LGO
zijn ‘tweede landen’16. Dit maakt de concrete inhoud
van het LGO-regime inherent instabiel. Indien de
EU moet kiezen tussen de belangen van de Unie (en
regio’s daarvan, zoals bijvoorbeeld de UPG) en die
van de LGO, dan zal voor de belangen van de Unie
worden gekozen17.

15 Zie Croes a.w. p. 166-167.
16 Term die door dr. R. Martha werd geïntroduceerd. Croes a.w.
p. 128-129.
17 Een duidelijke illustratie waren de slepende conflicten met betrekking tot de handelspreferentie die in het LGO-besluit van 1991
aan de LGO was toegekend.
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Er zijn meerdere afwegingen die een rol spelen bij
de keuze tussen LGO en UPG. Bij een keuze voor
de UPG-optie kan worden voorzien in een fundamentele lacune in het Koninkrijksbestel, dat een
sociaal, economisch en territoriaal cohesiebeginsel
zoals binnen de Europese Gemeenschap (inclusief
de UPG) ontbeert. Het cohesiebeleid van de EU wil
de verschillen op sociaaleconomisch en territoriaal
gebied tussen de landen en regio’s minimaliseren.
Mocht Aruba opteren voor de UPG-status dan wordt
het Europees sociaaleconomisch en territoriaal cohesiebeleid op Aruba van toepassing. Hier is duidelijk
sprake van complementariteit tussen de relatie met
het Koninkrijk en de relatie met de EU.
Een ander aspect betreft de aard en inhoud van het
LGO-regime. Anders dan bij de UPG, gaat het bij de
LGO om een volstrekt heterogene groep met verschillende en vaak ook tegenstrijdige belangen. In feite
zijn de LGO een uitstervend ras. Ooit bestonden de
LGO uit grote landen en met samen meer inwoners
dan de lidstaten zelf. Inmiddels gaat het om zo’n
vijfentwintig LGO’s die over de hele wereld verspreid
zijn en waarvan sommige geen permanente bewoners
hebben. Er zijn slechts vijf LGO’s die meer dan honderdduizend inwoners tellen (waaronder dus Aruba
en Curaçao). De meeste LGO hebben niet de potentie
om zich in een strategisch partnerschap met de Unie
tot een centre of excellence, een voorpost van de EU, te
ontwikkelen. Deze LGO zullen meer gebaat zijn bij
een LGO-regime dat gericht is op het verstrekken van
ontwikkelingshulp. De UPG daarentegen hebben
in hoge mate dezelfde belangen. Zij komen al vele
jaren periodiek met succes bij elkaar om het regime
meer coherent en meer toegespitst op de noden van
de UPG te maken.
Aruba heeft al jaren goede contacten met de UPG,
met name met Madeira en de Canarische eilanden.
Binnen de LGO-groep is Aruba een grootmacht
met waarschijnlijk het hoogste inkomen per capita
(waaraan de LGO-relatie overigens niet significant
heeft bijgedragen). Het is de vraag of hiermee het
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ambitieniveau van Aruba is bereikt18, nu de ambities
en de specifieke omstandigheden meer aansluiten bij
de UPG dan bij de LGO.
Tot nu participeert Aruba in het traject van de beraadslagingen tussen de EU-LGO. Er is thans nog
onvoldoende zicht op het eindresultaat van zowel
de LGO- als de UPG-beraadslagingen, waardoor het
prematuur is om vooruit te lopen op de definitieve
keuze tussen beide regimes. Aruba dient daarom op
twee fronten te opereren. Op het moment dat zou
blijken dat het UPG-alternatief betere vooruitzichten
biedt voor Aruba zou het besluit genomen kunnen
worden om actief en direct te gaan participeren in
het traject van de beraadslagingen tussen de EU en
de UPG. Het is van groot belang dat Aruba in de
komende tijd geen afwachtende houding aanneemt
en zich er actief voor inzet dat het LGO-besluit voor
de periode na 2013 zo wordt geformuleerd dat een
strategisch Aruba-EU-partnerschap mogelijk wordt.
Aruba zal zich daar de komende maanden, intern en
in Koninkrijksverband, op dienen voor te bereiden.

Geen mixed signals binnen het Koninkrijk
Bestaande misverstanden en meningsverschillen in
het Koninkrijk kunnen een effectieve participatie in
de huidige beraadslagingen in de weg staan. Deze dienen daarom zo snel mogelijk weggenomen te worden.
Een belangrijk meningsverschil betreft de Europese
steun en bijstand aan de regio’s. In internationaal
verband neemt Nederland het standpunt in dat alleen de armste landen in aanmerking moeten kunnen
komen voor ontwikkelingshulp. In Europees verband
is Nederland van mening dat structuurfondsen alleen
aan de armste regio’s van de armste landen kunnen
worden verstrekt. Vanwege dit punt is Nederland
geruime tijd een tegenstander van het UPG-regime.
In deze optiek zou Aruba – ook na 2013 – vanwege het
18 Kort door de bocht: willen we kampioen van de bush league blijven
zijn of willen we meedoen in de major league?

hoge per-capita-inkomen in principe geen aanspraken moeten kunnen maken op structuurfondsen. Dit
schaadt de belangen van Aruba en de overige Caribische rijksdelen (en in tweede instantie natuurlijk
ook van het Koninkrijk zelf)19. Het is belangrijk dat
Nederland beseft dat hier ook een Nederlands belang
speelt en dat in ieder geval dit standpunt niet bij de
beraadslagingen wordt verkondigd.
Een hardnekkig misverstand is dat Aruba als autonoom deel van het Koninkrijk geen UPG-status
zou kunnen krijgen. Dit misverstand berust op een
gebrek aan kennis over het constitutioneel bestel
van het Koninkrijk. Het Koninkrijk bestaat niet
uit gelijkwaardige partners (landen) die aan elkaar
nevengeschikt zijn en die op voet van gelijkwaardigheid gezamenlijk de Koninkrijksaangelegenheden
behartigen. Uitgaande van de juridisch correcte, i.c.
de strikt hiërarchische rechtsorde van het Koninkrijk,
waarin de Caribische rijksdelen zowel in de landssfeer
als in de Koninkrijkssfeer ondergeschikt zijn aan Nederland blijken er geen fundamentele verschillen te
zijn wat betreft autonomie in de staatkundige relatie
tussen Aruba en Nederland en bijvoorbeeld tussen
de Comunidad Autónoma de Canarias (de Canarische
Eilanden) en het federale Koninkrijk Spanje20. Het
is zelfs goed te verdedigen dat de Canarische Eilanden een betere waarborging hebben van de eigen
autonomie dan Aruba. Als de Canariërs van oordeel
zijn dat federale organen inbreuk maken op hun
autonomie, dan kunnen zij een beroep doen op de
onafhankelijke Tribunal Constitucional de España. In
onze hiërarchische Koninkrijksrechtsorde is het in
19 Overigens is Nederland op dit punt in de praktijk niet zo dogmatisch. De Bijlmer krijgt wel financiering uit structuurfondsen.
20 Het Statuut waarborgt dus niet de eigen autonomie van de
Caribische rijksdelen. Juist vanwege het Statuut neemt de betrokkenheid van Nederland bij de interne aangelegenheden van
Aruba toe. Naarmate een interne (autonome) aangelegenheid van
Aruba een internationale dimensie krijgt – en dat gebeurt intussen over de hele linie – krijgt deze aangelegenheid een dimensie
van Koninkrijksaangelegenheid; een Koninkrijksaangelegenheid
die wordt behartigd door een in essentie Nederlands orgaan in
Koninkrijksfunctie.
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essentie de Nederlandse regering, die in Koninkrijksfunctie beslist over de interpretatie van de tussen de
Koninkrijkspartners overeengekomen bepalingen
van het Statuut.
Een ander hardnekkig misverstand is dat alleen
Nederland lid zou zijn van de EU. Het Koninkrijk is
lid en het tegenovergestelde kan – zoals soms in Koninkrijksverband wordt gedaan – niet geconcludeerd
uit het feit dat ten aanzien van de bekrachtiging van
sommige goedkeurings(rijks)wetten een verkeerde
bekrachtigingsprocedure is gevolgd21.
Het is tevens een misverstand dat door invoering
van Europese benchmarks, bijvoorbeeld kwaliteitseisen op het gebied van milieu, Aruba niet meer
concurrerend zal zijn in de eigen regio. Dit argument
wordt in Koninkrijksverband soms aangevoerd als
bezwaar tegen de UPG-optie. In deze gedachtegang
zou Aruba zich in feite moeten isoleren van de
Europese Unie. Wij zouden moeten accepteren dat
Aruba op een lager niveau functioneert en dat dus
voor de Arubaanse EU-burger een quality of life op
Europees niveau onhaalbaar is. Is het streven naar
hogere kwaliteitsnormen een gevaar voor Aruba?
In tegendeel: hoge kwaliteitsnormen, bijvoorbeeld
op het gebied van milieu en volksgezondheid zijn
niet alleen in het belang van de eigen bevolking (en
uiteraard ook van het toerisme), Aruba zal op langere termijn juist niet kunnen overleven indien de
kwaliteitsnormen te laag zijn. Gelet op de huidige
levensstandaard en het salarisniveau zal Aruba in
de eigen regio nimmer op grond van lagere lonen en
lagere kwaliteitseisen kunnen concurreren. Aruba is
gelet op de omstandigheden in de regio, waar sprake
is van cheap labor, er juist toe veroordeeld om op kwaliteit te concurreren. Dat geldt ook wat betreft good
governance en onze belangrijkste economische pijler,
het toerisme. De Europese kwaliteitsbenchmarks op
vele gebieden zijn dan ook voor het bevorderen van
het concurrentievermogen van Aruba van belang.
21 Croes, a.w. p. 129-131.
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Daar komt overigens bij dat Aruba (en de overige
Caribische rijksdelen), maar ook Nederland – en dit
meer en meer – zich niet kunnen permitteren om
onder de internationale c.q. EU-kwaliteitsnormen,
bijvoorbeeld wat betreft milieu, te functioneren.
Als de Caribische rijksdelen zich niet houden aan
de internationale milieunormen zal het Koninkrijk
i.e. Nederland ter verantwoording worden geroepen.
Nederland zal zich volgens het internationaal recht
niet van de verantwoordelijkheid kunnen ontdoen
met een beroep op de interne bevoegdheidsverdeling
in het Koninkrijk. Dit maakt duidelijk dat Nederland
er belang bij heeft dat de EU in het kader van de
LGO-associatie na 2013 voldoende steun en bijstand
aan de LGO verstrekt ter compensatie van de extra
kosten die gepaard gaan met kwaliteitsverbetering.
Net als de UPG. Het is belangrijk dat de Koninkrijksdelegatie geen gemengde signalen afgeeft bij de
beraadslagingen.

Tot besluit
Volgens de planning van de Commissie dienen de
beraadslagingen in de komende jaren te worden
voortgezet en geïntensiveerd, dit in partnerschap
met de LGO en de UPG en de betrokken lidstaten.
Uiterlijk eind 2013 zouden dan concrete wetgevingsvoorstellen worden geformuleerd voor wat betreft
beide regimes. Er is komende jaren derhalve veel werk
te doen, ook op Aruba zelf. Ten slotte voor hen die
denken dat als wij op Aruba niets doen, alles hetzelfde
blijft: uit alles blijkt dat de enige optie die Aruba niet
heeft de optie van status quo is.
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Foto’s 25 jaar Raad van Advies

Beëdiging eerste Raad van Advies

18 februari 1986: Beëdiging van de
leden van de Raad van Advies in eerste
samenstelling.
Op de foto v.l.n.r.: minister B.J.M.
(Benny) Nisbet, Gouverneur Tromp,
I.O. Marugg, F.J. Eman, voorzitter
F.J. Tromp, F.D. Figaroa en
mr. C.G. Maduro.
Foto: Bureau Voorlichting Aruba.

18 februari 1986: Beëdiging van de
eerste secretaris van de Raad van
Advies, mr. N.E. Henriquez en van
waarnemend secretaris, mw. mr. A.J.
Marval, door Gouverneur F.B. Tromp.
Foto: Bureau Voorlichting Aruba.
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Werkbezoeken eerste Raad van Advies

4 april 1986: Werkbezoek aan de Staten
van Aruba. Op de foto v.l.n.r.:
F.D. Figaroa, I.O. Marugg,
Statenvoorzitter P. Bislip, F.J. Tromp,
F.J. Eman, mr. C.G. Maduro,
mr. N.E. Henriquez en de griffier van
de Staten, J. Becker.
Foto: Bureau Voorlichting Aruba.

1 april 1987: Werkbezoek bij minister
E.J. Vos. Op de foto v.l.n.r.: de leden
mr. C.G. Maduro, I.O. Marugg en
F.D. Figaroa, minister Vos, voorzitter
F.J. Tromp, het lid F.J. Eman en
mr. N.E. Henriquez, Secretaris van de
Raad.
Foto: Bureau Voorlichting Aruba.
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Bezoek Statenvoorzitter Gonzalez aan de Raad van Advies

24 februari 1988: Werkbezoek van de
Staten van Aruba. Op de foto v.l.n.r.:
mr. N.E. Henriquez, Secretaris,
F.J. Tromp, voorzitter Raad van
Advies, mw. mr. A.J. Marval, wnd.
secretaris, de leden F.J. Eman en
I.O. Marugg, Statenvoorzitter
Gonzalez, griffier van de Staten,
J. Becker, lid, F.D. Figaroa, lid.
Foto: Bureau Voorlichting Aruba.

Beëdiging E. Arends

April 1996:
Beëdiging van de heer E. Arends de
tweede voorzitter van de Raad van
Advies door Gouverneur F.B. Tromp.
Foto: Bureau Voorlichting Aruba.
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Wisseling van de wacht

7 januari 2004: Afscheid mr. A.J. Marval en
beëdiging van mw. mr. Hellen A. van der Wal als
(derde) secretaris van de Raad van Advies. Op de
foto v.l.n.r.:
ing. A.C. (Chenco) Yarzagaray, lid,
mw. mr. A.J. Marval, voormalig secretaris,
Gouverneur mr. O. Koolman,
mw. mr. H.A. van der Wal, Minister-President
N.O. Oduber, Voorzitter mr. A.L. (Boy) Nicolaas
en mr. E.D.C. (Benky) Fowler, lid.
Foto: Bureau Voorlichting Aruba.

Afscheid Voorzitter mr. A.L. Nicolaas

Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter
van de Raad van Advies werd mr. A.L. Nicolaas
(links) op 18 augustus 2009 ontvangen door
de gouverneur van Aruba, mr. F.J. Refunjol
(rechts).
Foto: Bureau Voorlichting Aruba.
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Tripartiet Overleg 28-30 mei 2009

De voorzitters van de Raden van het Koninkrijk, ter
gelegenheid van het derde tripatiet overleg dat van
28-30 mei 2009 in Aruba werd gehouden. V.l.n.r.:
mr. H.D. Tjeenk-Willink, vice-president van de Raad
van State, mr. A.L. Nicolaas, voorzitter Raad van
Advies en mr. F.B.M. Kunneman, ondervoorzitter
van de Raad van Advies van de Nederlandse
Antillen.
Foto: Bureau Voorlichting Aruba.

De delegatie van de Raad van Advies bij het derde
tripartiet overleg van de Raden van het Koninkrijk,
gehouden te Aruba: mr. J.S. Kuiperdal,
mw. mr. H.A. van der Wal, mr. A.L. Nicolaas,
mr. A.J. Swaen en de heer M.M. Loefstok.
Op de achtergrond de medewerkers van
het secretariaat, die technische en logistieke
ondersteuning verleenden: mw. drs. Ch. van Zuiden,
beleidsmedewerker, mw. mr. V.M.G. van der Biezen,
senior beleidsmedewerker en mw. J. Laclé-Thiel,
bureau manager.
Foto: Bureau Voorlichting Aruba.
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Beleefdheidsbezoek aan de Minister President van
Aruba ter gelegenheid van het het derde tripatiet
overleg, 28-30 mei 2009 te Oranjestad. Op de foto
v.l.n.r.: drs. R. van der Brug, secretaris Raad van
State, mw. mr. H.A. van der Wal, secretaris Raad
van Advies, mr. A.L. Nicolaas, voorzitter Raad van
Advies, Minister President N.O. Oduber,
mw. mr. C.M. Raphaela, secretaris Raad van Advies
Nederlandse Antillen, mr. H.D. Tjeenk Willink, vicepresident Raad van State, mr. F.B.M. Kunneman,
ondervoorzitter Raad van Advies Nederlandse
Antillen en mr. P. F. Davidse, secretaris ministerraad.
Foto: Bureau Voorlichting Aruba.

Raad van Advies d.d. 27 oktober 2010

Mr. A.L. (Boy) Nicolaas werd per 1 november 2000
lid van de Raad van Advies en werd op 12 maart 2002
benoemd tot voorzitter. Zijn tweede termijn kwam op
1 augustus 2009 eervol ten einde, wegens het bereiken
van wat in de Raad de ‘fatale’ leeftijd wordt genoemd
(70 jaar). Sinds die tijd treedt mr. Nicolaas bij
gelegenheden op als adviseur van de Raad.
Foto: David Chapman, Aruba.

Mr. A.J. Swaen werd met ingang van 29 maart 2007
lid van de Raad van Advies. Hij volgde op 2 augustus
mr. Nicolaas als voorzitter en werd daarmee de zesde
voorzitter in de geschiedenis van de Raad.
Foto: David Chapman, Aruba.

De leden en het secretariaat van de Raad van
Advies anno 2010. Op de foto v.l.n.r.:
mw. mr. H.A. van der Wal, secretaris,
mr. A.J. Swaen, voorzitter en
mr. A. Braamskamp, adjunct-secretaris.
Staande: de leden mr. J.S. Kuiperdal,
mr. J.R. Tchong, de heer M.M. Loefstok en
mr. C.R. Foy.
Foto: David Chapman, Aruba.
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