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samenvatting 
 

De voortschrijdende globalisering noopt landen om de bescherming van hun belangen in steeds 
grotere organisaties te zoeken. De Caribische tendens was juist omgekeerd. De gevolgen zijn 

desastreus. 

Het Koninkrijk lijdt onder enige institutionele koloniale restanten: het tweeslachtige Statuut; het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden belichaamt het constitutioneel 

onderscheid; voor de Caribische 'landen' Aruba, Curaçao en Sint Maarten belemmert de extreme 

eilandelijke kleinschaligheid een voorspoedige ontwikkeling; de quasi-gemeenten Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba werd de volledige deelname aan het Nederlandse staatsbestel ontzegd. Manieren 

van denken over 'wij en zij' in plaats van 'wij allen', getuigen aan beide zijden van de Atlantische 

Oceaan van mentale restanten van koloniale reflexen. Het Koninkrijk ondersteunt de Caribische 
overheden onvoldoende in de bestrijding van de georganiseerde misdaad. 

 

De post-koloniale spinrag moet verdwijnen en plaats maken voor volwassen en bestendige relaties in 

het Koninkrijk. Alle zes Caribische eilanden zullen zich volledig integreren in het Nederlandse 
staatsbestel: zonder het Statuut en met de Grondwet als de constitutionele kern van het gehele 

Koninkrijk. Het leidend motief is: gelijke rechten en gelijke plichten. De diepgang en breedte van de 

gevolgen mogen niet onderschat worden.  
De Grondwet, art. 94, bepaalt dat het internationaal recht hogere rechtskracht heeft dan het 

Nederlandse. Het recht op zelfbeschikking is internationaal recht. Het bepalen van hun toekomst is 

voorbehouden aan de eerder gekoloniseerde volken, niet aan de opvolgers van de toen koloniale 

staten. De Caribische eilanden zullen naar verwachting onafhankelijkheid buiten het Koninkrijk 
afwijzen en in ruime meerderheid opteren voor de volledige integratie met Nederland. Die wens 

bepaalt de toekomst en is niet onderhandelbaar. 

 
De structuur van het Nederlandse staatsbestel is op hoofdzaken geregeld in de Grondwet. Er zijn 

tenminste vijf, democratisch gekozen, bestuurslagen: het Europese parlement, de Rijksoverheid, de 

provincie, de gemeente en het waterschap. Deze stapeling van uitvoerende instanties oogst weinig 
kritiek. Eigenlijk is men best tevreden met de opzet en de werking ervan. 

Elke bestuurslaag heeft welomschreven doelstellingen, taken en bronnen van financiering en uitgaven. 

Zo beschikken de 12 provincies gezamenlijk over het Provinciefonds van € 2,5 miljard [2019] en de 

355 gemeenten in het Gemeentefonds van tenminste € 32,2 miljard [2020] - ca. € 1.900 per persoon. 
Beide fondsen worden gefinancierd uit de belastinginkomsten van het Rijk. De waterschappen zijn 

belast met het watermanagement, gegeven de geologische ligging van Nederland geen onbelangrijke 

taken. Wellicht vanwege de hoge kwaliteit van en het grote vertrouwen in de waterschappen, spelen zij 
in het openbare debat in Nederland een bescheiden rol. De stijging van de zeespiegel en de 

verminderde regenval in Nederland brengen het debat over deze organisaties meer in de aandacht. 

 
Wat verdwijnt en wat komt er voor in de plaats wanneer het volwassen Koninkrijk geleidelijk aan 

gestalte krijgt? 

 

De al genoemde restanten van het lang vervlogen koloniale tijdperk worden in Nederland en in de 
West opgeruimd. De wetgeving over het einde van het Statuut en de aanpassing van de Grondwet 

zullen wel de meeste tijd vergen. De Koninkrijk-brede herstructurering van de overheden kan, waar 

mogelijk en nuttig, in de interimfase al in uitvoering worden genomen. Omdat het Caribisch gebied 
zich zal voegen naar het Nederlandse bestel, zijn de institutionele gevolgen voor het Europees 

continentaal deel van het Koninkrijk verder weinig ingrijpend. Wèl zal het 'wij en zij' denken plaats 

moeten maken voor 'wij met z'n allen'. 

Op de eilanden in de West verandert veel: 
- de quasi-gemeenten krijgen de volwaardige status van gemeente; 
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- de 'landen', de gouverneur, de minister-presidenten ministers; 

- er komt een dertiende provincie: 'de West' of 'de [Nederlandse] Antillen' of een geschikte 
 andere naam. Er wordt een Commissaris van de Koning - mogelijk gouverneur genoemd -

 aangesteld; 

- gemeenteraden, burgemeesters en wethouders doen hun intrede. Zij kunnen zich 
 aansluiten bij twee krachtige instanties: de Vereniging van Gemeenten en het Genootschap 

 van Burgemeesters; 

- het aantal waterschappen stijgt van 21 naar 22. Deze nieuwkomer zal watermanagement-

 beleid ontwikkelen, toegespitst op de specifieke eilandelijke behoeften en noden.  
 

Voor de uitoefening van hun opdracht beschikt elk van de Nederlandse vakministeries over een groot 

aantal uitvoerende instanties. Deze zullen hun taken ook in 'de West' moeten en willen uitvoeren. Zo 
vallen de gevangenissen onder het ministerie van Justitie, de belastingdienst onder Financiën, de 

verlenging van het rijbewijs onder Infrastructuur en Waterstaat, het sociale zorgstelsel onder Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, de gezondheidszorg onder Volksgezondheid, Welzijn en Sport, enzovoort. 
 

Wanneer het Statuut is verdwenen en de Antilliaanse eilanden volledig met Nederland geïntegreerd 

zijn, zal dat ook gevolgen hebben voor de relatie met de Europese Unie - het machtigste economische 

blok ter wereld. Voor de EU-status van 'landen en gebieden overzee' vervalt de grondslag. Ook de drie 
'landen' worden dan 'ultraperifere gebieden', dus integraal onderdeel van de EU. Daarmee genieten 

alle ingezetenen van die gebieden de voordelen van de cruciale EU-vrijheden: van vestiging, van vrij 

personenverkeer en van vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal. 
Nederland is toegetreden tot de Schengen-verdragen. Alleen Ierland heeft zich daar buiten gehouden. 

Dat brengt, onder andere, mee dat elke passagiers- en vrachtvlucht van en naar het Schengengebied 

een binnenlandse vlucht is, dus zonder immigratie- en douaneformaliteiten. Hoteleigenaren en tour 

operators zullen niet de enigen zijn die dergelijke ontwikkelingen weten te waarderen. 
Nederland is lid van de Euro-zone. De euro wordt het wettige betaalmiddel in de West, ten koste van 

de steeds zwakkere rol van de VS-dollar als wereldwijde reservevaluta. 

  
Al deze veranderingen bieden de volken van de Caribische eilanden geweldige uitdagingen en vooral 

kansen en mogelijkheden. Regelgeving ter bescherming van de eigen taal bestaan voor Friesland en 

Limburg, vestiging beperkingen worden op Waddeneilanden toegepast. De Caribische gemeenten 
kunnen daaruit desgewenst inspiratie putten. 
Niets weerhoudt deze Koninkrijk burgers te streven naar een zetel in het Europese of het Nederlandse 

parlement, er zijn geen belemmeringen meer om in aanmerking te komen voor de positie van EU 

Commissaris of EU-ambtenaar. Alle ministeries staan - in Nederland en in de West - open voor 
sollicitaties in alle rangen - hoog, middel en laag. Voor de opbouw van hun uitvoering apparaten in 

de West zullen de ministeries vooral afhankelijk zijn van de opbouw van kennis en vaardigheden ter 

plaatse. Veel ambtelijke vacatures zullen worden opengesteld, de werkgelegenheid neemt toe en 
daarmee de besteedbare inkomens.  

 

Internationale onderhandelingen kunnen alleen slagen als de delegaties competent zijn en de 
machtsverdeling redelijk in evenwicht is. De onderhandelingen tussen 'Den Haag' en 'de West' hebben 

tal van overeenkomsten met internationale onderhandelingen.  

Om verschillende redenen beschikt Nederland over een machtsoverwicht. Voor zover mogelijk en 

haalbaar, dient 'de West' het machtsevenwicht te benaderen. Daarvoor kunnen verschillende 
arrangementen nuttig zijn. Het recht op zelfbeschikking en de interpretatie van de Grondwet zijn niet 

onderhandelbaar. Het voorstel van 'de West' kan door Nederland niet worden afgewezen. De 

bijeenkomst vergt niet meer dan vijf werkdagen, voorgestelde commissies werken de wettelijke en 
organisatorische aspecten verder uit. De bijeenkomst wordt gehouden in het VN-gebouw in New York 

onder voorzitterschap van een van de medewerkers van de VN-Secretaris-Generaal. Het 

zelfbeschikkingsrecht kan aan Nederlandse zijde aan de orde worden gesteld. Advies van VN-

deskundigen van het recht op zelfbeschikking zijn dan en zo nodig in-huis beschikbaar. De delegatie 
laat zich voorts adviseren door onafhankelijke deskundigen in het Nederlands staatsrecht en in het 
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internationaal recht. De kosten van de bijeenkomst worden naar rato van hun budgettaire omvang 

door de vier 'landen' van het Koninkrijk gedragen. 

1. de koloniale restanten 
  
Nederland moest in de vijftiger jaren van de vorige eeuw ook aan de dekolonisatie geloven. 
Hardhandig werden ons 'Nederlandsch Indië' en 'Nederlandsch Nieuw-Guinea' ontnomen. 
Het 'Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden' was oorspronkelijk bedoeld om de Gordel 
van Smaragd binnen het Koninkrijk te behouden. Indonesië bedankte voor de eer. 
 
Suriname verwierf, wellicht eerder naar Nederlandse dan naar Surinaamse wens, op 25 
november 1975 de status van autonome staat. Eén stem verschafte de meerderheid. 
 
De zes Antilliaanse eilanden maken deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Nederlandse koloniale reflexen en Antilliaans streven naar meer zelfstandigheid binnen het 
Koninkrijk houden overjarige restanten van het koloniaal verleden en het koloniaal denken in 
stand: het Statuut, de drie quasi-zelfstandige mini-'landen' in de Caraïben en de drie 
Nederlandse 'overzeese' quasi-gemeenten.  
De resultaten zijn niet bemoedigend. 
 
Het Statuut is zo'n restant van koloniaal denken. De Nederlandse overheid en die van de 
eilanden maken regelmatig gebruik van de ingebakken tweeslachtigheid. Nederland kan, al 
naar gelang de politieke opportuniteit, kiezen tussen twee argumentatielijnen: "Jullie zijn lid 
van het Koninkrijk, houdt je daaraan" en "Jullie zijn zelfstandig, neem je eigen 
verantwoordelijkheid". 'Landen' binnen het Koninkrijk kunnen, al naar gelang het uitkomt, 
kiezen voor "Wij zijn zelfstandig. Nederland, waar bemoei je je mee?" en voor "Wij zijn lid 
van het Koninkrijk, Nederland, gedraag je daar naar."  
Dè recepten voor verwarring en ellende. 
 
De staatkundige constructie van 'landen' in het Caribisch gebied is mogelijk gemaakt door 
het - geamendeerde - Statuut en daarom al tweeslachtig.  
Wie wil overleven in tijden van globalisering zoekt bescherming binnen steeds meer 
omvangrijke, machtiger organisatorische structuren. Het Koninkrijk vond deze vooral in het 
lidmaatschap van de Verenigde Naties, de NAVO, de Europese Unie en de Benelux.  
Aruba en later Curaçao en Sint Maarten zochten de oplossing in tegengestelde richting. Paul 
Comenencia 1 geeft, na het schutblad, het woord aan Boutros Boutros Ghali, de VN 
secretaris-generaal:  
 The United Nations has not closed its door. Yet if every ethnic, religious or 
 linguistic group claimed statehood, there would be no limit to fragmentation - and 
 peace, security and well-being for all would become ever more difficult to 
 achieve. 
Comenencia vatte het probleem kort samen:  
 Steeds duidelijker wordt dat de voornaamste problemen van de eilanden niet alleen 
 op staatkundig gebied lagen. Ook aspecten als extreme eilandelijke kleinschaligheid 
 belemmeren een voorspoedige ontwikkeling. 2 
Niet verwonderlijk, functioneren deze 'landen' niet zoals verwacht en vooral gehoopt. De 
problemen werden recent bovendien verergerd door twee opeenvolgende crises: de laatste 
wereldwijde economische recessie van 2008 en volgende jaren en de COVID-19 ravage in 
de gezondheidszorg en de economie. 
 
Op 10 oktober 2010 werden, naast de 'landen' Aruba, Curaçao en Sint Maarten, ook de 
Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in het leven geroepen. Het begrip 
'Nederlandse gemeenten' doet de feiten onrecht aan. Hen werd de volle participatie in het 
Nederlandse staatsbestel, vergelijkbaar met Nederlandse gemeenten in continentaal Europa 
geldt, onthouden. Zo hebben zij geen toegang tot democratische participatie in een provincie 
en een waterschap.  
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Daarmee wordt deze eilanden hun bestuurlijke invloed in en de broodnodige deskundigheid 
van die instellingen ontzegd. Het Nederlandse bestuur kent het 'provinciefonds' [Zie 5.1.1] en 
het 'gemeentefonds', [Zie 5.1.2]  beide jaarlijks gevuld met grote bedragen uit 's-Rijks 
belasting inkomen. 
 
De penetratie van internationale criminele netwerken in de gemeenschap in Nederland en in 
de West is tot op zekere hoogte vergelijkbaar. Wel lijken de netwerken meer greep te krijgen 
op overheden binnen de Caribische eilanden dan tot nu toe in Nederland.  
Van Nederlandse zijde zijn zeker sinds 1990 fikse inspanningen getroffen om de (ei)landen 
te steunen. Zo is het Recherche Samenwerkingsteam [RST] op- en uitgebouwd. 
Rechercheurs worden frequent en in bijzondere aantalllen uitgezonden. De Kustwacht en de 
Marechauassee zijn terug. 3  
Toch beschikt dit kwaad over zoveel invloed, macht en geld dat het nauwelijks mogelijk is om 
het op eilandelijk niveau effectief te bestrijden. Wanneer de Caribische eilanden onder de 
Grondwet met Nederland volledig in het Koninkrijk geïntegreerd zullen zijn, kan de bestrijding 
van de criminaliteit ook geharmoniseerd en daarmee effectiever georganiseerd worden. 
 
Vooral om dubieuze politieke redenen wordt in Nederland een slechte naam van de 
Antilliaanse gebieden opgeroepen. De penetratie door de georganiseerde criminaliteit in het 
bestuur is een vast thema. Dit vormt op de Caribische eilanden zeker een gevaar, maar ook 
in Nederland. De Rijksregering dient zich te verzetten tegen het opgeroepen onevenwichtige 
beeld van de feiten en dient duidelijker over het voetlicht te brengen dat alleen de hechte 
samenwerking dit sluipende kwaad kan keren. 
  
Het wordt de hoogste tijd om het spinrag van het verleden te verwijderen. Dit maakt de weg 
vrij naar volwassen en bestendige relaties in het Koninkrijk. 
 

 
2. het volwassen Koninkrijk der Nederlanden 
  
Winston Churchill:   
 Many forms of Government have been tried and will be tried in this world of sin and 
 woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said 
 that democracy is the worst form of government except all those other forms that 
 have been tried from time to time.  4 
 
De kern van staatsrechtelijke instanties is en blijft: gelijke rechten en gelijke plichten. In het 
Caribisch deel van het Koninkrijk klinkt de roep om staatkundige hervorming steeds breder 
en steeds luider. 5 Wie die ontwikkeling ziet als een antwoord op de teleurstellende 
economische groei en sociale welvaart zou de volgende verklaring kunnen overwegen: 
 De diepe, hardnekkige en weerkerende malaises in de samenlevingen van de 
 eilanden kan niet in de eerste plaats verklaard worden door factoren op de eilanden 
 zelf. De belangrijkste oorzaak moet gezocht worden in de schadelijke effecten van 
 overblijfselen van koloniale bestuurlijke structuren, opvattingen en attitudes.  
 
De tijd is nu wel aangebroken om de staatkundige, juridische, economische en sociale 
ongelijkheden binnen het Koninkrijk recht te trekken. Het kan toch niet zo zijn dat de 
landgenoten in het Caribisch deel van het Koninkrijk een mindere, om niet te zeggen een 
ondergeschikte positie in ons staatsbestel innemen in vergelijking met hun landgenoten in 
continentaal Europa. Het moet anno 2020 toch niet meer mogelijk zijn dat restanten uit het 
koloniale verleden de basis van rechtsongelijkheid en verschillen in welvaart zouden 
rechtvaardigen.  
Daarom is de roep om een volwassen Koninkrijk begrijpelijk en vooral gerechtvaardigd. 
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Het volwassen Koninkrijk kan met enige staatkundige ingrepen in het leven worden 
geroepen. Schaf dat achterhaalde, verouderde Statuut af. Besluit dat de Nederlandse 
Grondwet geldt voor het gehele Koninkrijk. Dan mag iedereen zich, waar in het Koninkrijk 
dan ook, beroepen artikel 1: 
 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
 Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
 geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 
Lees voor "Nederland" dan "het Koninkrijk". 
 
Dat besluit kan - mits aan Caribische zijde van de Atlantische Ocean ruim gedragen - 
gerealiseerd worden. Het vergt wel een paar ingrepen in de structuur van het Koninkrijk: het 
afschaffen van het Statuut en een aantal grondwetswijzigingen. Beide vergen omslachtige en 
langdurige procedures. Bovendien, de gevolgen zijn ingrijpend, wijd dragend en ook 
tijdrovend, maar vooral rechtvaardig. 
Steun aan Nederlandse zijde is zeer welkom. Strikt juridisch gesproken is deze niet 
noodzakelijk. Zie ad 4 hieronder. 
 
 

3. de Grondwet 
 
De Grondwet speelt een centrale rol in het onderhavige voorstel. Enige overwegingen over 
de plaats en rol van deze constitutionele basiswet komen als noodzakelijk voor. 
 
Binnen het [Nederlandse] staatsbestel is de Grondwet omgeven door speciale, 
plaatsbepalende voorzieningen. Alle leden van de Staten-Generaal en alle bewindspersonen 
leggen de eed van trouw op de Grondwet en [nu nog] het Statuut af, de parlementsleden in 
de handen van hun voorzitter, de bewindspersonen in de handen van het staatshoofd. 
Nieuwe Nederlanders dienen tijdens hun naturalisatieceremonie de Verklaring van 
Verbondenheid af te leggen:  
 "Ik zweer (verklaar) dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der 
 Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer (beloof) de plichten die 
 het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen." 
 
Opmerkelijk is wel dat de nieuwe Nederlanders niet expliciet wordt gevraagd zich verbonden 
te achten aan het gehele Koninkrijk, dus aan het Statuut. 
 
Parlementsleden mogen zich graag op de Grondwet beroepen, maar alleen wanneer het hen 
politiek, ideologisch of religieus zo uitkomt. Zowel heel bewust, als ook laakbaar onbekend 
met de inhoud en de strekking van de Grondwet schendt een meerderheid in de Staten-
Generaal en de leden van de regering hun ambtseed, in bepaalde dossiers jarenlang.  
 
Deze wantoestand duurt voort omdat een Constitutioneel Hof ontbreekt. Evenmin staat de 
gang naar de rechter open. De burgers kunnen mogelijke misstanden niet aan de kaak 
stellen. De parlementaire slagers keuren hun eigen vlees. 6 De rechter verklaart zich 
steevast onbevoegd. Een corrigerende Grondwetswijziging op initiatief van GroenLinks 
strandde in de Tweede Kamer op obstructie van de VVD. 
 
 

4. De internationale dimensie 
 
In het begin van deze eeuw reisde een delegatie van de - toenmalige - Nederlandse Antillen 
af naar de Verenigde Naties in New York. Zij stelden de vraag wat de plaats en de mogelijk 
toekomstige plaats van voormalig gekoloniseerde volken onder het internationaal recht is. 
Het eenduidige antwoord was: het is niet aan de voormalige kolonisator om dat te bepalen. 
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Het besluit over hun toekomst is uitsluitend voorbehouden aan de ooit gekoloniseerde 
volken. Het heet 'het recht op zelfbeschikking'. 
Hoe eenduidig de conclusie ook mag zijn, de lange ontstaansgeschiedenis en de werking 
van het zelfbeschikkingsrecht zijn in de termen van het internationaal recht nogal 
ingewikkeld. Die karaktertrekken gaan ver uit boven de mogelijkheden van deze 
aantekening. 
Arne Cools 7 behandelt met betrekking tot het zelfbeschikkingsrecht in zijn Masterproef 
talrijke juridische documenten, waaronder instrumenten van internationaal recht. Hieronder 
volgt een kort overzicht van zijn bevindingen.  
 
De Veertien Punten toespraak van de Amerikaanse president Woodrow Wilson tot het 
Congres van 8 januari 1918 bevatte een aantal voorstellen om een einde aan de Eerste 
Wereldoorlog te maken. Hoewel hij niet had overlegd met de geallieerden, die deze 
beleidsvoornemens negeerden, vormde het toch een mijlpaal. Punt 5 behandelde de 
dekolonisatie en de zelfbeschikking van volken.  
 Self-determination is not a mere phrase. It is an imperative principle of action, which 
 statesmen will henceforth ignore at their peril. 
 
De juridische basis werd gelegd in art. 1, lid 3 en art. 55 van het Handvest van de Verenigde 
Naties en verder uitgewerkt in daarop volgende hoofdstukken. De bewoording van artikel 1 
van het Handvest heeft opmerkelijke overeenkomsten met artikel 1 van de Grondwet. 
 
De VN Algemene Vergadering nam op 14 december 1960 de resolutie AV RES 1514 (XV) 
"Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples" aan. 
 All peoples have the right to self-determination, by virtue of that right they freely 
 determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural 
 development. 
Verschillende VN mensenrechten convenanten en verdragen van andere internationale 
organisaties leggen het recht op de zelfbeschikking eveneens vast. 
 
Recht is gestolde politiek. 8 De Grondwet, artikel 94, bepaalt dat de internationale rechtsorde 
voorrang geniet boven de nationale wet. 9 Elke discussie over de vraag of de voormalig 
gekoloniseerde volken van het Koninkrijk het zelfbeschikkingsrecht hebben, is achterhaald 
en dus verloren tijd. Het Nederlandse parlement kan de bevolking van de Nederlandse 
Antillen niet voorschrijven dat zij zich buiten het Nederlandse staatsbestel dienen te begeven 
noch bepalen dat zij in het Koninkrijk moeten blijven.  
Het zelfbeschikkingsrecht is een onvervreemdbaar recht.  
 
Vastgesteld wordt dat Tweede Kamerleden het parlement willen doen besluiten dat het 
Caribisch deel van het Koninkrijk daaruit verwijderd wordt. Dit is in strijd met het 
onvervreemdbaar recht op zelfbeschikking. Die politieke doelstelling is dus rechtstreeks in 
strijd met Grondwetsartikel 94, bijgevolg met hun ambtseed en dus onrechtmatig.  
In termen van heersende machtsverhoudingen kunnen zij zich dat permitteren. Zij zijn 
immuun voor gerechtelijke procedures. Alleen Hoge Colleges van Staat kunnen het 
parlement effectief wijzen op met de Grondwet strijdige politieke doelstellingen en wetgeving. 
 
Officiële instanties van het Caribisch deel van het Koninkrijk zullen te zijner tijd 
onderhandelen over het afschaffen van het Statuut en de gevolgen. Zij doen er goed aan in 
hun onderhandelingsopdracht te beschikken over de clausule dat afwijkingen van de letter 
en de geest van de Grondwet ononderhandelbaar zijn. 
 
Wetenschappelijk onderzoek wijst in de Caribische gebieden naar een meerderheid die 
voorstander is van handhaving van een plaats binnen het Koninkrijk. 
Deze voorkeur lijkt recent aan momentum te hebben gewonnen en de vorm aan te nemen 
van afschaffing van het Statuut, de volledige integratie met Nederland onder de Grondwet en 
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alle daaruit voortvloeiende gevolgen. Onder die omstandigheden komt het als verstandig 
voor om hierover, voorafgegaan door een deugdelijke voorlichtingscampagne, op de drie 
'landelijke' eilanden duidelijkheid te krijgen of die route breed wordt gedragen. Een 
referendum is daarvoor een geschikt instrument. 
 
 

5. het Koninkrijk  
 
Het zal even duren, maar het Statuut zal verdwijnen als een van de twee basiswetten voor 
het Koninkrijk der Nederlanden. Daarmee vervalt het nut van het staatsrechtelijk onderscheid 
tussen 'Nederland' en 'het Koninkrijk'. Tegelijk verdwijnt de gescheiden wet- en regelgeving 
voor Nederland, de Antilliaanse eilanden en het Koninkrijk. 
Daarvoor in de plaats komt 'het Koninkrijk' met als basiswet de Grondwet. De huidige 
samenstellende delen ressorteren in het nieuwe staatsbestel als één en als een ondeelbaar 
geheel. 
 
In de openbare discussie over dit voorstel overheerst de gedachte als zou het slechts 
betekenen dat de drie 'zelfstandige' eilanden zouden veranderen in Nederlandse gemeenten. 
Dit heeft op zich zeker ingrijpende gevolgen. Echter, zoals deze aantekening betoogt, zijn de 
gevolgen veel gevarieerder en zeer ingrijpend.  
De keuze voor de status van Nederlandse gemeente brengt onverbiddelijk de algehele 
integratie van alle zes Caribische gebiedsdelen binnen de staatsrechtelijke structuur van 
Nederland en bij gevolg van de Europese Unie met zich mee. De kern is gelijke rechten en 
gelijke plichten voor alle burgers in het Koninkrijk.  
Die keuze heeft ook talrijke gevolgen voor de staatsinrichting van het Koninkrijk en de 
samenstellende delen. Naast de aanpassingen van de wettelijke en organisatorische 
arrangementen, zal ook een cultuuromslag in het Nederlandse en het Antilliaanse denken 
moeten plaatsvinden, wèg van 'wij' en 'zij' naar 'wij allen'. 
 
Hieronder wordt een voorlopige inventarisatie van die gevolgen gepresenteerd. 
 

5.1 Nederland 
 
In Nederland vervalt het bestaansrecht van de ambtelijke organisatie, geleid door een 
minister of staatssecretaris, verantwoordelijk voor Koninkrijksaangelegenheden. In elk van 
de landen van Caribisch Nederland is een vertegenwoordiging van 'het Rijk', de gouverneur, 
dan een overbodige luxe. De onderlinge relaties zijn na de Grondwetswijziging geregeld 
langs de aloude en vertrouwde Nederlandse patronen. De Commissaris van de Koning - in 
Limburg en Noord-Brabant Gouverneur genoemd - neemt een belangrijke plaats in het 
provinciale bestuur in. 
 
In het huidige bestel beraadslaagt niet de Nederlandse ministerraad, maar de 
Rijksministerraad over zaken die het gehele Koninkrijk der Nederlanden aangaan en die 
per rijkswet of algemene maatregelen van rijksbestuur moeten worden geregeld. De 
Rijksministerraad wordt gevormd door de Nederlandse ministers en de gevolmachtigde 
ministers van de Aruba, Curaçao en Sint Maarten.  
Het nieuwe staatkundige bestel voorziet in een geheel ander, democratisch 
participatiemodel. Bijgevolg zijn twee ministerraden met verschillende samenstelling 
overbodig. Voortaan is er maar één raad op ministerieel niveau: de Rijksministerraad. 
 
De Raad van State van het Koninkrijk, het meest vooraanstaande adviesorgaan van de 
regering, kent momenteel aangestelde personen met een achtergrond op Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten. Waarschijnlijk zal de Raad van State dan het beleid voortzetten dat alle 
Koninkrijk aspecten in de personele bezetting voldoende tot hun recht komen.  
 

https://www.parlement.com/id/vi9xlwn876xk/rijkswet
https://www.parlement.com/id/vh8lnhrsd1rb/gevolmachtigde_minister
https://www.parlement.com/id/vh8lnhrsd1rb/gevolmachtigde_minister
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Het Koninkrijk is een constitutionele monarchie en blijft dat. Deze kent zeker vijf 
bestuurslagen en in enige Nederlandse regio's zelfs zes. Grosso modo functioneren deze  
bestuurslagen individueel en in samenhang tot tevredenheid. 
In die democratie worden, zoals het hoort, periodiek tenminste vijf verschillende verkiezingen 
gehouden. De eerstgenoemde twee zijn resp. communautaire en nationale verkiezingen, de 
andere drie worden gehouden, maar zijn regionaal of gemeentelijk ingedeeld. In 
geografische omvang gerangschikt zijn er verkiezingen voor: 
- het Europese Parlement; 
- de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
- de - dan dertien - provinciale staten en via een getrapte verkiezing ook voor de 
 samenstelling van de Eerste Kamer; 
- de gemeenteraden; 
- het bestuur van de waterschappen. 
 
Alle burgers van het Koninkrijk, eenmaal verlost van het keurslijf van het Statuut, beschikken 
over zowel het actief als het passief kiesrecht. Dat laatste betekent dat zij allen, ook wie in 
'de West' wonen, gekozen kunnen worden in het EU-parlement en in de twee Kamers van de 
Staten-Generaal. Niets weerhoudt hen te streven naar de positie van gedeputeerde in hun 
eigen provinciale staten, als gemeenteraadslid en in hun waterschap.  
Niets weerhoudt hen te streven naar een functie in de Europese Commissie, in het Europese 
parlement, van minister-president, minister of staatssecretaris van de Rijksregering, als 
Commissaris van de Koning en gedeputeerde, als burgemeester en wethouder danwel in het 
bestuur van het eigen waterschap. 
 
De Nederlandse nationale politiek wordt geteisterd door populistische stromingen. Sommige 
partijen in het parlement zijn onbeschaamd populistisch. Dat politieke virus heeft ook 
sommige traditionele partijen, ook deelnemers aan de huidige coalitie, aangetast. Ondanks 
deze zorgwekkende ontwikkelingen scoort Nederland binnenlands en in het buitenland nog 
steeds hoog op de internationale ladder van het democratisch gehalte.  
 
In de nieuwe constellatie zullen de, in Caribisch Nederland nog voornamelijk onbekende, 
grondwettelijke instituten - provincie, de gemeente en het waterschap - een belangrijke 
plaats innemen.  
 
De Nederlandse Grondwet behandelt in Hoofdstuk 7 de provincies, gemeenten, 
waterschappen en andere openbare lichamen. 10 Voor veel Nederlanders en andere 
ingezetenen van het Koninkrijk vormt dit hoofdstuk geen dagelijkse leeskost. Daarom wordt 
enigszins uitvoerig stilgestaan bij de hoofdelementen. 
Dit hoofdstuk bevat de bepalingen inzake 'de andere lichamen van het Rijk', ook wel 'de 
lagere overheden' genoemd. Het merendeel van de in hoofdstuk 7 opgenomen bepalingen 
betreffen de provincies en de gemeenten. Voor provincies en voor gemeenten zijn geen 
afzonderlijke artikelen opgenomen, maar zijn de bepalingen zoveel mogelijk op beide van 
toepassing. Op deze wijze komt de eenvormigheid van de hoofdstructuur van provincies en 
gemeenten duidelijk tot uitdrukking. 
In de tekst van de Grondwet ligt verankerd dat Nederland een gedecentraliseerde 
eenheidsstaat is. Enerzijds hebben provincies en gemeenten een algemene bevoegdheid tot 
regeling en bestuur, die slechts bij of krachtens de wet aan toezicht worden onderworpen, 
anderzijds zijn provincies en gemeenten verplicht mee te werken aan de uitvoering van door 
hoger gezag gestelde regels en kunnen zij bij of krachtens de wet aan toezicht worden 
onderworpen. 
Bij de wet kunnen provincies en gemeenten worden opgeheven en nieuwe ingesteld. 
 
De artikelen 123 t/m 136 zetten de inhoud van Hoofdstuk 7 nader uiteen. 
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5.1.1 de provincie 

 
De provincie vormt een essentieel onderdeel van ons staatsbestel. 11 Hoewel niet alles 
vaststaat, is de provincie belast met uitvoerende taken: 
- duurzame ruimtelijke ontwikkeling; 
- milieu, energie en klimaat; 
- vitaal platteland en natuurbeheer; 
- regionale bereikbaarheid; 
- regionale economie; 
- toezicht op [de financiën van] de gemeenten; 
- de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. 
 
Hoewel de provincies eigen inkomsten genereren, worden de uitgaven voor het overgrote 
deel via het "Provinciefonds" door het Rijk gefinancierd. In het begrotingsjaar 2019 bevatte 
dit fonds € 2,5 miljard aan Rijksmiddelen. Bij de verdeling over de provincies worden onder 
andere de volgende criteria toegepast: 
- aantal inwoners; 
- oppervlakte van de provincie; 
- kilometers weglengte; 
- grootte van de watergebieden. 
 
De provincies voeren dus belangrijke taken uit waarvoor substantiële bedragen door het Rijk 
ter beschikking worden gesteld. Ook wordt duidelijk dat sommige van deze taken in het 
Caribisch deel van het Koninkrijk een deels andere invulling kunnen vergen. De geografische 
positionering ten opzichte van Nederland en van elkaar zullen bij de vaststelling van de 
verdelingscriteria ongetwijfeld mede in overweging genomen worden.  
 
Zoals blijkt, worden de drie Caribische 'gemeenten' de democratische rechten en de lusten 
en de lasten van het lidmaatschap van een provincie onthouden. De herstructurering van het 
staatsbestel biedt de mogelijkheid deze vreemde constructie te corrigeren. 
 
Buiten discussie staat de veronderstelling dat het Caribisch deel van het Koninkrijk het 
zonder een provincie zouden kunnen of moeten stellen. In principe zijn twee varianten 
denkbaar: de zes eilanden voegen zich als gemeenten binnen een al bestaande 
Nederlandse provincie of voor die gemeenten wordt een dertiende provincie in het leven 
geroepen. De naam zou kunnen zijn 'De West', 'De [Nederlandse] Antillen' of welke 
geschikte naam dan ook. 
Het is al duidelijk dat de nieuwe gemeenten deels andere taken en van Nederland 
afwijkende elementen van beleid behoeven dan gebruikelijk is voor de Nederlandse situatie. 
Daarom lijkt de creatie van die nieuwe, dertiende provincie de voorkeur te verdienen. 
Uitgangspunt dient te zijn dat de toegesneden provinciale beleidsgebieden de aandacht 
krijgen die zij behoeven, samen met de adequate financiële voorziening. 
 

5.1.2 de gemeente 

 
In de huidige bestuurlijke opzet functioneren 355 Nederlandse gemeenten. De sterke 
delegatie van Rijks verantwoordelijkheden naar de gemeenten duurt zeker al 10 jaar en 
wordt onverminderd voortgezet. Deze ging gepaard met een bezuiniging van de daarvoor 
bestemde Rijksbegrotings middelen. Het gemeentelijke begrotingstekort lijkt door deze 'over 
de Rijksmuur gegooide' bezuinigingen structurele vormen aan te nemen. Nadrukkelijk vragen 
de gemeenten aan 'Den Haag' om corrigerende budgettaire maatregelen. 
 
Gemeenten, vooral de kleinere, beschikken over onvoldoende mankracht en onvoldoende 
kennis voor de additionele taken. Gemeenten voeren sommige nieuwe taken gezamenlijk uit, 
zodat deze beperkingen minder voelbaar worden.  
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Op de Caribische eilanden wordt ook een andere denkrichting dan de integratie in Nederland 
aangehangen. De zelfstandige landen, de functies van minister-president en van minister 
worden zeer gewaardeerd. Soms wordt neergekeken op de Nederlandse functies van 
'slechts' burgemeester en wethouders. De feiten duiden op een andere realiteit. Nederlandse 
gemeenten hebben omvangrijke taken, informele rollen en de beschikking over veel en 
hogere bijdragen aan hun budgetten in vergelijking met de huidige Caribische 
omstandigheden. 
 
Gemeenten hebben eigen bronnen van inkomsten, zoals de gemeentelijke belastingen. 
 
Het Rijk draagt jaarlijks een deel van zijn belastingopbrengsten aan het Gemeentefonds 
12 bij. Daaruit worden gemeenten gesubsidieerd om hun taken uit te voeren. Op jaarbasis 
wordt ook de hoogte van de Rijksbijdrage vastgesteld. Het wordt uitgekeerd als algemene 
uitkeringen. 
 

Gemeenten ontvangen daarnaast van het Rijk ook specifieke uitkeringen, zoals de 
integratie-uitkeringen, de decentralisatie-uitkeringen, uit een BTW-compensatiefonds 
en uit een compensatiepakket corona crisis medeoverheden.  
De uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn, althans formeel, voor de gemeenten vrij 
besteedbaar. Gemeenten zijn, met inachtneming van de wet- en regelgeving, 
autonoom in het voeren van hun beleid bekostigd uit het Gemeentefonds. De 
uitkeringen uit het Gemeentefonds in 2020 bedragen 32,2 miljard euro. Dat is zo'n 
1900 euro per inwoner. 
De algemene uitkering uit het gemeentefonds die een gemeente ontvangt en 
eventueel doorspeelt aan haar eigen deelgemeenten wordt bepaald op grond van 
verdeelmaatstaven. Bijvoorbeeld:  
een vast bedrag 
het aantal inwoners 
het aantal jongeren 
het aantal allochtonen 
het aantal uitkeringsgerechtigden 
het aantal huishoudens met een laag inkomen 
het aantal werkzame personen 
de afstand tot het centrum 
het aantal woningen; 
het aantal woningen naar bouwperiode; 
de omgevingsadressendichtheid; 
de oppervlakte van de buitenruimte; 
de gewogen buitenruimte; 
de oppervlakte grondgebied buiten de kom; 
de bodemgesteldheid; 
de oppervlakte buitenwater. 
Het Gemeentefonds is ontegenzeggelijk een belangrijke financieringsbron. Samen 
met het Provinciefonds betekenen deze Rijksbijdragen vrijwel zeker een veelvoud 
van de huidige Rijksbijdragen aan de drie Caribische 'landen'.  
Het bestuurlijke arrangement van het Gemeentefonds kan wel als een bureaucratisch 
fenomeen worden beschouwd. Naar het voorkomt, worden de gemeenten de facto 
aan een veelheid van regelgeving gebonden. Participatie in dit fonds vereist het 
verwerven van uitgebreide kennis van uitvoerige en gedetailleerde regels. Dit zal een 
onevenredig groot bureaucratisch beslag op de uitvoeringscapaciteit van de zes 
Antilliaanse gemeenten leggen. Ook komt de vraag op of de Nederlandse 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gemeentelijke_belasting&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Algemene_uitkeringen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Algemene_uitkeringen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Specifieke_uitkering&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Euro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inwoner
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gemeenten wel voldoende bestuurlijke vrijheid wordt gegund om hun eigen beleid te 
voeren: wie betaalt, bepaalt. [Micromanagement, zie noot 8] 
 
Waar Nederland decentraliseerde van Rijks- naar gemeentelijk niveau, geldt voor 
Frankrijk traditioneel het omgekeerde. Het bestuur van Frankrijk en van de Franse 
overzeese gebiedsdelen 13 is sterk gecentraliseerd in de hoofdstad, Parijs. 
 
5.1.3 het waterschap 
 
Onder de bevolking van de Lage Landen trekken de waterschappen, ook wel 
hoogheemraadschap genoemd, weinig belangstelling. Toch hebben zij twee ogenschijnlijk 
strijdige taken: hoe houd je ons land droog en hoe bied je oplossingen voor de toenemende 
droogte.  
 
De 21 waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water. Daartoe 
beheren ze ongeveer 18.000 km dijken, 225.000 km watergangen, 6175 gemalen en 325 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarop jaarlijks 2 miljard m3 afvalwater wordt gezuiverd. 5 
waterschappen hebben ook wegen in beheer. Samen beheren zij zo’n 6.600 km wegen. 

Waterschappen gelden met hun expertise als een wereldwijde referentie op het gebied van 
regionaal waterbeheer. 

Waterschappen zijn functionele, decentrale bestuurslichamen die verantwoordelijk zijn voor 
het regionale waterbeheer in Nederland. Om hun werkzaamheden uit te voeren heffen 
waterschappen belasting, waarmee zij hun taken vrijwel volledig financieren. Hiermee wijken 
de waterschappen sterk af van provincies en gemeenten, die een algemene taak hebben en 
voor hun inkomsten in belangrijke mate afhankelijk zijn van de Rijksoverheid. 

Het waterschap heeft een Grondwettelijke basis (art. 133) en is verankerd in de 
Waterschapswet. 14 

Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De 
dijkgraaf is de voorzitter. Hij maakt deel uit van het dagelijks bestuur.  

Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën 
belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen. 
Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast. Het controleert ook of het 
dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn 
openbaar. De leden van het algemeen bestuur worden om de 4 jaar gekozen via 
de waterschapsverkiezingen. Het aantal bestuursleden is afhankelijk van de grootte van het 
waterschap. De provincie bepaalt dit aantal.  

Het dagelijks bestuur van een waterschap bestaat uit de dijkgraaf en een aantal andere 
leden. Meestal ligt dit aantal rond de 5 personen. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de 
voorbereiding en uitvoering van het beleid van het waterschap. De leden van het dagelijks 
bestuur komen uit het algemeen bestuur.  

De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap. Zijn functie is vergelijkbaar met die van een 
burgemeester in een gemeente. De dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur 
van het waterschap. Hij heeft daar ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur heeft de 
dijkgraaf wel zitting en stemrecht. De regering benoemt een dijkgraaf voor een periode van 6 
jaar. De naam dijkgraaf komt voort uit het verleden. Het werd gebruikt bij waterschappen die 
dijkbeheer uitvoerden. Een andere gebruikte term is watergraaf.  

 
De eerste vraag is wat waterschap no. 22 voor de Caribische eilanden kan betekenen. De 
Nederlandse waterschappen behoren tot de gemeenschap van Nederlandse waterbeheer 
deskundigen, wereldwijd gerespecteerd. De Nederlandse vraagstukken van de stijging van 
de zeespiegel en het toenemend tekort aan regenwater vergen in toenemende mate de 
Antilliaanse aandacht.  

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen
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Een hoofdtaak van de waterschappen is nog steeds om er voor te zorgen dat overtollig water 
op tijd en zonder schade te veroorzaken in zee wordt geloosd. Het omgekeerde is - onder 
normale omstandigheden - het geval in de Antillen: hoe houd je het aanwezige water juist 
vast. Het Caribisch gebied wordt regelmatig geteisterd door tropische cyclonen. Naast 
andere ongemakken, gaan deze gepaard aan overvloedige regenval die zonder veel 
problemen moet worden afgevoerd of opgeslagen.  
 
Veel argumenten pleiten voor een Antilliaans waterschap, gemodelleerd naar de 
Nederlandse wetgeving en praktijk en gebruik makend van de aanwezige expertise. Naast 
de zorg voor bescherming tegen overlast van zee- en regenwater, levert deze organisatie - 
een functioneel, decentraal bestuurslichaam verantwoordelijk voor het waterbeheer van de 
eilanden - ook de waterzuivering, de beschikbaarheid van voldoende water en de distributie 
van drinkwater.  
 
Dat kost geld. Het waterschap zal voor die essentiële diensten aan de bevolking en het 
bedrijfsleven vergoedingen vragen. 
 

5.2 de Nederlandse Antillen 

 
Onder deze titel worden gemakshalve de zes toekomstige Antilliaanse gemeenten begrepen. 
Sommige van de gevolgen van de integratie met Europees Nederland worden hieronder in 
kaart gebracht. 
Het Grondwet-model brengt op de eilanden grote veranderingen teweeg. Taken worden 
anders ingevuld, een aantal taken en instituten verdwijnen en weer andere taken en nieuwe 
aspecten en instituten dienen zich aan. 
 

5.2.1 Bonaire, Sint Eustatius, Saba 

 
De drie Nederlandse 'gemeenten' in het Caribisch gebied ontberen de toegang tot tenminste 
twee essentiële instituten in het Nederlandse staatsbestel, de provincie en het waterschap. 
Dat werkt beleidsmatig en budgettair in hun nadeel. Dat moet gecorrigeerd worden.  
De drie huidige Nederlandse, zogenaamde gemeenten in 'de West', zullen volledig 
geïntegreerd worden binnen het Grondwet-model. 
 

5.2.2 Aruba, Curaçao, Sint Maarten 

 
De huidige Caribische gemeenten werden en zijn gebrekkig geïntegreerd in het Nederlandse 
staatsbestel. Voorkomen dient te worden dat dit patroon ook aan de drie andere Caribische 
eilanden zou worden opgelegd. 
 
 

6. wat verdwijnt er en wat komt er voor in de plaats? 
 
6.1 wat zal verdwijnen?  

 
Momenteel is het Koninkrijk in het genot gesteld van twee ministerraden: de 
Rijksministerraad en de [Nederlandse] ministerraad. Die constructie wordt in de nieuwe 
opzet van het Koninkrijk overbodig: één raad is ruim voldoende. De functies van 
gevolmachtigde minister verliezen hun bestaansrecht en houden op te bestaan.  
Mogelijk wordt de officiële naam: Rijksministerraad. 
 
De structuur van drie zelfstandige 'landen' wordt beëindigd, hun bestuursorganen - zoals 'de 
gouverneur', het parlement, de regering, de functies van minister-president en minister - 
opgeheven. Daarmee verdwijnen ook de verantwoordelijkheden en taken van het 'landelijke' 
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bestuur. Voor zover wet- en regelgeving niet in overeenstemming is met de Nederlandse 
wet- en regelgeving, zullen deze in de Antillen komen te vervallen. 
 
De onder het Statuut aangewezen rijkstaken voor het behartigen van de buitenlandse 
belangen en de territoriale verdediging worden overbodig. Deze worden geïntegreerd in het 
Grondwet-model. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie kunnen opteren voor 
een vestiging in 'de West'. De rechterlijke macht, deel van de trias politica, zal voor zover 
nodig de eigen organisatorische infrastructuur naar behoefte aanpassen. 
Ook 'de West' zal Nederland waar nodig volgen in het afschaffen van hun gulden. De euro 
wordt het wettig betaalmiddel. De relatie met en de rol van de VS-dollar wordt secundair. 
Functionerende eilandelijke centrale banken worden uitgefaseerd. De Nederlandsche Bank 
zou kunnen opteren voor een bijkantoor op de Antillen. 
 

6.2 Wat komt er in de plaats? 

 
In dit voorstel is één nieuwe provincie voorzien, voor alle eilanden gezamenlijk, zes 
gemeenten en een waterschap. Voor elk van de zes Caribische gemeenten wordt een 
burgemeester aangesteld. 
 
Er komt dus één positie voor Commissaris van de Koning. 15 Voor zover nodig of gewenst 
worden de taken van de provincie en het waterschap toegesneden op de specifieke 
omstandigheden en beleidsmatige behoeften van elk van de Caribische eilanden. 
 
Op eilandniveau worden gemeenten naar Nederlands staatkundig model ingevoerd. Per 1 
januari 2020 heeft Nederland 355 gemeenten. Dat aantal zal met zes stijgen tot 361. 
Nederlandse ervaringen leren dat de gemeenten, zeker met de delegatie van  de 
verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid naar de gemeenten, een zware uitvoerende 
taak hebben. Daarin staan zij echter niet alleen. De 361 gemeenten hebben meer invloed op 
het beleid dan drie Caribische quasi-gemeenten. Bovendien kunnen zij voor advies, 
ondersteuning en politieke pressie een beroep doen op organisaties als de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 16 en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. 17   
Zoals in Nederland, bestaan geen beletselen voor gemeentebesturen om hun specifieke 
buitenlandse belangen te behartigen.  
 
Een groot aantal bestuurlijke taken komt, zoals in Nederland, onder de rechtstreekse 
verantwoordelijkheid van de Koninkrijk ministeries. Deze worden geleid en gecoördineerd 
door het centrale gezag in Den Haag. De belastingdienst, het gevangeniswezen, de uitgifte 
en verlenging van rijbewijzen, de burgerlijke luchtvaart, infrastructuur, sociale voorzieningen, 
onderwijs en gezondheidszorg is slechts een gering aantal voorbeelden. Niets weerhoudt 
bewoners van de zes eilanden om een ambtelijke positie in een van de Haagse ministeries 
te ambiëren. De uitvoerende vestigingen van die ministeries zullen bovendien ter plaatse 
waardevolle werkgelegenheid, en dus additionele koopkracht, verschaffen. 
 
Het Nederlandse belastingsysteem zal in al zijn aspecten worden ingevoerd: de BTW, de 
inkomsten- en de vermogensbelasting, de onroerendgoedbelasting, etc., etc. Het 
Nederlandse regime van innen van belastingen zal gestalte krijgen. In Nederland heeft 
vrijwel iedereen een hekel aan het betalen van belastingen. Toch bestaat er veel waardering 
voor de dienstverlening van de overheid. Men heeft de terechte overtuiging dat het 
belastinggeld grosso modo goed wordt besteed. Dat vertrouwen kan op de Caribische 
eilanden zeker ook groeien. 
 
Verondersteld mag worden dat op de eilanden zorgen leven over de toekomst van de eigen 
taal en over een overmaat van vestigingen van personen vanuit continentaal Europa. Voor 
Friesland en Limburg zijn waarborgen ingebouwd voor de eigen taal. De Waddeneilanden 
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beschikken over aparte regelgeving voor het vestigingsbeleid. Deze kunnen, zo gewenst, als 
voorbeelden voor arrangementen voor de Caribische gemeenten dienen. 
 

 
7. de Europese Unie 
 
Rond 2015 verkeerde de Europese Unie in een diepe crisis. Analisten voorspelden het 
ineenstorten van de euro, een slechte economische groei en vreesden de groeiende invloed 
van populistische ontwikkelingen, vooral in Oost-Europa. En toen kwamen in 2016 twee 
opmerkelijke ontwikkelingen. Deze waren op zich zeer negatief, maar gaven de EU een 
opmerkelijke stimulans. 
De eerste ontwikkeling was de verrassende verkiezing van Donald Trump als president van 
de VS. Dat heeft veel schade berokkend aan de 'Noord-Atlantische relatie'. Trump meende 
dat 'America First' ook betekende dat de EU ondergraven moest worden. Zijn beleid is daar 
ook op gericht. 
De tweede ontwikkeling was al even verrassend. Het Verenigd Koninkrijk koos met een 
krappe meerderheid voor de Brexit. Ook dat zou grote schade berokkenen aan de economie 
van de Unie. 
Plotsklaps kwam er een omslag in het Europees denken: wij zijn belangrijk voor anderen en 
wij hebben onze hoge welvaart vooral aan de EU te danken. Wij onderschatten onze macht 
als het grootste economisch blok ter wereld. Dat veroorzaakte een elan waar Trump niet 
tegenop kan ageren. In het VK worden de gevolgen van een harde Brexit, samen met de 
schade aan de economie door maatregelen tegen het COVID-19 virus, met bezorgdheid 
tegemoet gezien. De Europese onderhandelaars kunnen en zullen de eis van Groot-
Brittannië - betere marktvoorwaarden bieden dan de eigen lidstaten - met geen mogelijkheid 
inwilligen. 
Hèt probleem is en blijft: Europa is hopeloos verdeeld. De potentieel aanwezige politieke 
macht kan daarom nauwelijks worden verzilverd. 
 
Het Koninkrijk is één van de zes oprichters van een Europese organisatie waaruit, na een 
lange ontwikkelingsperiode, de huidige Europese Unie is ontstaan. De EU omvat nu 27 
staten.  
De Nederlandse overheid heeft zich destijds met succes ingespannen om het Verenigd 
Koninkrijk [VK] de EU in te loodsen. Het VK vestigde recent evenwel een precedent. Groot-
Brittanië verliet als eerste ooit de EU op 1 januari 2020. Tot het einde van dit jaar blijven de 
gebruikelijke EU-regels van kracht. Daarna moeten nieuwe EU-VK verdragen de relaties 
reguleren. Het uitzicht dat dit gaat lukken is zeer gering. Hoewel een 'hard Brexit' het meest 
waarschijnlijk is, is de uitkomst hoogst onzeker. De recent verder verslechterde economische 
omstandigheden zullen het Verenigd Koninkrijk in een nog moeilijker positie brengen. 
Sommige commentatoren speculeren zelfs dat het VK gedwongen zal zijn om de Brexit af te 
blazen om terug te keren in de Europese alliantie. 
 
De EU heeft om uiteenlopende overwegingen verschillende soorten associatieverdragen 
gesloten, vooral om diverse belastingen regimes te faciliteren.  
Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein vormen de Europese 
Vrijhandelsassociatie [EVA]. Zij zijn geen lid van de EU, maar hebben hun regelgeving 
vrijwel geheel aangepast aan die van de Unie. Hoewel de facto geïntegreerd, missen zij 
inspraak in de besluitvorming van de EU. Informeel worden zij bij belangrijke ontwikkelingen 
in beleid en wetgeving geconsulteerd. Kennelijk zijn zij bereid die prijs te betalen in ruil voor 
het behoud van hun 'onafhankelijkheid'. 
 
Een aantal lidstaten heeft, evenals Nederland, overzeese gebiedsdelen. De "ultraperifere 
gebieden", waaronder Bonaire, Sint Eustatius en Saba, maken integraal deel van de 
Europese Unie uit. De 'zelfstandige' landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben de 
meer afstandelijke status van "landen en gebieden overzee". Nadat ook deze drie eilanden 
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Nederlandse gemeenten zijn, zullen zij naar verwachting eveneens de status van 
"ultraperifere gebieden" verwerven. Dan zullen alle delen van het Koninkrijk van de EU-
vrijheden kunnen profiteren. 
 
Een ogenschijnlijk vreemde vraag is: tot welk deel van het bouwwerk 'de Europese Unie' is 
Nederland toegetreden? Het Koninkrijk is volledig lid van de EU. De belangrijkste 
verworvenheden en de basis van onze welvaart zijn de drie vrijheden: van vestiging in alle 
lidstaten, van personenverkeer en van onbelemmerde beweging van goederen en diensten, 
waaronder kapitaal. 
Toch zijn er keuzemogelijkheden.  
Zo is ons land met andere lidstaten toegetreden tot de Schengen-verdragen. 18 
De Verdragen van Schengen (gezamenlijk ook wel bekend als het Verdrag van Schengen) 
zijn overeenkomsten tussen een aantal Europese landen om het vrije verkeer van personen 
mogelijk te maken. Het grondgebied van deze landen vormt de Schengenzone. 
De verdragen zijn voor 26 landen en de vier EVA-staten in werking getreden. Ierland en het 
VK bleven afzijdig. Na de Brexit is Ierland de overgebleven uitzondering. 
 
Ons land is sinds 1 januari 2002 lid van de Eurozone, de verzamelnaam voor de landen van 
de Europese Unie die de euro als munt hebben. De Europese Centrale Bank is 
verantwoordelijk voor het monetair beleid binnen de eurozone. Van de lidstaten participeren 
19 staten in deze zone, terwijl 7 daar niet aan deelnemen. Sommigen, zoals Zweden en 
Ierland, opteren om hun eigen munt te behouden, andere lidstaten staan in de wachtkamer. 
Zij voldoen nog niet aan de noodzakelijke voorwaarden die het monetair stelsel vergt, de 
'convergentiecriteria'. 
 
Wanneer de zes Caribische eilanden eenmaal onder de paraplu van de Grondwet zijn 
gebracht, nemen zij volledig deel aan beide zones. Aankomende en vertrekkende reizigers  
en vracht van en naar andere Schengen-lidstaten zijn vrijgesteld van grenscontroles, alsof 
het een binnenlandse vlucht betreft. De euro wordt het enige wettige betaalmiddel. 
 
 

8. het gelijke speelveld 
 
Het succes van internationale onderhandelingen hangt af van tenminste twee factoren:  
- de tegenover elkaar staande partijen moeten over ongeveer gelijke macht en invloed 
 beschikken; 
- hun onderhandelaars moeten bekwaam zijn. 
Wanneer de ene partij over meer macht en invloed beschikt dan de andere, zal het resultaat 
van de onderhandelingen in het voordeel van de eerste uitvallen. De andere partij zal niet 
tevreden zijn. De uitkomst zal instabiel zijn en mogelijk niet bestendig blijken te zijn. 
Alleen onderhandelaars met verstand van zaken en de benodigde overtuigingskracht durven 
wederzijds voorstellen op tafel te leggen die uiteindelijk tot aanvaardbare compromissen 
leiden. Wie niet stevig in zijn professionele schoenen staat zal zelf niet goed in staat zijn 
werkbare voorstellen te doen. Ook is de kans aanwezig dat hij het bij het thuisfront niet 
verkoopbare compromissen heeft geaccepteerd. 
 
De machtsverhoudingen tussen 'Den Haag' - parlement en regering - en de Caribische 
eilanden zijn per saldo ongelijk. Dat kan in het nadeel van de eilanden werken. Dat is echter 
geen wetmatigheid. 
'De West' beschikt over een ijzersterk juridisch uitgangspunt: het recht op zelfbeschikking. 
Het Caribisch deel van het Koninkrijk lijdt schade onder de restanten van het koloniaal 
verleden in de structuur en werking van het staatsbestel. Zes eilanden leggen enerzijds aan 
de onderhandelingstafel meer gewicht in de schaal dan drie of één. Anderzijds zijn zij als de 
vragende partij in een zwakkere positie dan de tegenpartij. Op de eilanden zijn fouten 
gemaakt in de bedrijfsvoering van het overheidsapparaat, ook wel slecht bestuur genoemd. 
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De bestrijding van corruptie laat te wensen over of wordt onvoldoende duidelijk in de 
openbaarheid gebracht - of beide. Wanneer de eilanden zich volledig onder de Grondwet 
hebben geschaard, verwerven zij meer invloed. Bovendien zal de stroom van Rijks 
begrotingsmiddelen per saldo toenemen, mogelijk zelfs aanzienlijk.  
 
'Den Haag' moet uiteindelijk met concessies of juridisch afdwingbare normen, zoals het recht 
op zelfbeschikking, akkoord gaan. Die Haagse positie verschaft enige, vaak tijdelijke 
voordelen tijdens de onderhandelingen. De negatieve effecten van de staatkundige koloniale 
restanten en tekortschietend eilandelijk bestuur resulteren in weerkerende beleidsmatige en 
financiële interventies van 'Den Haag'. De te hulp schietende instantie heeft voordelen aan 
de onderhandelingstafel. 'Den Haag' treft mede blaam in de bestrijding van de 
georganiseerde misdaad in de Cariben. De eilandelijke overheden zijn onvoldoende 
geëquipeerd om de daar opererende misdaad kartels afdoende te bestrijden. Vanuit De 
West klinkt het verwijt dat 'Den Haag' bij de bestrijding van dit probleem de grote afwezige is. 
De relatief gesproken toenemende invloed van de eilanden als gemeenten, met een eigen 
provincie en een waterschap, doet die van 'Den Haag' enigszins afnemen, een proces dat 
elke onderhandelingspartij als een verlies zal ervaren. De minister van Financiën zal 
ongelukkig zijn met het extra begroting beslag dat de nieuwe structuur met zich zal brengen. 
 
Op welke manier kan meer evenwicht in de machtsverhoudingen tijdens de 
onderhandelingen worden bereikt? Hoe kan het speelveld meer in evenwicht worden 
gebracht? De volgende maatregelen kunnen worden overwogen: 
- de onderhandelingen worden buiten het Koninkrijk gevoerd; 
- de VN-secretaris-generaal wordt verzocht een gekwalificeerde medewerker [met 
 ondersteunende staf] als voorzitter ter beschikking te stellen; 
-  als domicilie wordt gekozen voor het VN-hoofdkwartier in New York; 
- bijkomend voordeel is, dat de Caribische delegatie zich moet wapenen tegen 
 pogingen aan de andere kant van de tafel om het belang van het 
 zelfbeschikkingsrecht te ondergraven. De Caribische delegatie heeft in het VN-
 hoofdkwartier directe toegang tot advies van de VN-specialisten in hetzelfde gebouw; 
- de Caribische delegatieleider moet kunnen beschikken over een onafhankelijke 
 adviseur in het Nederlandse staatsrecht en een andere, gespecialiseerd in het 
 internationaal recht en vooral het recht op zelfbeschikking in relatie tot de 
 Nederlandse  juridische omgeving; 
- de bijeenkomst behoeft, mits deugdelijk voorbereid, niet meer dan vijf werkdagen in 
 beslag te nemen. De wens tot toetreding onder de werking van de Nederlandse 
 grondwet wordt gedragen door een ruime meerderheid van de Antilliaanse bevolking. 
 De 'Haagse' delegatie hoeft slechts haar pro-forma akkoord uit te spreken; 
- partijen nemen besluiten aan die de transitie van het koloniale regime naar het 
 volwassen Koninkrijk mogelijk maken: een serie bilateraal samengestelde 
 werkgroepen die in onderling overleg de talrijke aspecten  analyseren en uitvoeren. 
 Centraal staan de voorbereiding van de afschaffing van het Statuut en de vereiste 
 Grondwetswijzigingen; 
- partijen besluiten, vooruitlopend op de definitieve regeling, tot een pakket aan 
 bestuurlijke maatregelen van tijdelijke aard dat, waar nuttig en mogelijk, de 
 herstructurering van het bestuurlijk bestel ter hand nemen. Gedacht kan worden aan 
 het creëren van de provincie 'De West' en het Caribisch waterschap, de toegang tot 
 het Provincie- en het  Gemeentefonds en een gestructureerde aanpak van de 
 Caribische georganiseerde misdaad kartels; 
- partijen brengen in kaart welke democratisch vereiste verkiezingen wanneer en waar 
 [in het gehele Koninkrijk dan wel op de Caribische gemeenten] worden gehouden. 
Vooraf zal een begroting voor de kosten van het onderhandelingsproces worden opgesteld. 
Nederland en de drie Caribische landen dragen daaraan naar rato bij. De verdeelsleutel zou 
kunnen worden ontleend aan de bruto belastingontvangsten van elk van de vier 
participanten. 
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