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Grondrechtenbescherming in het federate Koninkri!k 

Leonard F.M. Besselink1 

In deze notitie gaan wij na welke mate van verscheidenheid in een federaal stelsel kan 
bestaan ten aanzien van de bescherming van grondrechten. 2 Wij doen dit naar 
aanleiding van de zaak Ana Luisa Matos en anderen tegen de Nederlandse Antillen. In 
deze zaak staat wezenlijk voorop de vraag welke verscheidenheid in behandeling van 
verschillende bevolkingsgroepen gerechtvaardigd is, in het bijzonder de vraag of aan 
sommige groepen Nederlanders generiek de toelating tot de overzeese Ianden mag 
worden ontzegd - dit met name in het Iicht van artikel 12 van het IVBPR in samenhang 
met artikel 50 van dit Verdrag. 
Wij gaan in deze notitie niet in op processuele aspecten van de zaak zeals deze thans 
ligt bij de Hoge Raad. Evenmin behandelen wij aile naar voren gebrachte juridische 
argumenten en hun merites. 

De kwestie van grondrechtenbescherming in federale staten 
Het wezen van grondrechten - zowel grondwettelijke als verdragsrechtelijke - ligt 
besloten in hun beperklhg van de uitoefening van overheidsmacht. Anders dan het geval 
is bij veel andere constitutionele normen gaat het dus niet om normen die een 
overheidshandelen mogelijk maken en legitimeren, maar om het grenzen stellen of 
onmogelijk maken van sommig overheidshandelen. 
Federate staten zijn samengestelde politieke entiteiten die bestaan uit een federaal 
niveau en een niveau van de deelstaten (Ianden, staten, kantons ofwat hun benaming 
ook mage wezen), waarbij elk een autonome sfeer kent. De autonomie van de 
deelstaten is een waarborg voor publiekrechtelijke (en politieke en maatschappelijke) 
diversiteit die in unitaire politieke stelsels zich in mindere mate pleegt voor te doen. 
Grondrechten stellen - althans potentieel- een grens aan deze diversiteit, zo geed als zij: 
een grens kunnen stellen aan de mate van eenheid die betracht moet worden in een 
politieke samenleving. Anders gezegd, diversiteit is slechts mogelijk in de mate dat zij 
geen inbreuk vormen op gewaarborgde grondrechten (bijvoorbeeld het verbod van 
discriminatie), en eenheid is slechts mogelijk naar de mate dat deze geen inbreuk vormt 
op de diversiteit die door grondrechten wordt gewaarborgd (bijvoorbeeld vrijheid van '": 
godsdienst, vereniging en vergadering, uitingsvrijheid, taalkundige en culturele 
identiteit). 
Oat grondrechten de eenheid en diversiteit binnen een federaal stelsel begrenzen, is 
echter slechts voorwaardelijk het geval - vandaar dat wij zojuist stelden dat dit slechts 
"potentieel" daarvan sprake is. Van een begrenzing kan immers slechts sprake zijn 

1Dr. Leonard F.M. Besselink is als senior docent! onderzoeker Staatsrecht verbonden 
aan het lnstituut voor Staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Universiteit Utrecht. 

2Deze notitie bouwt voort op een aantal elementen uit een paper gepresenteerd op de 
XIVth International Conference of Ethiopian Studies, Law and Politics Panel, op 10 
november 2000 te Addis Ababa .• . getiteld The protection of Human Rights in Federal 
Systems - the Case of Ethiopia, 28 pp. 



indien de betreffende grondrechten inderdaad van toepassing zijn op het handelen van 
de deelstaat; pas als een op federaal niveau bestaande grondrechtencatalogus tevens 
van toepassing is op het handelen van de deelstaten, kunnen de daarin vervatte 
grondrechten een grens stellen aan de diversiteit die een deelst~at nastreeft. 
Deze stand van zaken leidt ons tot de volgende vraag die van belang is in het kader van 
de zaak Matos e.a .. 

1. Is er sprake binnen het Koninkrijk sprake van een "federaalgrondrechtenbestand" dat 
vergelijkbaar is met de grondrechtencatalogus van een federate grondwet? 

lndien het antwoord op de vorige vraag positief is, rijzen de volgende vragen: 

2. Is dit "federate grondrechtenbestand" van toepassing op het handelen van de Ianden 
van het Koninkrijk (de deelstaten van het federatief verband}, in het bijzonder de 
overzeese Ianden? 

3. Behoort tot de federate grondrechten met een unificerende werking ook het door 
partijen ingeroepen grondrecht van art. 12 IVBPR? 

De koninkrijksgrondrechten 
Het constitutionele basisdocument van het federatieve koninkrijksverband is het Statuut 
voor het Koninkrijk. Het Statuut bevat zelf geen nadere articulatie van specifieke 
klassieke grondrechten die aan burgers toekomen, behalve het kiesrecht, dat geregeld 
wordt in artikel46 van het Statuut Op grond van artikel 5, eerste lid, van het Statuut, zijn 
echter de in de Grondwet te vinden grondrechten tevens Koninkrijksgrondrechten? Het 
bepaalt immers: "... de uitoefening van de koninklijke en de wetgevende macht in 
aangelegenheden van het Koninkrijk worden voor zover het Statuut hierin niet voorziet 
geregeld in de Grondwet voor het Koninkrijk." 

Behalve de grondwettelijke grondrechten zijn ook de verdragsrechtelijke grondrechten 
van belang op grond van in de Grondwet vervatte normen. Omdat het grondwettelijk 
stelsel uitgaat van een monistische verhouding tot internationale rechtsbronnen, en de 
artikelen 93 en 94 van de Grondwet de rechtstreekse werking en voorrang van een ieder 
verbindende verdragsbepalingen voorschrijven, zijn in elk geval ook de in een-ieder
verbindende bepalingen van mensenrechtenverdragen vervatte grondrechten, tevens ~
Koninkrijksgrondrechten. Tot die een ieder verbindende bepalingen behoren volgens de 
rechtspraak van de Hoge Raad onder meer artikelen 26 en 12 van het IVBPR. 
Vermoedelijk behoort ook artikel 2 van het IVBPR, dat onder meer het maken van 
ongeoorloofd onderscheid in de bescherming van de rechten van het IVBPR verbiedt, 
deel uit van de een-ieder-verbindende bepalingen van verdragen, maar dit is niet 
helemaal zeker omdat deze bepalingen zich uitdrukkelijk richten tot Staten.4 De 

3Artikel 5: 1. Het koningschap met de troonopvolging, de in het Statuut genoemde 
organen van het Koninkrijk, de uitoefening van de koninklijke en de wetgevende macht in 
aangelegenheden van het Koninkrijk worden voor zover het Statuut hierin niet voorziet 
geregeld in de Grondwet voor het Koninkrijk. 

4Jurisprudentie waarin de rechter artikel 2 Jijkt toe te passen zijn onder meer Raad van 
State, Afdeling Rechtspraak, 5 januari 1987, niet gepubliceerd; Centrale Raad van Beroep, 5 
januari 1988, AB 1 988/252; Centrale Raad van Beroep, 7 december 1988, AB 1989/1 0; 
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bepalingen van mensenrechtenverdragen die naar haar inhoud niet een ieder verbinden, 
maar zich richten tot overheden, maken op grond van de regel van het monisme wet 
deel uit van de nationale rechtsorde. Hoewel deze in eerste instantie niet voor de rechter 
afdwingbaar zijn, 5 zijn de andere overheidsambten gehouden oo~. deze bepalingen toe 
te passen voor zover dat binnen de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden mogelijk 
is. Dit betekent dat op grond van ongeschreven constitutioneel recht tevens de niet-een
ieder-verbindende bepalingen van verdragen die betrekking hebben op grondrechten 
van betekenis zijn in het Koninkrijk. 
Wij concluderen dater op koninkrijksniveau een grondrechtenbestand is, dat bestaat uit 
de grondrechtenbepalingen van de Grondwet en die van de mensenrechtenverdragen. 
Wat betreft de mensenrechtenverdragen zijn de een-ieder-verbindende bepalingen door 
de rechter toepasbaar met voorrang op strijdige wettelijke voorschriften; maar ook de 
niet-een-ieder-verbindende bepalingen behoren tot de rechtsorde van het koninkrijk. 

De grondrechten van de afzonderlijke Ianden 
Alvorens wij de vraag behandelen of de zojuist ge·identificeerde koninkrijksgrondrechten 
tevens van toepassing zijn op het (wetgevend en bestuurlijk) handelen van de 
afzonderlijke Ianden, stellen wij eerst vast dat behalve de koninkrijksgrondrechten er ook 
bijzondere grondrechtennormen bestaan in de afzonderlijke Ianden van het Koninkrijk. 
Voor Nederland gaat het hierbij om dezelfde grondrechten als de 
koninkrijksgrondrechten. Daarbij verdient het opmerking dat ook door formele wetten die 
slechts voor Nederland ·gelden deze grondrechtennormen praktische werking verkrijgen. 
Hiervan is sprake bijvoorbeeld bij de wettelijke regelingen bedoeld in artikel1 0 lid 2 van 
de Grondwet, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. 
Voor de overzees Ianden gaat het om de grondrechtencatalogi die in de 
staatsregelingen van de achtereenvolgens de Nederlandse Antillen en Aruba worden 
vermeld. Kart samengevat zijn de grondrechten in de Nederlands Antilliaanse 
staatsregeling grotendeels geent op de Nederlandse Grondwet van voor 1983, terwijl de 
Arubaanse staatsregeling duidelijker geent is op de huidige Nederlandse Grondwet, met 
daarbij een aantal bewust gekozen aanvullingen, aanpassingen en veranderingen.6 

Waarop zijn de koninkrijksgrondrechten van toepassing? 
Gegeven het bestaan van zowel een koninkrijksbestand aan grondrechten en een 
daarvan onderscheiden (en voor de overzeese Ianden: niet identiek) afzonderlijk 
landsbestand aan grondrechten, rijst de vraag waarop deze verschillende 
grondrechtenbestanden van toepassing zijn. Met name rijst de vraag of en in welke zin 
de koninkrijksgrondrechten van toepassing zijn op het handelen en nalaten van de 
besturen van de Ianden in hun autonome aangelegenheden. 

Hoge Raad, 19 oktober 1990, NJ 1992/129; Centrale Raad van Beroep, 24 januari 1991, AB 
1991/338; Centrale Raad van Beroep, 8 augustus 1991 , A81991/657. 

5Zij kunnen wei in rechte een rol spelen. Zo kan een overheidsorgaan dat een niet-een
ieder-verbindend internationaal voorschrift toepast bij haar besluitvorming, een besluit in 
rechte tegenover een burger staande houden op grand van de gehoudenheid aan het 
betreffende internationale voorschrift; zie voor een voorbeeld Rb R'dam 27 juni 1999, APV 
98/2091-S1, Bewonersgroep Tegen V/iegtuigoverlast, JB 2000, 240. 

6Zie voor een kart overzicht Van der Pot! Donner/ Prakke c.s. Handboek van het 
Nederlandse staatsrecht, editie 2001, pp. 843-844 en 850. 



Wellicht zou kunnen worden gedacht dat dit een overbodige vraag is. Maar dit zou 
onjuist zijn. In federale stelsels rijst deze vraag bijna altijd. Dit geldt voor bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten, de Bondsrepubliek en zij is inmiddels ook gerezen voor de Europese 
Unie (waarbij wij hier in het midden Iaten of deze laatste als feder~al stelsel kan worden 
betiteld). Daarbij is in elk Amerikaans constitutioneelrechtelijk handboek de geschiedenis 
na te lezen van de beantwoording van deze vraag door het US Supreme Court. In elk 
geval blijkt uit die geschiedenis dat het allerminst vanzelfSprekend is dat federale 
grondrechten automatisch ook van toepassing zijn op het handelen en nalaten van 
deelstaten. 

Deze geschiedenis komt er zeer in het kort op neer dat aanvankelijk het Supreme Court 
zich op het standpunt stelde dat de grondrechten vervat in de eerste tien Amendments niet 
van toepassing waren op het handelen van de staten, maar aileen op dat van de federatie 
(Barron v. Baltimore); terwijl deze zelfde opvatting nog gold bij de uitleg die in de 
befaamde Slaughterhouse cases werd gegeven aan het XIVth Amendment. De 
bescherming van het 14e amendement werd toen nog gezien als een aanvullende 
bescherming op die van de staten. lntussen is de uitleg van het veertiende amendement 
door het Supreme Court herzien, in die zin dat daarin - en in het bijzonder in de "due 
process" clausule - de eerste tien amendementen worden ingelezen, waardoor dit 
amendement federate bescherming biedt aan de schending van burgerrechten door de 
staten. Zelfs nu is er nog wei meningsverschil over de vraag wat precies de rechten zijn 
die in het 14e amendement worden ingelezen: de eerdere amendementen als zodanig of 
fundamentele rechfen als "standards of natural law". 

Wat is de situatie in het Koninkrijk op dit punt? 
Ten eerste valt op dat artikel 5 lid 1 van het Statuut, tangs welke hoofdweg de 
grondwettelijke en verdragsrechtelijke grondrechten tot federale maatstaf worden, 
uitdrukkelijk beperkt is tot "de uitoefening van de koninklijke en de wetgevende macht in 
aangelegenheden van het Koninkrijk" en dus niet in aangelegenheden die eigen 
aangelegenheden zijn van de Ianden. 
Artikel43, handelend over de staatsinrichting van de Ianden, b!edt echter een duidelijker 
antwoord. 

Artikel43 
1. Elk der Ianden draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke 
rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur. 
2. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van 
bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk. 

Deze bepaling heeft een dubbele strekking. Enerzijds wordt een opdracht gegeven aan 
de Ianden tot "verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten"; anderzijds 
verklaart deze bepaling het "waarborgen van deze rechten [en] vrijheden" tot 
koninkrijksaangelegenheid. 
Wat betreft: deze koninkrijksaangelegenheid is het bijzonder gesteld. Het betreft namelijk 
een koninkrijksaangelegenheid die op normatief niveau wordt vastgelegd zowel in de 
Staatsregelingen van de overzeese Ianden en in de Grondwet. Voor wat betreft de 
regeling van de grondrechten in de Grondwet bepaalt artikel45 dat deze ~eacht worden 
de overzeese Ianden te "raken" in de zin van artikel 1 0 van het Statuut. Dit impliceert 

7 Artikel 45: Wtjzigingen in de Grondwet betreffende: 
a. de artikelen, betrekking hebbende op de fundamentele menselijke rechten en vrijheden; 
[ ... ] 
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dat wijziging van de Grondwet voor wat betreft de grondrechten slechts bij rijkswet kan 
geschieden (uiteraard met inachtneming van de twee lezingen die de Grondwet 
voorschrijft in artikel 137). De grondrechten van de Staatsregelingen worden echter bij 
landsverordening vastgesteld, zij het dat hiervoor - behal_v_e een verzwaarde 
meerderheid- tevens de instemming van de koninkrijksregering vereist is (artikel 44 
Statuut). 8 

· 

Wij mogen uit deze twee verschillende regimes niet afleiden dat het bij de 
grondwettelijke en landrechtelijke grondrechten om twee gescheiden stelsels gaat. Uit 
het tweede lid van artikel43 blijkt namelijk dat de zorg voor de grondrechten van el~ der 
Ianden een koninkrijksaangelegenheid is. Weliswaar blijkt uit artikel44 (en de bestaande 
Staatsregelingen) dat er aparte grondrechtenbepalingen mogen voorkomen die aileen 
voor een der Ianden gelden, maar dit kan geen afbreuk doen aan de 
koninkrijksbepalingen over grondrechten. Het bestaan van aparte grondrechten voor een 
bepaald land is slechts mogelijk indien de landsrechtelijke grondrechtenbepalingen 
aanvullend zijn op de koninkrijksgrondrechten. Onder de minimumnorm die op 
koninkrijksniveau is vastgesteld, kan een landsrechtelijke grondrechtennorm niet 
uitkomen; landelijke grondrechten derogeren niet aan koninkrijksgrondrechten. Dit kan 
ook de enige zin zijn van de eis dat instemming van de koninkrijksregering noodzakelijk 
is bij het vaststellen van een grondrechtenbepaling in de Staatsregeling van een land. 
Het blijkt tevens uit de Officiele toelichting op artikel 44 van het Statuut en uit de 
totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling.9 

Wij moeten dus concluderen dat in het Koninkrijk de "federate" grondrechten van 
toepassing zijn op de Ianden, ook wanneer zij autonoom zouden handelen in de eigen 
aangelegenheden. A fortiori geldt dat zij van toepassing zijn op het handelen van Ianden 
ten aanzien van kof.linkrijksaangelegenheden. 

·I 
Het recht van artikel12 IVBPR als koninkrijksgrondrecht 
Hierboven hebben wij gezien dat de mensenrechtenverdragen behoren tot de 
koninkrijksgrondrechten. Deze dienen op grond van wat we zojuist vaststelden te 
worden geeerbiedigd door de Ianden van het Koninkrijk. Dit geldt evenzeer voor artikel 
12 van het International Covenant on Civil and Political Rights (lntemationaal Verdrag 
inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, IVBPR). 
Dit heeft de Hoge Raad vastgesteld in het arrest van 12 novermber 1993, AB 1994/404, 
Aruba tegen Deira and Wickland Oil Aruba NV. Dit arrest heeft betrekking op de 

worden - onverrninderd het bepaalde in artikel 5 - geacht in de zin van artikel 1 0 de 
Nederlandse Antillen en Aruba te raken . 

8Artikel 44: 1. Een landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling voor wat 
betreft: 
a. de artikelen, betrekking hebbende op de fundamentele menselijke rechten en vrijheden; 
[ ... ) 
wordt overgelegd aan de regering van het Koninkrijk. Zij treedt niet in werking dan nadat de 
regering van het Koninkrijk haar instemming hierrnede heeft betuigd. 
[ ... J ~ 
3. Een ontwerp-landsverordening betreffende de voorgaande bepalingen wordt niet aan het 
vertegenwoordigende lichaam aangeboden, noch bij een initiatief-ontwerp door dit lichaam in 
onderzoek genomen dan nadat het gevoelen der regering van het Koninkrijk is ingewonnen. 

9Zie W.H. Van Helsdingen, Het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Wordingsgeschiedenis, commentaar en praktijk, Den Haag 1957, pp. 487-496. 

._ 



Antilliaanse en Arubaanse Landsverordeningen over T oelating en Uitzetting (L TU)., 
waarvan het (iets te kort gezegd) de bedoeling is het recht op vrije vestiging aileen toe te 
Iaten komen aan de eigen respectievelijk Antilliaanse en Arubaanse landskinderen. Dit 
nu wordt door dit arrest voor wat betreft "beroepspersonen" (itJ casu hetzelfde als 
"werknemers") gefrustreerd. De zaak waarin uitspraak wordt gedaan, betreft wat men in 
Europese termen zou noemen, het vrij verkeer van Antjlliaanse en Arubaanse 
werknemers tussen deze twee overzeese Ianden. De Hoge Raad houdt het vonnis van 
het Gemeenschappelijk Hofvan Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba in stand, 
waarin het Hof tot uitgangspunt heeft genornen dat voor de verzelfstandiging van Aruba 
de op de Nederlandse Antillen en Aruba geboren Nederlanders het recht van vrije 
toelating en vestiging op aile eilanden hadden. Dit recht was niet in enig algemeen 
verbindend voorschrift vastgelegd, maar berustte op een beginsel van Antilliaans 
staatsrecht. De Hoge Raad stelt: 

"Het Hof acht dit recht van fudamentele betekenis, hetgeen gelet op de aard van 
het recht en in het Iicht van het bepaalde in artikel 2 Vierde Protocol bij het EVRM 
en artikel121id 1 IVBP juist is."10 

Hieruit valt niet anders af te leiden dan dat artikel 12 IVBPR van toepassing is op de 
overzeese Ianden, ook waar het hun autonome regelgeving betreft terzake van op 
economische gronden gebaseerde beperkingen van het recht van vestiging in de 
afzonderlijke overzeese Ianden. 

Volkenrechtelijk zou het nog mogelijk zijn de werking van bepaalde grondrechten te 
beperken tot bepaatde Ianden van het koninkrijk door terzake voorbehouden te maken, 
hetgeen uiteraard slechts mogelijk is voor zover dit naar algemeen volkenrecht of 
bijzonder verdragsrecht toelaatbaar is. 
Met het oog hierop maken wij voor wat betreft de reikwijdte en inhoud van artikel 12 
IVBPR de volgende opmerkingen. 
Het leidt geen twijfel dat deze bepaling geldt voor het integrate territorium van federale 
staten, zoals ook het Koninkrijk kan worden gekarakteriseerd. Dit is expliciet gesteld in 
het General Comment no. 27 van het Human Rights Committee over artikel 121VBPR.11 

De bepaling staat tevens in de weg aan het verbieden van toegang tot of verblijf in 
bepaalde vastgestelde gebieden.12 

Hiermee - en met de bewoordingen van artikel12 lid 1 - is niet verenigbaar dat men het 
"territory of the State" voor de werking van deze bepaling opknipt in meerdere 

10HR 12 november 1993, AB 1994,404, m.n FHvdB. 

11Human Rights Committee, GENERAL COMMENT No. 27 (67)* Freedom of 
movement,* Adopted at the 1783rd meeting (sixty-seventh session). held on 18 October 
1999. CCPRIC/21/Rev.1/Add.9: "5. The right to move freely relates to the whole territory of a 
State, including all parts of federal States. According to article 12, paragraph 1, persons are 
entitled to move from one place to another and to establish themselves in a place of their 
choice." 

121bidem: "7. Subject to the provisions of article 12, paragraph 3, the right to reside in a 
place of one's choice within the territory includes protection against all forms of forced 
internal displacement. It also precludes preventing.the entry or stay of persons in a defined 
part of the territory." 
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gebiedsdelen. Een dergelijke her-definitie van het begrip "territorium van de staat" is in 
strijd met het voorwerp, doel en de essentie van de bepaling. Ook artikel 50 - dat 
bepaalt dat het IVBPR zonder beperkingen en uitzonderingen geldt voor aile delen van 
een federatie - staat in de weg aan een dergelijk opknippen van het gebied tangs 
grenzen van Ianden die tezamen een federatief verband vormen:13 

. 

In dit Iicht is het voorbehoud dat het Koninkrijk heeft gemaaktbij artikel12, stellend dat 
het Nederland en de Nederlandse Antillen beschouwt als aparte gebieden voor het ooel 
van deze bepaling, te verstaan ofwel als een voorbehoud dat de hele bepaling buiten 
werking stelt, ofwel als onverenigbaar met de bepaling zelf. Nu Nederlandse rechters 
een relatief omvangrijke toepassing maken van artikel 12, in het bijzonder hetgeen de 
Hoge Raad heeft gesteld in het hierboven genoemde arrest over de betekenis van 
artikel 12 voor de Arubaanse regelgeving over het vestigingsrecht van Nederlands
Antillianen, houden wij het ervoor dat dit laatste het geval is. 
Ten overvloede voegen wij hieraan toe, dat de bezwaren die Nederland heeft gemaakt 
tegen het voorbehoud van Australie- geformuleerd als voorwaardelijke acceptatie van 
het voorbehoud van Australie- dat het zijn verdragsverplichtingen in overeenstemming 
met zijn federate aard nakomt, moeilijk te verenigen zijn met het voorbehoud dat 
Nederland zelf heeft gemaakt bij artikel 12 ten aanzien van de gebieden van de 
overzeese landen.14 

Artikel 12 kent in het derde lid een beperkingsclausule. Deze zijn slechts bij wijze van 
uitzondering (het genaemde General Comment van het Human Rights Committee 
spreekt "exceptional circumstances"1~ toegestaan voor wat betreft gevallen die zijn 
voorzien bij wet en die noodzakelijk zijn met het oog op de bescherming van de 
nationale veiligheid, openbare orde, gezondheid en zeden en de rechten en vrijheden 
van anderen. Financiele en economische omstandigheden van bepaalde gebiedsdelen 
vallen buiten deze doelcriteria. Weliswaar heeft het Human· Rights Committee wei 
toelaatbaar geacht een beperking op de vestiging in gebieden van inheemse volkeren, 
dit in verband met de bescherming van hun rechten on der artikel 27 van het IVBPR, 16 

maar daarvan is in het geval van de overzeese Ianden geen sprake.17 

13Article 50: The provisions of the present Covenant shall extend to all parts of federal 
States without any limitations or exceptions. 

14"1. Reservation by Australia regarding articles 2 and 50: The reservation that article 2, 
paragraphs 2 and 3, and article 50 shall be given effect con_sistently with and subject to the 
provisions in article 2, paragraph 2, is acceptable to the Kingdom on the understanding that it 
will in no way impair Australia's basic obligation under international law, as laid down in 
article 2, paragraph 1, to respect and to ensure to all individuals within its territory and 
subject to its jurisdiction the rights recognized in the International Covenant on Civil and 
Political Rights. 

15General Comment: "11. Article 12, paragraph 3, provides for exceptional 
circumstances in which rights under paragraphs 1 and 2 may be restricted. This provision 
authorizes the State to restrict these rights only to protect national security, public order 
(ordre public), public health or morals and the rights and freedoms of others. To be 
permissible, restrictions must be provided by law, must be necessary in a democratic society 
for the protection of these purposes and must be consistent with all other rights recognized in 
the Covenants. 

16Human Rights Committee, CCPR General comment 23 (Fiftieth session, 1994): "7. 
With regard to the exercise of the cultural rights protected under article 27, the Committee 
observes that culture manifests itself in many forms, including a particular way of life 
associated with the use of land resources, especially in the case of indigenous peoples. That 



Conclusie 
Wij concluderen dat tot de Koninkrijksgrondrechten die door de Ianden in acht dienen te 
worden genomen, behoort het bepaalde in artikel12 IVBPR. Deze. pepaling dient zonder 
onderscheid te worden toegepast binnen het koninkrijk en door";{le Ianden te worden 
geeerbiedigd ten aanzien van al degenen die zich legaal op · het gebied van het 
Koninkrijk bevinden. 

right may include such traditional activities as fishing or hunting and the right to live in 
reserves protected by law. The enjoyment of those rights may require positive legal 
measures of protection and measures to ensure the effective participation of members of 
minority communities in decisions which affect them." 

17General Comment No. 23, para. 7, in HRI/GEN/1/Rev.3, 15 August 1997, p. 41. 



aantal onderwerpen zowel de federatie als deelstaten mogen optreden, ' met dien 
verstande dat de federatie dan wel de deelstaten aileen bevoegd is c.q. zijn zolang 
en voorzoveel het andere niveau van zijn wetgevingsbevoegdbeid geen gebruik 
maa1.'1. Een mogelijkheid is ook dat de bevoegdheid van de federatie ten aanzien 
van bepaalde onderwerpen beper1:t blijft tot de bevoegdbeid tot raamwetgeving, 
tenvijL de invulling daarvan door de deelstaten dient te gescbieden. Er zijn uiteraard 
combinaties van de verschillende systemen denkbaar.57 

be wijze van verdeling van taken en bevoegdbeden is niet de enige kenmerk van 
een federale staat. Kenmerkend is tevens dat de deelstaten binnen het raamwerk dat 
is vastgelegd in de federale constitut:je een grote vrijheid hebben in bet regelen van 
hun eigen staatlnmdige organisatie. Dit geschiedt door middel van eigen constitu
ties. Zowel federatie als deelstaten kennen eigen ambten, die elk in eigen verant
woordelijkheid en los van elkaar handelen. Typerend voor federaties is ook bet 
tweekamerstelsel, waarbij de ene kamer wordt gevormd door een via nationale ver
kiezingen totstandgekomen volksvertegenwoordiging en de andere kamer bestaat 
uit vertegenwoordigers van de deelstaten. In de regel is er een aparte onafhankelijke 
rechterlijke instantie die toezicht houdt op de naleving van de taakverdeling tussen 
federatie en deelstaten. Wijziging van de federale cqnstitutie ten slotte kan slechts 
plaatsvinden met de uitdrukkelijke medewerking van de deelstaten. Deze voorzie
ningen zijn bedoeld als waarborgen voor bet behoud van de zelfstandigheid van de 
deelstaten. Zulke waarborgen ontbreken in een eenheidsstaat. De status van de de
centrale verbanden in een eenheidsstaat is namelijk een andere. De taken en be
voegdbeden van de decentrale verbanden in een eenbeidsstaat worden eenzijdig 
vastgesteld en er wordt in beginsel ook eenzijdig over een juiste naleving van de 
verdeling gewaakt. Het instrument bij uitstek biervoor is bet bestuurlijk toezicht 
dat door de centrale overheid wordt uitgeoefend op bet doen en laten van de decen:C , 
trale verbanden. Bestuurlijke controle van hogerhand is moeilijk verenigbaar met ~

bet federale uitgangspunt van de verticale machtenscheiding. Dat wil echter niet 
zeggen dat zij in federale staten per definitie altijd afwezig is. Zo benoemt de Ca
nadese federale regering de luitenant-gouverneurs in de provincies. De Duitse 
grondwet kent in artikel 84 de mogelijkheid tot hetuitoefenen van federaal toezicht 
op de uitvoering van federale wetten door de deelstaten. De vertegenwoordiging 
van de deelstaten, de Bondsraad. kan besluiten dat een deelstaat bij de uitvoering 
van federale wetten het recbt heeft gescbonden. Tegen zo'n besluit staat wel beroep 
open op het federale constitutionele hof, bet Bzmdesveifassungsgericht.58 

f [ 
• Nederlandse Antillen. Het Antilliaanse staatsverpand vertoont in tweeerlei op
zicbt een federaal karakter. Aan de ene kant bezit de verhouding tussen de Neder
landse Antillen en bet Koninkrijk typische kenmerken van een federale relatie, aan 
de andere kant vertoont ook binnen de Nederlandse Antillen de verhouding tussen 
het centrale overheidsverband en de eilanden duidelijk federale trekken.59 

57. C. Riezebos, a.w .. p. 144 e.Y. 
58. C. Riezebos en G.F.l\1. van der Tang. a.\L p. 36/37. 
59. VgL H.F. !\Junneke. ·Her koninkrijk der federalismen' , in: Federalisme. Publikaties van de Staats
rechtkring nr. 3. Zwolle 1992. p. 57-79; A.B. van Rijn. ·ne nieuwe structuur van bet Koninkrijk door 
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Om te beginnen is er op koninkrijksni veau sprak.e van drie in beginsel amono~:> 
delen, die vrijwillig samenwerken in een verband, dat eigen ambten kent err waarin 
-de verdeling van taken en bevoegdheden zodanig is geregeld, dat de taken vail her 
.::.verkoepelende verband limitatief zijn opgesomd, terwijl alle overige aangelegen-
3eden tot de zorg \"an de afzonderlijke Landen behoort. De taken van her Korlli'1krijk 
zijn limitatief in her Sraruur opgesomd. Afgezien van de toezichthoudende taken 

·. zijn de materiele taken van het Koninkrijk ex art. 3 Statuut typisch ferlerale Laken.. 
Zij bebben berrekking op de ex.terne integriteit van het Koninkrijk als staatsrechte
~ijke eenheid in relatie rot andere sraren. zoals de buitenlandse betrellingen. defen-

. ~ie en nationaliteit.60 Er zijn echter ook eiememen die het federale kar-d:rer ;_·an her 
i :rrnenwerk:ingsverband doorlu.-ui.sen..61 Her feitelijke zwaartepunr \·an hei Konink
::jk ljgt in Nederland, nier alleen demografisch, maar ook qua besluitvorming. Wel
~vaar beschikt het samenwerkingsYerband over eigen ambren, maar rea!iter is 
~prake van Nederlandse ambten, die worden aangevuld door enkele venegem'.-oor
i.igers van de Caribi-'>che landen, zodra konin.!u-ijksaangelegenheden op de "~enda 

· -~raan. Voorts is er geen rechterlijke comrole op de taakverdeling russen bet Konink
. ::jk en de Landen. Ten slotte bestaat er een zekere hierarchische verhoudmg russen 
-· -: =iden doordat er bestuurlljk toezichr mogelijk is vanwege her Konin..iffijk op bet 

::oen en Iaten van de Landen: .Deiloodzaak tor besruurlij"ke controle \vordr ingege-
~~·- ','en door het kleinschalige karakter van de }\ntilliaanse en Arubaanse sa.-nenJe,in

;¢n. Aangezien deze samenlevingen niet in staat zijn geheel zelfsta.1dig in eel:! s!ui
::::nd systeem van checks and balances te voorzien en de rechter aileen deze leemre 
: ,::::nnelljk niet gebeel kan opvullen is op dit punt aan bet Koninkrijk een roi roebe-

.. ::::a:ht. 

Ook de verhouding russen het centrale verband en de eilanden binnen de .i\eder
-. :.i:1dse .Antillen is federaal van aanzet. De verde ling van taken en bevoegdheden is 
. 2-;:>k mer door middel van c:en lijstenstelsel geregeld, waarbij de eilanden over :;Tie 

} ::voegdheden beschikken die in de art. 2 en 2A ERL~A niet uitrl..ruk.l;:elijk aa.-1 het 
.~ •• '=.oind zijn toegekend.62 Ivlaar ook in de verhouding tussen Land en Eilandgeb1eden 

· -- . ;=!dr dat aan de federale gedachte niet consequent is vastgehouden. Her Land is 
::-::-.·oegd om bestuurlijk roezicht uit te oefenen op wetgevende en bestuur!ijke han

,- -=::iingen van de Eilandgebieden (art. 98 e.v. ERi'lfA), hetgeen een inbreu..l.;' YOTIIlt op 
::-,-::;: uitgangspum van de verticale mat:htenscbeiding. Ook kan herLa.TJd ;T';j .. : e1 on

.· _,,;=suaft de in de ERL'JA neergdegde taakverdeling doorbreken door '':erge\ing vast 
_-_-c:; :;tellen in aangelegenheden die tot de zorg va.~ de Eilandgebieden beboren. Er 

:o~;;taat geen rechterlijke remedie tegen een dergelijke bevoegdheid..'Oversch.."ijding. 
,_, :::m.gekeerd mag de rechter \Vel eilandelijke regelgeving aan lande!ijke v:ettelijke 

:~ = ~·~ Caribiscb \-enster be.zien· ~in: rVaar een nieu~t·e Si~!crzau- •.:an her Koni11krijk.. Pub!ik.aties ·.~u rie 
· ···.c::tsrechlkring nr. 6. Zwolle 1993, p. 93-125: 
:~'0- Vg_L C. Ri-ezebo5 en G~F _\:!~ Y&ID derTang. ~L 1~·-- p. 25. In d= meeste federale Stc:ren b=~ciii.~t.d:! ~ond 

·· ·"- :=rigens wei over rneer be\·oegdheder ... bij,:oomecld op financi~! en monetair gebied . 
. · :·_ Koopmans 1998- p. 68/69. 

: ~f: :_ Op grond 1.-·an de Samen\\·crkingsrcgeJin-g :\ederlantL~ .. ~.Iltillcn en A.ruba kan het L.31d _-;;;;!r-._ de~i 
:_.~- -::-;. z.!jn bev-oegdheden ex an. 2 en 2a ERN' . ..\.. alleeu in samcn~."1:'"~-king met .A:.-uba tritoefcno!u. Zi-= hoo-frl
'-_-~: 5.9. 
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an. 85 ERt"l"A). De in de ERNA neergelegde verdeling van 
· ..,..~-,...:-1'11,en uitgehold doordat de Eilandgebieden niet direct na inwer-

de ERNA in 1951 aile de hun toekomende taken konden gaan uit-
·erreweg de meeste taken die aan de Eilandgebieden roehvamen waren 

door bet centrale, op Curat;ao gevestigde gezag uitgeoefend. Bij de tot
·oming van de ERt"l"A \Verd aan een geleidelijke overdracht van deze taken 

aan de Eilandgebieden de voorkeur gegeven, zodat de Eilandgebieden zich konden 
voorbereiden. Deze overgangsregeling heeft ertoe geleid dat de Eilandgebieden 
zeer lang moesten wachten ' oordat zij op bepaalde terreinen zelfstandig actief kon
den worden. 

Op het federale karakter van zowel de ,·erhouding tussen het Koninkrijk en de 
Landen als de verhouding tussen Land en Eilandgebieden valt dus wei het een en 
ander af te dingen. Eiementen van de eenheidssraat zijn onmiskenbaar aanwezig. 
Beide verhoudingen zijn ecbter gebaseerd op een lijstenstelseL waarin de taken en 
bevoegdhcden van bet Koninkrijk ten opzichte van de Landen en van het .Antilli-

.· aanse landsverband ten opzichte van de Eilandgebieden limirarief zijn opgesomd. 

\
fOaarmee is de federale grondslag van de verhouding tussen de verschillende ver
~anden gegeven. 

4.4. Democratische rechtsstaat 

e Kenmerken. De Europese geschiedenis 'an de sraat wordt voor een belangrijk 
deel gekenmer1.1: door het streven naar norrnering en regulering van overheids
macht. Door de eeuwen been ontstond in steeds verschillende gedaante de behoefte 
de uitoefening van overheidsmacht aan regels van recht te onderwerpen.63 Als be
ginpunt van dit streven wordt algemeen de Magna Charta van !215 gezien. een 
verdrag tussen de Engelse koning en de adel., waarin de koning zich verplichtte 
bepaalde rechten van de baronnen te respecteren. Elders in het middeleeuwse Eu
ropa hvamen soortgelijke pacten tot stand.~ De ontwikkeling is uitgemond in de 
moderne rechtsstaatgedacbte.65 De term rechtsstaat zelf ontstond in de negentiende 
eeuw in Duitsland en drukte uirsluitend uiL oat elk overheidshandelen op een wet
relijke grondslag moest berusten. Zij gaf niet aan op welke wijze deze wettelijke 
' 'oorschriften tot stand moesten komen, noch hoe de overheidsbevoegdheden dien
den te worden uitgeoefend. Het legaliteitsbeginsel vormt nog steeds een essentieel 
element van de rechtsstaat, maar is ondenussen aangevuld met andere elementen, 
namelijk de spreiding van OYerheidsmacht, met inbegrip van de aanwezigheid van 
een onafhankelijke rechter, alsmede de waarborging van de grondrechten. Ook de 
democrariegedachte word! tegenwoordig als integraal element van de rechtsstaat 

63. Vander Pot-Donner 1995. p. !21 e.L p. 134. 
64. P. Westerman, ·Regel en principes - Historische ,·oorwaarden voor de rechtsstaat'. in: 1.\V.M. 
Engels e.a. (red.). De rechtsstaai herdaclu. Zwolle 1989. p. 27-4L p. 31. 
65. M.C. Burkens. H.R.B.M. Knmmeling en B.P. Vermeulen. a.w .. p. 33 e.v.: ?vi. Sche1tema. ·De 
rechtssraat', in: J.W.M. Engels e.a. (red.). De rechrsswar herdnclzr. Zwolle !989. p. 11 -25; Koopmans 
1998. p. 12 e.v.: Komnann l997. ·p. 39 e.v.: 299 e.,·. : Vander Pot-Donner 1995. p. 13-t e x . 
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wikkelingen en inzichren.. 
is dan ook eerder een mm:: 
heidswaarde. 67 
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'Li . Konmann 1997, p. 48. 
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