
DE ZON VERLICHT DE WEG … 

 

1) Tekst 2002: “Het KONINKRIJK der NEDERLANDEN 
is een FEDERATIE”  (blz. 1) 

 

2) Tekst 2014/2015: “DE WEG VOOR ONS …”  
Ontwerp EILANDSTATUUT voor het 

federale en vrije EILANDGEBIED BONAIRE (blz. 23) 



 1

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN  
IS EEN FEDERATIE1 

 
 
Inleiding. 
 
 Raadpleeg een handboek over Belgisch staatsrecht en het eerste waar op gewezen 
wordt is de federale structuur van dit koninkrijk. In Nederlandse staatsrechthandboeken komt 
dit aspect echter nooit uit de verf. Ook niet in de tijd dat Suriname nog deel van ons 
koninkrijk uitnaakte. De ware aard van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden werd 
en wordt door Nederlandse en Antilliaanse/Arubaanse2 juristen of domweg niet benoemd, of 
vooral vaag omschreven. Of het wordt zelfs onjuist omschreven als confederaal. En de 
meeste mensen, zowel juristen als leken, denken dat het Statuut een min of meer confederaal 
samenwerkingsverband behelst. In ieder geval handelt de overgrote meerderheid naar deze 
onjuiste perceptie. 
  

In het algemeen passen ook politici, zowel Nederlandse als Antilliaanse, het Statutaire 
samenwerkingsverband toe als ware het confederaal van aard. Dit geschiedt vermoedelijk 
geheel ondoordacht. De perceptie is nu eenmaal zo en dit aspect wordt ook nooit ernstig ter 
discussie gesteld. Dan is het dus ook zo. Deze situatie is echter zeer treurig, omdat mede 
vanwege deze onjuiste perceptie de Caribische delen van het Koninkrijk steeds verder van het 
Nederlandse koninkrijksdeel afdrijven, dusdanig zelfs dat de Ned. Antillen en Aruba van 
lieverlede binnen het Koninkrijk een tweederangs-status hebben verkregen. Immers, terwijl 
alle rijksgenoten de Nederlandse nationaliteit hebben, ontberen de Caribische rijksgenoten 
behoorlijk bestuur en geldt voor hen een mensenrechtenregime dat niet kan tippen aan wat 
men in Nederland normaal en zelfs minimaal aanvaardbaar acht. Aldus zijn er in één 
Koninkrijk met één nationaliteit dus twee rangen van Nederlandse burgers ontstaan. Het is 
dan ook geen wonder dat het meest gemarginaliseerde deel van de Caribisch-Nederlandse 
bevolking in groten getale naar Nederland toe vlucht om daar te genieten van wat de 
Europees-Nederlandse bevolking een minimaal aanvaardbare rechts- en levenstandaard vindt.  

 
De commotie die deze vlucht in Nederland veroorzaakt is, in dit licht bezien, volstrekt 

onbegrijpelijk. Dit temeer daar het Statuut een duidelijke bepaling bevat (art. 43) waarin 
onomwonden staat dat het waarborgen van mensenrechten en de deugdelijkheid van bestuur 
een aangelegenheid van het Koninkrijk (lees, praktisch gesproken: Nederland) is. Er is echter 
helemaal geen sprake meer van deugdelijk bestuur in de Ned. Antillen (dit wordt in 
Nederland algemeen erkend) en de discrepantie tussen het mensenrechtenregime in de Ned. 
Antillen en Nederland is groot (dit is voor een ieder in één oogopslag zichtbaar). Deze 
discrepantie is inmiddels zó groot geworden dat jaarlijks duizenden Antillianen een beter 
heenkomen in Nederland komen zoeken. En als men dan zou denken dat deze exodus 
Nederland ertoe zou aanzetten om haar Statutaire waarborgplicht ten opzichte van de Ned. 
Antillen met meer ernst na te komen, dan heeft men het mis. Neen, vanuit de Tweede Kamer 
hoort men wel boze geluiden over bolletjesslikkers en over de wenselijkheid van het invoeren 
van een visumplicht voor Antillianen, maar niet over het behoorlijk nakomen van art. 43 van 
het Statuut. Terwijl genoemde exodus dus het bewijs oplevert dat er kennelijk grote 
problemen zijn in de Ned. Antillen (voor de beheersing waarvan het Koninkrijk – lees 
                                                            
1 Het sleutelidee voor dit artikel heeft de schrijver te danken aan mr. ir. Carel Martinus te Curaçao.  
2 In dit artikel wordt verder uitsluitend verwezen naar de Ned. Antillen. De meeste stellingen zijn echter mutatis 
mutandis ook van toepassing op Aruba.  



 2

Nederland - volgens het Statuut borg moet staan), wordt in Nederland vooral veel aandacht 
geschonken aan de criminaliteit onder in Nederland wonende Antillianen, maar niet aan de 
economische en bestuurlijke situatie in de Ned. Antillen die de voedingsbodem van die 
criminaliteit is. De vraag is dus: ‘Waarom komt Nederland haar constitutionele overeenkomst 
met de Ned. Antillen (namelijk het Statuut) niet gewoon naar behoren na?’  

 
Om de draad van dit artikel verder goed te kunnen volgen dient hier eerst even de 

letterlijke tekst van art. 43 van het Statuut te worden ingelast: 
1. Elk der landen 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.  

 
Ik meen dat het antwoord op de vraag waarom Nederland de in art. 43 van het Statuut 

opgenomen waarborgplicht niet naar behoren nakomt gezocht moet worden in de onjuiste 
perceptie die in het algemeen in Nederland heerst omtrent de aard van het Statuut. Men 
(d.w.z. Nederlandse politici en het publiek in het algemeen) denkt dat het Statuut een 
confederaal stelsel behelst. Men denkt dus dat men geen of weinig bevoegdheden heeft om in 
de Ned. Antillen daadkrachtig op te kunnen treden. Men beschouwt het Statutaire 
samenwerkingsverband min of meer in hetzelfde licht als het Europese samenwerkings-
verband, een confederaal systeem waarin de soevereiniteit nog voornamelijk bij de lidstaten 
ligt. Wanneer overigens dit Europese samenwerkingsverband goed tegen het licht wordt 
gehouden, komt men wellicht tot de conclusie dat ook dit verband al niet meer als confederaal 
gekarakteriseerd kan worden en dat ook hier reeds sprake is van een federaal verband. Maar 
die discussie ligt buiten het bestek van dit artikel. Eén verschil tussen het Statutaire en het 
Europese samenwerkingsverband is in ieder geval dat laatstgenoemd verband de resultante is 
van een groeiproces is, waarbij de vraag is of de grens tussen confederatie en federatie reeds 
overschreden is, of nog niet. Het Statutaire samenwerkingsverband echter is in dit opzicht 
nimmer gewijzigd. Het is vanaf 1954 altijd een federaal samenwerkingsverband geweest. Dat 
het Statutaire samenwerkingsverband in de praktijk als een confederaal systeem wordt 
toegepast vindt geen steun in de wet (i.c. het Statuut). Het zit tussen de oren.   

  
Enkele opmerkingen over de procedure MATOS e.a. vs. het Land de Ned. Antillen. 
 
 Over deze staatsrechtelijke kwestie is een geding aanhangig dat thans ten tweeden 
male aan de Hoge Raad is voorgelegd. Uitspraak wordt ongeveer medio volgend jaar 
verwacht. In dit artikel zullen wij niet nader ingaan op de vraag of in casu überhaupt voor de 
tweede maal cassatie kon worden ingesteld. Als daaraan gerede twijfel bestond, zou de zaak 
uiteraard niet ten tweeden male aan de Hoge Raad zijn voorgelegd.  
 

Frappant in deze zaak is dat hij is aangespannen door een 200-tal overwegend 
Antilliaanse Nederlanders die – nadat eenmaal duidelijk was geworden dat staatkundige 
onafhankelijkheid van de Ned. Antillen definitief van de politieke agenda af was - het niet 
langer billijk vinden dat de Ned. Antillen toelatingsbeperkingen in stand houdt voor 
Nederlanders die niet in de Nederlandse Antillen zijn geboren. In de procedure worden deze 
Nederlanders aangeduid als ‘andere Nederlanders’ (t.o. ‘Antilliaanse Nederlanders’). De 
categorie ‘andere Nederlanders’ omvat dus Europese Nederlanders (grootste groep), 
Arubaanse Nederlanders en genaturaliseerde Nederlanders. Het Gerecht werd gevraagd om te 
verklaren voor recht dat de bedoelde toelatingsbeperkingen geldende voor ‘andere 
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Nederlanders’, zoals vervat in de Landsverordening Toelating en Uitzetting (hierna: ‘LTU’), 
ontoelaatbaar discriminatoir zijn, onder meer in het licht van het discriminatieverbod vervat in 
de artt. 2 lid 1 jo. 26 van het Int. Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (hierna: 
“BUPO-verdrag’). Ook art. 12 BUPO-verdrag (vrij vestigingsrecht in en vrij terugkeerrecht 
naar het eigen land) speelt in deze procedure uiteraard een belangrijke rol.  
 
 Populair gezegd, vroegen Antillianen de rechter dus om het daarheen te leiden dat 
Europese Nederlanders (immers de grootste groep van ‘andere Nederlanders’) niet langer een 
verblijfs- c.q. werkvergunning zouden behoeven om zich in de Ned. Antillen te mogen 
vestigen. De Antilliaanse grenzen open dus voor alle Nederlanders. Anders gezegd, de eisers 
dringen aan op gelijke rechten voor alle Nederlanders in de Ned. Antillen. Aldus werd de zaak 
dan ook populair aangehaald als de ‘gelijke rechten’ zaak. Gezien het feit dat het Statuut in de 
Ned. Antillen niet langer wordt gezien als een overgangsregeling naar staatkundige 
onafhankelijkheid (zoals Suriname) maar als een permanente samenwerkingsregeling, 
meenden deze merendeels Antilliaanse eisers dat het met name in het licht van deze 
veranderde intentie ontoelaatbaar discriminatoir is om ‘andere’ Nederlanders voor toelating 
nog langer aan een vergunningstelsel te onderwerpen. Dit temeer daar Antilliaanse 
Nederlanders nog altijd zonder enige formaliteit welkom zijn in Nederland, zelfs ondanks de 
slechte reputatie die Antillianen zich de laatste tijd in Nederland hebben verworven.  
 

Antillianen springen hier dus in de bres voor ‘andere’ Nederlanders, waarvan de 
Europese Nederlanders de grootste groep vormen. Overigens zij toegegeven, dat het toch wel 
iets minder nobel is dan het lijkt, omdat de eisers er, afgezien van de morele kant, bovendien 
van overtuigd zijn dat bedoelde toelatingsbeperkingen het economisch belang van de Ned. 
Antillen meer schade toebrengt dan goed doet. De Antilliaanse toelatingsmaatregelen zijn, 
economisch bezien, volgens eisers dus contraproductief. Kort gezegd was het standpunt van 
de eisers dan ook: ‘de LTU-discriminatie is moreel verkeerd en economisch dom’.   
 
 Het Antilliaanse Hof van Justitie is de eisers (in hoger beroep) enigszins tegemoet 
gekomen. Bij vonnis3 d.d. 24 november 1998 werd, eenvoudig gezegd, bepaald dat bedoelde 
discriminatie tegen in de Ned. Antillen genaturaliseerde Nederlanders inderdaad 
ontoelaatbaar moest worden geacht te zijn. Wat betreft Europese Nederlanders was het 
Antilliaanse Hof geneigd te oordelen dat, indien zij langer dan 10 jaar in de Ned. Antillen 
hebben gewoond, hen daarna een vrij terugkeerrecht zou behoren toe te komen (thans is het 
zo dat Europese Nederlanders het vrij terugkeerrecht naar de Ned. Antillen na 3 jaren verblijf 
buiten de Ned. Antillen weer verliezen). Maar het Hof vond niet dat de toelatingsbeperkingen 
geldende voor ‘andere Nederlanders’ in het algemeen ontoelaatbaar discriminatoir waren. Dus 
werd de zaak aan de Hoge Raad voorgelegd. In wezen liet de Hoge Raad het vonnis van het 
Antilliaanse Hof in stand, maar aangezien er nog wat schortte aan de motivering en de 
formulering werd de zaak met een aanwijzing naar het Antilliaanse Hof ter afdoening 
terugverwezen. Die terugverwijzing heeft, eenvoudig gezegd, erin geresulteerd dat er thans 
alleen nog maar ten gunste van genaturaliseerde Nederlanders iets veranderd is. Voor 
Europese Nederlanders is het terug naar af. Van dit tweede Hofvonnis zijn eisers echter thans 
voor de tweede maal in cassatie gekomen. 
 
 In de tweede cassatieprocedure zijn de grondslagen waarop de vordering rust 
uitgebreid. Naast de in de eerste cassatieprocedure voornamelijk op het discriminatieverbod 

                                                            
3 In de Ned. Antillen wordt een uitspraak van het Hof van Justitie een ‘vonnis’ genoemd, terwijl men in 
Nederland van ‘arrest’ zou spreken.  
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gebaseerde argumentatie wordt in de tweede procedure bovendien, kort gezegd, gesteld dat 
het Koninkrijk der Nederlanden een federatie is en dat ingevolge art. 50 BUPO-verdrag alle 
rechten in het BUPO-verdrag vervat ‘zonder enige beperking of uitzondering’ hebben te 
gelden in alle delen van deze federatie. Aangezien het vrij vestigingsrecht in en het vrij 
terugkeerrecht naar het eigen land in dit verdrag vastgelegde grondrechten zijn (art. 12 
BUPO-verdrag), kunnen de Antilliaanse toelatingsbeperkingen voor ‘andere Nederlanders’, 
zoals vervat in de LTU, dus niet door de verdragsrechtelijke beugel.  
 

Er is overigens nog wel één aspect dat deze redenering in de procedure compliceert, 
maar dat komt in het hierna volgende vanzelf nog aan de orde. Voor nu heeft de lezer 
voldoende achtergrondinformatie om de draad van het artikel te kunnen volgen. Aangezien 
deze ‘federale argumentatie’ hangt of staat met de vraag of het Koninkrijk der Nederlanden 
inderdaad en ontegenzeggelijk een federatie moet worden geacht te zijn, zal thans eerst op die 
vraag worden ingegaan.  
 
Het Koninkrijk der Nederlanden is een federatie. 
 
  Vooraf zij opgemerkt dat een constitutionele monarchie zeer wel federaal van aard kan 
zijn. Het Koninkrijk België, bijvoorbeeld, is een constitutionele monarchie van federale aard. 
Vergelijk Prof. dr. G. Craenen in ‘Het Staatsrecht van de Landen der Europese 
Gemeenschappen’, redactie Prof. mr. L. Prakke en Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann, 4de druk, 
Kluwer, Deventer, 1993, blz. 6: 

  
‘België is een federale staat. Volkenrechtelijk is België één rechtssubject, maar 
internrechtelijk telt het zeven rechtssubjecten die op voet van gelijkheid deelgenoten 
zijn in één staat: het Koninkrijk (de federatie), drie deelentiteiten door indeling op 
basis van de bevolking (Gemeenschappen), en drie deelentiteiten op territoriale basis 
(Gewesten). De federale structuur van België is sui generis, doordat het land twee 
soorten deelgebieden telt, doordat de deelgebieden niet ondergeschikt zijn aan het 
geheel, maar nevengeschikt, en doordat de deelgebieden de residuaire bevoegdheid 
hebben’.  
   

  Indien een vergelijking wordt gemaakt met het Koninkrijk der Nederlanden, dan valt 
onmiddellijk op dat ook het Koninkrijk der Nederlanden volkenrechtelijk één rechtssubject is, 
maar internrechtelijk drie rechtssubjecten telt die op voet van gelijkwaardigheid (zie 
préambule Statuut) deelgenoten zijn in één staat, genaamd: het Koninkrijk der Nederlanden 
(de federatie). Er zijn drie deelentiteiten op territoriale basis, t.w. Nederland, de Ned. Antillen 
en Aruba. Dat ook de federale structuur van het Koninkrijk der Nederlanden sui generis is, 
maakt het daardoor niet minder federaal van aard. 
 
  Voorst zij vooraf nog opgemerkt dat men zich door de gebruikte woorden niet van de 
wijs moet laten brengen. Zo kan een Koninkrijk ‘federaal’ gestructureerd zijn en waar men 
spreekt van ‘landen’ kan met dit woord zeer wel gedoeld worden op ‘federale deelstaten’. Als 
er derhalve in het Statuut verwezen wordt naar de ‘landen’ van het Koninkrijk, dan zegt het 
gebruik van dit woord ‘land’ op zich niet dat hier sprake zou zijn van een ‘land’ of ‘staat’ in 
volkenrechtelijke zin. Zo verwijst de Duitse grondwet eveneens naar de ‘landen’ van de 
Duitse bondsstaat, die toch onmiskenbaar federaal van aard is. Voorts wordt ook daar 
gesproken van ‘landsregeringen’, terwijl men dan niet doelt op de ‘Bondsregering’ (= federale 
regering), doch op de regeringen van de federale deelstaten, die ieder ook hun eigen 
‘landsgrondwet’, ‘ministerraad’ en ‘ministerpresidenten’ hebben. Kortom, het gebruik van 
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bepaalde woorden kan wel verwarring stichten en heeft in het Koninkrijk der Nederlanden 
waarschijnlijk ook verwarring gesticht, doch het zal duidelijk zijn dat bij beoordeling van de 
vraag of het Koninkrijk der Nederlanden federaal van aard is of niet, het gebruik van 
bepaalde woorden niet van doorslaggevende betekenis is, doch dat gekeken dient te worden 
naar het onderliggende systeem. Als dat systeem moet worden gekarakteriseerd als ‘federaal’, 
dan vormt het Koninkrijk een federatie.  
 

Deze vraag dient dan met name te worden beschouwd in het licht van art. 50 BUPO-
verdrag. Dat brengt met zich mee dat de vraag weliswaar ook staatsrechtelijk zal worden 
bezien, maar dat volkenrechtelijke argumenten de doorslag geven. Bij deze volkenrechtelijke 
beschouwing dient dan tevens te worden besproken de vraag of art. 19 van het Weens 
Verdragenverdrag in de weg staat aan het maken van voorbehouden bij het BUPO-verdrag, 
zoals die in feite voor de Ned. Antillen zijn gemaakt (zie Trb. 1978, no. 177). Dit is de 
‘complicatie’ waar hiervoren reeds op gedoeld werd. 
 
Staatsrechtelijk literatuuroverzicht. 
 
  Bezien wij dan thans als eerste een auteur die poogt om de aard van de Nederlandse 
Koninkrijksstructuur anders te karakteriseren dan als een federatie, dan blijkt onmiddellijk dat 
hij in die poging niet slaagt. Mr. C. Borman schrijft in ‘Het Statuut voor het Koninkrijk’, 
W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1998, op blz. 23 en 24 het volgende: 
 
 ‘De in het Statuut neergelegde staatsvorm heeft een uniek karakter en is moeilijk in 
  een bepaalde categorie onder te brengen. Het is ook geen kopie van een elders 
  bestaande constructie. Het Koninkrijk van het Statuut is niet te karakteriseren als een 
  eenheidsstaat, een federatie, een gemenebest in de zin van een verbond van 
  onafhankelijke staten en ook niet – al komt het daar het dichtst bij – als een 
  constitutioneel samenwerkingsverband. Het Statuut is wel gekarakteriseerd als een 
  staatsrechtelijk contract tussen zelfstandige landen.   
   Een poging om de structuur van het Koninkrijk samen te vatten leidt tot de volgende 
  omschrijving: een vrijwillig samengaan van autonome landen in een boven die landen 
  geplaatst soeverein Koninkrijk, waarbij de organen van het Koninkrijk grotendeels 
  samenvallen met die van het grootste land, op het niveau van het Koninkrijk slechts 
  enkele taken worden verricht en vanwege het Koninkrijk een beperkte invloed kan 
  worden uitgeoefend op het autonome bestuur in de kleinere landen. 
      (…) 
  Het uit de drie landen bestaande Koninkrijk der Nederlanden is een 
  samenwerkingsverband van staatsrechtelijke aard. Het Koninkrijk als geheel is een 
  soevereine staat, de afzonderlijke landen zijn dat niet. Alleen het Koninkrijk is dan 
  ook volkenrechtelijk rechtssubject 4, drager van volkenrechtelijke rechten en 
  verplichtingen. In het internationale verkeer treedt ten principale het Koninkrijk als 
  eenheid op’. 
 

‘Ieder waant zijn uil een valk te zijn’. Elk land vindt altijd dat zijn eigen constitutie 
uniek en ‘sui generis’ is en in geen enkele staatsvormcategorie (volledig) past. En dat is 
natuurlijk ook zo. Dat neemt echter niet weg dat er algemene categorieën van staatsrechtelijke 
c.q. volkenrechtelijke samenwerkingsverbanden zijn en dat de vraag aan de hand van die 
bestaande algemene categorieën moet worden beantwoord.  
                                                            
4 Onderstreping en vette tekst aangebracht door ondergetekende.  
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  In het citaat van Borman valt al meteen op dat hij niet zegt waarom het Koninkrijk niet 
als federatie kan worden gekenmerkt. Hij motiveert die mening dus niet, maar zegt er wel bij 
dat in het Statuut een staatsrechtelijk samenwerkingsverband is neergelegd. Vervolgens stelt 
hij vast dat alleen het Koninkrijk volkenrechtelijk rechtssubject is en dat alleen het Koninkrijk 
een soevereine staat is en de landen van het Koninkrijk niet. Hiermee heeft hij echter meteen 
twee fundamentele kenmerken van een federatie genoemd, namelijk a) dat alleen de federatie 
(t.w. het Koninkrijk) volkenrechtelijk rechtssubject is en de federale deelstaten (de ‘landen’ 
van het Koninkrijk) niet en b) dat het Koninkrijkssamenwerkingsverband staatsrechtelijk van 
aard is en dus niet volkenrechtelijk. Daarmee heeft Borman in feite precies aangegeven 
waarom het Koninkrijk dus op zijn minst een federatie moet zijn of wellicht een nog hechtere 
staatsvorm, maar zeker geen statenbond (of confederatie), noch enig andersoortig 
samenwerkingsverband van meerdere onafhankelijke staten (‘gemenebest’ o.i.d.). Er is 
volgens Borman immers slechts één staat, één Koninkrijk. Daaruit volgt dat dit Koninkrijk 
ofwel een federatie is, ofwel een nog hechtere staatsvorm vormt. 
 
  Waar Borman het samenwerkingsverband tracht aan te duiden als een ‘constitutioneel 
samenwerkingsverband’ (waar het Koninkrijk volgens hem het dichtst bij zou komen) is hij 
niet te volgen. De staatsvorm ‘constitutioneel samenwerkingsverband’ is in het staats- en 
volkenrecht geheel onbekend. Bekend zijn slechts de confederatie (of ‘statenbond’), de 
federatie (of ‘bondsstaat’) en de eenheidsstaat (al of niet gedecentraliseerd). Als zeer korte 
omschrijving van een federatie zou ‘constitutioneel samenwerkingsverband’ dienst kunnen 
doen. Ook de andere aanduiding die hij noemt, nl. ‘staatsrechtelijk contract tussen 
zelfstandige landen’ omschrijft een federatie. Er is geen reden om deze omschrijvingen voor 
de toepassing van art. 50 BUPO-verdrag aan te merken als iets anders dan een federatie. Het 
gaat in beide gevallen immers om een staatsrechtelijk samenwerkingsverband waarbij alleen 
het Koninkrijk rechtssubject is. In de context van art. 50 BUPO-verdrag is dat een federatie, 
of eventueel een nog hechtere staatsvorm, maar zeker geen confederatie.   
 
  Vergelijk hetgeen mr. T. Koopmans over het voorgaande opmerkt in ‘Compendium 
van het Staatsrecht’, 2de druk, Kluwer, Deventer, 1976, blz. 17: 
 
 ‘Met de federatie mag niet worden verward de ‘confederatie’ of statenbond. De laatste 
  vormt niet een staat met een eigen constitutie; er is sprake van samenwerking tussen 
  verschillende soevereine staten op grond van een verdrag’.   
 
  De federatie is derhalve één staat met een eigen constitutie. Borman geeft reeds aan 
dat alleen het Koninkrijk een soevereine staat is, de drie samenstellende deelstaten niet. Zij 
vormen samen derhalve één staat. Hieruit volgt al dat het Koninkrijk in ieder geval geen 
confederatie (per definitie bestaande uit meerdere soevereine staten) kan zijn. Ware dit laatste 
wel het geval, dan zou het Statuut moeten worden gekwalificeerd als een verdrag en dan 
zouden wetten en landsverordeningen daaraan ingevolge de artt. 93 en 94 Grw. kunnen 
worden getoetst. De Hoge Raad heeft echter reeds uitgemaakt dat de rechter een dergelijke 
toetsingsbevoegdheid aan het Statuut niet toekomt (HR 14 april 1989, NJ 1989, no. 1469; 
Harmonisatiewet-arrest), omdat het Statuut geen verdrag is. Deze jurisprudentie en 
vorenstaande argumentatie leiden dan ook tot de dubbele conclusie dat a) het Statuut moet 
worden gekwalificeerd als de constitutie van het Koninkrijk en b) dat het Koninkrijk 
weshalve geen confederatie kan zijn.   
 

Ter zijde zij gezegd dat men het probleem van het karakteriseren van het 
Koninkrijkssamenwerkingsverband niet oplost door het een ‘samenwerkingsverband sui 
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generis’ te noemen. Deze aanduiding is ongetwijfeld juist, maar aangezien door eisers een 
beroep wordt gedaan op art. 50 BUPO-verdrag, zal moeten worden uitgemaakt of dat 
‘samenwerkingsverband sui generis’ nu wel of niet moet worden gekarakteriseerd als een 
federatie in de zin van dit art. 50 BUPO-verdrag. De consequentie van een bevestigend 
antwoord op deze vraag is dat het BUPO-verdrag dan in het gehele federale Koninkrijk 
zonder enige beperking of uitzondering zal hebben te gelden. 

 
  Bij beantwoording van deze vraag komt het er op aan om uit te maken of het 
Koninkrijk voldoende karaktertrekken van een federatie heeft om het rechtens als een 
federatie in de zin van art. 50 BUPO-verdrag aan te merken. Onzes inziens  is dit zeker het 
geval, niettegenstaande het feit dat het Statuut enkele lichte confederale trekken vertoont. 
Deze leggen echter nauwelijks gewicht in de schaal en wegen zeker niet op tegen enkele 
onmiskenbare eenheidsstaatkenmerken van het Statuut die sommige schrijvers doen 
concluderen dat het Statutaire samenwerkingsverband zelfs nog hechter is dan een federale. 
Indien dit laatste wordt aangenomen, dan geldt de argumentatie van eisers a fortiori. Immers, 
als de Ned. Antillen onderdeel vormt van de (gedecentraliseerde) eenheidsstaat ‘het 
Koninkrijk der Nederlanden’, dan is het voorschrift van art. 50 BUPO-verdrag ten onzent 
weliswaar niet van toepassing, doch dan volgt uit dit feit zelve dat het BUPO-verdrag in de 
Ned. Antillen volledig gelijke werking als in Nederland moet hebben. Alleen indien de Ned. 
Antillen als een onafhankelijke soevereine staat moet worden aangemerkt, die bij verdrag een 
samenwerkingsverband heeft aangegaan met Nederland en Aruba, welk verband als een 
statenbond (of confederatie) moet worden aangemerkt, is het mogelijk dat het BUPO-verdrag 
in de onderscheiden soevereine staten van de statenbond ongelijke werking heeft.  
 

Vergelijk in dit verband nogmaals het aangehaalde werk van Koopmans, blz. 
69 e.v. (de tekst van de 8ste druk van dit werk – over dit onderwerp - uit 1998 verschilt slechts 
op enkele punten van ondergeschikt belang): 

 
 ‘Bij eerste lezing van het Statuut lijkt het Koninkrijk te zijn geconstrueerd volgens 
  federaal model: 
   -     er zijn twee landen,5  

-     die samenwerken in het Koninkrijk, dat eigen organen heeft, 
-  waarin de bevoegdheidsverdeling zo is geregeld dat de Koninkrijks- 

       aangelegenheden staan opgesomd, terwijl de rest aan de landen is gelaten 
        (…). 

  Drie factoren maken dat deze indruk correctie behoeft: 
1. enkele voorschriften in het Statuut plaatsen de Ned. Antillen meer in de 

   situatie van een Nederlandse gemeente dan in die van een deelstaat uit een 
   federatie; zie bijv. het vernietigingsrecht in art. 50 Statuut (waarvan overigens 
   nooit gebruik is gemaakt); 

2. de Koninkrijksorganen zijn realiter de Nederlandse organen, voorzien van een 
   kleine aanvulling; zie bijv. art. 7, art. 13 lid 2 (waarvan bovendien nooit 
   gebruik gemaakt is) en art. 17 lid 2; 

3. het feitelijk zwaartepunt van het Koninkrijk ligt in Nederland; daarbij valt te 
   bedenken dat de Ned. Antillen qua inwoneraantal de omvang van een fikse 
   Nederlandse gemeente hebben’.   
  

                                                            
5 NB. Dit was in 1976 zo: Suriname was toen net uitgetreden en Aruba was nog niet als derde ‘land’ erkend. 
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Om de indruk dat het Koninkrijk federaal van aard is te corrigeren noemt Koopmans 
twee feitelijke en één juridisch argument. Alle drie deze zogenoemde ‘factoren’ gaan in de 
richting van een veel hechtere band dan een federale. Wat Koopmans eigenlijk zegt is dit: Op 
papier is het Koninkrijk een federatie, maar in feite is de federale deelstaat ‘de Ned. Antillen’ 
niet veel meer dan een Nederlandse gemeente. Of deze zienswijze geheel juist is kan worden 
betwist, maar als de vraag aan de orde is of het Koninkrijk een federatie is of niet, dan 
concludeert Koopmans dat dit wel het geval is (al is het dan ook slechts op papier). En als 
moet worden aangenomen dat de Ned. Antillen niet meer zijn dan een Nederlandse gemeente, 
dan is een beroep op art. 50 BUPO-verdrag waarachtig toch niet nodig om de grondslag te 
vinden voor toepassing in deze ‘Nederlandse gemeente’ van alle BUPO-mensenrechten op 
voet van gelijkheid met andere Nederlandse gemeenten.  
 

Hieronder de opvattingen van enkele andere Nederlandse staatsrechtauteurs over de 
aard van de staatsvorm van het Koninkrijk der Nederlanden: 

 
1.    J.H.A. Logemann in NJB 1955, p. 434 e.v. (geciteerd  in  de  conclusie  

      van de P-G bij het Harmonisatiewet-arrest, gepubliceerd in ‘Jurisprudentie    
      Publiekrecht’, editie 1995, W.E.J. Tjeenk Zwolle, blz. 1070): 

‘Hij (d.w.z. Logemann) stelde dat Van den Bergh er aan voorbij had 
 gezien dat het Koninkrijk der Nederlanden in zijn nieuwe vorm geen 
 eenheidsstaat is, maar sterk federale trekken vertoont’.  

 
2.       P.W.C. Akkermans e.a., ‘Algemene Begrippen van Staatsrecht’, Deel I, W.E.J.    

      Tjeenk Willink, Zwolle, 1985, blz. 124: 
‘Het samenwerkingsverband tussen Nederland en de Ned. Antillen heeft 
bepaalde federale trekken. De aanwezigheid van een constitutie voor het 
geheel – het Statuut – duidt er al op. In de préambule van het Statuut wordt 
gesproken over de aanvaarding van een nieuwe rechtsorde door beide landen, 
die, aldus art. 5 lid 2, prevaleert boven de Grondwet. Andere federale trekken 
zijn de aanwezigheid van eigen organen en de regeling van een 
bevoegdheidsverdeling tussen die organen enerzijds en anderzijds de lidstaten’ 

 
3. Prof. mr. A.D. Belinfante en mr. J.L. Reede, ‘Beginselen van Nederlands 

   Staatsrecht’, 9de druk, Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1983, blz. 34: 
   ‘Het rijk in Europa, Nederland, maakt deel uit van het groter geheel, en 
   vormt tezamen met de Ned. Antillen het Koninkrijk der Nederlanden. 
   De verhouding tussen de landen wordt geregeld in het Statuut voor het 
   Koninkrijk, een in gemeenschappelijk overleg door de betrokken landen 
   opgesteld document. Doordat het een federaal samengaan voorziet 6 is 
   het door de aanvaarding een document van intern staatsrecht van het 
   Koninkrijk geworden.   
 

Men ziet, de een is wat gedecideerder dan de ander, maar geen van allen kan aan de 
conclusie ontkomen dat het Koninkrijk op zijn minst federale trekken vertoont. 
 
 
 
 
                                                            
6 Onderstreping en vette tekst aangebracht door ondergetekende.  
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Volkenrechtelijke literatuur. 
  

In “Oppenheim’s International Law’, 9de druk, Longman, Londen, 1992 c.q. 1996, 
wordt op blz. 248 de volgende definitie gegeven van een federale staat: 

 
‘A federal state is a union of several sovereign states which has organs of its own and 

  is invested with power, not only over the member states, but also over their citizens. 
  The union is based, first, on an international treaty of the member states, and, 
  secondly, on a subsequently accepted constitution of the federal state. A federal state 
  is said to be a real state side by side with its member states, because its organs have a 
  direct power over the citizens of those member states’. 

 
Een federale staat is derhalve een unie van verscheidene staten die eerst gebaseerd is 

op een verdrag en vervolgens op een daarna opgestelde constitutie (doch daarbij wordt in een 
voetnoot tevens opgemerkt dat de tussenfase van een verdrag bij het deelstaat worden van een 
voormalige kolonie logischerwijze niet geldt, daar die voormalige kolonie nimmer de 
bevoegdheid had om een verdrag af te sluiten). Kortom, een federale staat heeft, volgens 
Oppenheim, een federale constitutie. Voorts zegt Oppenheim t.a.p. dat een federale staat een 
echte staat is naast de deelstaten, omdat de organen van de federatie rechtstreeks gezag 
uitoefenen over de burgers van die deelstaten. Hier is nog een kenmerkend verschil met de 
confederatie, aangezien de organen van de confederatie niet rechtstreeks gezag uitoefenen 
over de burgers van de deelstaten.  

 
Houdt men het Koninkrijk tegen het licht van Oppenheim’s definitie, dan kan ten 

eerste worden gesteld dat het Koninkrijk een unie van drie deelstaten vormt. Ten tweede is er 
geen twijfel over dat het Koninkrijk eigen organen heeft (er is een ‘Koning als hoofd van het 
Koninkrijk’, art. 4 Statuut; er is een ‘Raad van Ministers van het Koninkrijk’, art. 7 Statuut; er 
is een ‘Raad van State van het Koninkrijk’, art. 13 Statuut; Rijkswetten (geldend in het hele 
Koninkrijk) worden vastgesteld door de ‘wetgever van het Koninkrijk’, art. 4 Statuut; er is 
een Hoge raad van het Koninkrijk, die weliswaar niet letterlijk zo wordt genoemd, maar die 
wel die functie heeft, art. 23 Statuut; er is voorzien in de mogelijkheid van een Algemene 
Rekenkamer van het Koninkrijk, art. 53 Statuut). Ten derde kan niet worden ontkend dat het 
Koninkrijk direct gezag (of macht) uitoefent over zowel de deelstaten als de burgers van alle 
deelstaten. Zo heeft alleen het Koninkrijk het recht om andere landen de oorlog te verklaren 
(art. 34 Statuut), alleen het Koninkrijk kan de andere deelstaten binden aan internationale 
verdragen en overeenkomsten (art. 3 Statuut). Voor zover het Koninkrijksaangelegenheden 
(lees: federale aangelegenheden) betreft, heeft het Koninkrijk de bevoegdheid om Rijkswetten 
en Algemene maatregelen van Rijksbestuur af te kondigen die bindend zijn voor zowel de 
deelstaten als de burgers der deelstaten. De Koning als hoofd van het Koninkrijk kan 
Antilliaanse of Arubaanse wetten en besluiten schorsen of vernietigen (art. 50 Statuut). Bij 
Algemene maatregel van Rijksbestuur kunnen de deelstaten de Ned. Antillen en Aruba zelfs 
‘onder curatele worden gesteld’ (art. 51 Statuut). Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 
rechtstreekse (en vèr strekkende) machtsuitoefening door het Koninkrijk (als separate federale 
macht) over de deelstaten en hun burgers. Ten vierde heeft het Koninkrijk een eigen 
constitutie (nl. het Statuut aangevuld met delen van de Nederlandse (!) Grondwet). Ten vijfde 
volgt uit het vorenstaande dat het Koninkrijk zich ook in het door Oppenheim genoemde 
opzicht onderscheidt van een confederatie, namelijk dat het Koninkrijk naast de drie 
deelstaten een echte staat is die rechtstreeks macht uitoefent over de deelstaten en hun 
burgers. Ook in dit opzicht kan het Koninkrijkssamenwerkingsverband dus niet worden 
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gekarakteriseerd als confederaal, doch als federaal. De eindconclusie is dan ook dat het 
Koninkrijk in alle opzichten beantwoordt aan Oppenheim’s definitie van een federatie.  

 
Relevant zijn in casu nog de volgende opmerkingen van Oppenheim: 
 
‘Since a federal state is itself a state, side by side with its member states, sovereignty is 
divided between the federal state on the one hand, and, on the other, the member 
states; competence over one part of the objects for which a state exists is vested in the 
federal state, whereas competence over the other part remains with the member states. 
Within its competence the federal states can make laws which bind the citizens of the 
member states directly without any interference by these member states. On the other 
hand, the member states are totally independent as far as their competence reaches.  
For international law this division of competence is of interest insofar as it concerns 

  competence in international matters. Since it is always the federal state (and not the 
  member states) which is competent to declare war, make peace, conclude political 
  treaties, and send and receive diplomatic envoys, the federal state is itself an 
  international person, with all the rights and duties of a sovereign state in international 
  law. On the other hand, the international position of the member states is not so clear. 
  There is no justification for the view that they are necessarily deprived of any status 
  whatsoever within the international community; while they are not full subjects of 
  international law, they may be international persons for some purposes. Everything 
  depends on the particular characteristics of the federation in question. Thus two 
  member states of the Soviet Union – a federal state since 1918 – are separate 
  members of the United Nations, and are parties to many treaties’.    

 
 Uit dit citaat kunnen twee conclusies worden getrokken:  
 a.  kenmerkend voor de federatie is dat er een bevoegdheidsverdeling moet zijn 
   m.b.t. tot staatstaken tussen de federale staat en de deelstaten; 
 b.  de federale deelstaten kunnen, alhoewel zij in beginsel geen volkenrechtelijk 
   rechtssubject zijn, toch tot op zekere hoogte of voor bepaalde doelen wel aan 
   het  internationaal  rechtsverkeer  deelnemen; zo veroorzaakt het  partij zijn bij 
   sommige verdragen  of   het   lid  zijn  van  sommige volkenrechtelijke 
   organisaties (indien  dit  in  de  federale  constitutie  is  geregeld)  niet dat de 
   staatsvorm daarom moet worden aangemerkt als confederaal. 
 Ad a.  Alhoewel Oppenheim dit hier niet expliciet noemt, gaan de meeste 
   handboeken ervan uit dat typisch voor een federatie is dat de bevoegdheden 
   van de federale staat terzake van staatstaken limitatief zijn opgesomd in de 
   (verschanste) constitutie, terwijl de residuaire bevoegdheid toekomt aan de 
   federale deelstaten. Zo is het ook in de Amerikaanse constitutie vastgelegd. De 
   bevoegdheidsverdeling die in de constitutie van het Koninkrijk (het Statuut) is 
   neergelegd voldoet ook aan dit criterium: de bevoegdheden van de federale 
   staat (het Koninkrijk) zijn daarin limitatief opgesomd, vnl. in art. 3 Statuut. 
   De residuaire bevoegdheid komt toe aan de federale deelstaten Nederland, de 
   N.A. en Aruba. Voorts is typisch voor een federatie (zie bijv. blz. 59 mr. A.B. 
   van Rijn, ‘Staatsrecht van de Ned. Antillen’, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 
   1999) ter onderscheiding van een eenheidsstaat dat de bevoegdheidsverdeling 
   niet naar believen door de federale wetgever (bij ons de ‘wetgever van het 
   Koninkrijk’) kan worden gewijzigd. Ook dit kenmerk van de federatie vinden 
   wij in het Statuut terug. Het Statuut (inclusief de daarin neergelegde 
   bevoegdheidsverdeling) kan immers niet zonder instemming van de federale 
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   deelstaten worden gewijzigd. Ook is voor een Rijkswet tot wijziging van het 
   Statuut een zwaardere procedure voorgeschreven dan voor het maken van 
   andere Rijkswetten het geval is (zie art. 55 Statuut). 
 Ad b. Enkele artikelen uit het Statuut zouden de indruk kunnen wekken dat zij 
   in confederale richting wijzen. Dat geldt met name voor de artt. 24 t/m 28 
   Statuut. Uit het citaat van Oppenheim volgt evenwel dat het feit op zich dat de 
   federale deelstaat de Ned. Antillen via de Koninkrijksorganen enige invloed 
   kan uitoefenen op de afsluiting en inhoud van verdragen waaraan het 
   Koninkrijk gebonden is of zich wil binden (alsook op de al of niet geldendheid 
   van die verdragen voor de Ned. Antillen), is niet van doorslaggevende 
   betekenis voor de vraag of de constitutie van het Koninkrijk al dan niet 
   federaal van karakter is. Oppenheim geeft nog als voorbeeld dat de Duitse 
   federale deelstaten (met toestemming van de federatie) partij kunnen zijn bij 
   verdragen (o.c. blz. 250). Zó ver gaat het Statuut nog niet eens. Binnen de 
   contouren van het Statuut is alleen het Koninkrijk partij bij verdragen, nimmer 
   de federale deelstaten. Wel is het mogelijk (en dit komt veel voor) dat 
   verdragen alleen gelding hebben voor één van de drie federale deelstaten, 
   bijvoorbeeld alleen voor Nederland of de N.A. Maar ook dán wordt 
   het verdrag in kwestie afgesloten door het Koninkrijk, doch met de aantekening 
   dat het verdrag alleen voor de federale deelstaat Nederland of de Ned. Antillen 
   geldt. Tenslotte volgt uit het door Oppenheim genoemde voorbeeld inzake 
   twee Russische federale deelstaten dat ook art. 28 van het Statuut het 
   Koninkrijk niet minder federaal van aard maakt. Deze mogelijkheden zijn 
   immers allemaal in de federale constitutie (het Statuut) geregeld en de 
   procedures lopen strikt via de Koninkrijksorganen (de federale organen dus). 
   Zolang dit laatste het geval is, is er geen afwijking van het federale model.  
 
Algemeen overzicht. 
 

Algemeen wordt aangenomen dat de volgende kenmerken een federatie typeren (een 
aantal hiervan zijn hiervoren reeds besproken): 

a. één gezamenlijk grondgebied, één staat; 
b. één nationaliteit; 
c. verdediging van het grondgebied, alsmede oorlog verklaren en vrede 

sluiten, is een federale staatstaak; 
d. alleen het samenwerkingsverband (de federatie) is volkenrechtelijk 

rechtssubject en is derhalve belast met buitenlandse zaken; 
e. de deelstaten hebben hun vrijwillige en hechte samenwerkingsverband 

vastgelegd in een verschanste (of ‘rigide’) ‘constitutie’, waarin de 
verdeling van staatstaken tussen de federatie en de deelstaten is 
verankerd; 

f. de deelstaten hebben geen recht van secessie; 
g. de bevoegdheden van de federatie zijn limitatief opgesomd in de 

federale constitutie, terwijl de residuaire bevoegdheid toekomt aan de 
deelstaten;  

h. binnen hun eigen bevoegdheidsgebied hebben de deelstaten een grote 
mate van vrijheid van handelen; dit wordt genoemd ‘autonomie’ ter 
onderscheiding van de term ‘soevereiniteit’ welk woord wordt gebruikt 
om de zelfstandigheid en absolute macht van onafhankelijke staten aan 
te duiden; 
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i. de deelstaten hebben naast de federale constitutie ook hun eigen 
constituties;  

j. de deelstaten werken samen op voet van gelijkheid, althans 
gelijkwaardigheid;  

k. de federatie heeft haar eigen organen; 
l. federale wetgeving is van hogere rangorde dan deelstaatwetgeving; 
m. er is een stelsel waarin op enige wijze de deelstaten vertegenwoordigd 

worden in de federatie, waarbij de vertegenwoordigers worden 
aangewezen middels federale (of ‘nationale’) verkiezingen; 

n. er is een constitutioneel hof, dat tot taak heeft bevoegdheidsgeschillen 
tussen federatie en deelstaten te beslechten, alsmede het recht heeft 
wetgeving van de deelstaten aan de constitutie te toetsen;  

 
Het Koninkrijk der Nederlanden vormt één staat met slechts één Nederlands 

grondgebied (bestaande uit de deelstaten Nederland, de Ned. Antillen en Aruba, die op voet 
van gelijkwaardigheid samenwerken) en kent slechts één Nederlandse nationaliteit. De 
verdediging en handhaving van de integriteit van het Koninkrijk is een federale staatstaak, ten 
onzent genoemd ‘aangelegenheid van het Koninkrijk’. Alleen het Koninkrijk is 
volkenrechtelijk rechtssubject en ‘buitenlandse betrekkingen’ is dan ook een taak van het 
federale Koninkrijk. Het hechte en vrijwillige samenwerkingsverband is neergelegd in een 
verschanste constitutie (het Statuut) die de status van federale wet (bij ons ‘Rijkswet’ 
genaamd) heeft. In die constitutie (het Statuut) zijn de bevoegdheden van de federatie (bij ons 
‘Koninkrijk der Nederlanden’) limitatief opgesomd, terwijl de residuaire bevoegdheid berust 
bij de deelstaten van het Koninkrijk. Binnen hun eigen bevoegdheidsgebied hebben de 
deelstaten van het Koninkrijk grote vrijheid van handelen (aangeduid als ‘autonomie’). De 
aan de federatie (het Koninkrijk) in het Statuut limitatief toebedeelde bevoegdheden zijn 
allemaal typisch federaal (zie artt. 3, 5, 43 en 54 Statuut) en raken allemaal direct of indirect 
de soevereiniteit en eenheid van het (mede daardoor federale) Koninkrijk. De deelstaten 
kunnen geen ‘recht van secessie’ ontlenen aan het Statuut; het zelfbeschikkingsrecht van 
volkeren ontlenen zij aan het volkenrecht. De deelstaten hebben ieder hun eigen constituties 
(‘grondwet’ c.q. ‘staatsregelingen’ genaamd) waarin is neergelegd dat de federale wetgeving 
(bij ons ‘Rijkswetgeving’) van hogere rangorde is dan de deelstaatwetgeving (zie ook art. 48 
Statuut). De federatie (het Koninkrijk) heeft haar eigen federale staatshoofd (bij ons ‘Koning 
en Gouverneurs’, o.a. artt. 1 en 2 Statuut), haar eigen federale regering (bij ons ‘Regering van 
het Koninkrijk’, o.a. art. 2 Statuut), haar eigen federale wetgever (bij ons ‘wetgever van het 
Koninkrijk’) en haar eigen hooggerechtshof (bij ons bekend als de ‘Hoge Raad der 
Nederlanden’, die optreedt als hoogste rechterlijk ressort van alle drie de deelstaten).   

 
Kortom, het Koninkrijk heeft alle kenmerken van een federatie, met uitzondering van 

punt ‘m’. Er zijn immers wel ‘Koninkrijksspelen’, maar geen ‘Koninkrijksverkiezingen’. Er 
zijn in het Koninkrijk uitsluitend deelstaat-verkiezingen. De federale organen van het 
Koninkrijk worden derhalve niet rechtsreeks door de kiezers van het Koninkrijk aangewezen. 
Zij worden indirect aangewezen op een wijze die niet als typisch federaal kan worden 
aangemerkt. Deze ene afwijking is echter bij verre niet genoeg om het Koninkrijk haar 
wezenlijk federale karakter te ontnemen. Weliswaar schort er in federaal opzicht hier iets, 
maar dit ene gebrek breekt de rest van het hele federale stelsel niet af. Dat doet evenmin het 
feit dat de Hoge Raad officieel geen constitutioneel hof is. Weliswaar is de Hoge Raad het 
hoogste rechterlijk ressort voor alle drie de deelstaten van het Koninkrijk (en in zoverre is de 
Hoge Raad dan ook zeker wel ‘federaal’), maar officieel heeft de Hoge Raad geen 
bevoegdheid om de bevoegdheidsverdeling tussen het Koninkrijk en de deelstaten en tussen 
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de deelstaten onderling te beoordelen. De vraag is overigens of de Hoge Raad zich onbevoegd 
zou verklaren, indien een dergelijk geschil aan haar zou worden voorgelegd. Waarschijnlijk 
niet; immers welk orgaan zou anders soelaas kunnen bieden? Voeg daarbij nog het feit dat de 
Hoge Raad wel het toetsingsrecht toekomt (immers deelstaatwetten mogen worden getoetst 
aan verdragen, alhoewel niet aan de constitutie) en het is duidelijk dat de Hoge Raad door de 
bank genomen wel een federale functie vervult. Het feit dat aan verdrag getoetste deelstaat-
wetgeving in het hele Koninkrijk jurisprudentieel gevolg heeft onderstreept deze conclusie. 
Kortom, de twee genoemde gebreken maken wellicht dat het Koninkrijk internrechtelijk moet 
worden aangemerkt als een ‘federatie met enkele gebreken’ (of, positiever geformuleerd, een 
‘federatie sui generis’), zij veroorzaken zeker niet dat het Koninkrijk (in de volkenrechtelijke 
zin van art. 50 BUPO-verdrag) iets anders zou zijn dan een federatie. Met name veroorzaken 
deze gebreken niet dat het Koninkrijk daarom een ‘confederatie’ zou zijn.   

 
Ook het feit dat het ‘hoger toezicht’ van art. 50 Statuut zich slecht verdraagt 

met het federale karakter van het Koninkrijk (dit is een element van de eenheidsstaat) is 
onvoldoende om daaraan het federale karakter te ontnemen. Vergelijk hetgeen Van Rijn (o.c. 
blz. 60) hierover schrijft: 

 
‘Bestuurlijke controle van hogerhand is moeilijk verenigbaar met het 
federale uitgangspunt van de verticale machtenscheiding. Dat wil echter niet zeggen 
dat zij in federale staten per definitie altijd afwezig is. Zo benoemt de Canadese 
federale regering de luitenant-gouverneurs in de provincies. De Duitse grondwet kent 
in artikel 84 de mogelijkheid tot het uitoefenen 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 
recht heeft geschonden. Tegen zo’n besluit staat wel beroep open op het federale 
constitutionele hof, het Bundes-verfassungsgericht’.          

 
Aangenomen derhalve dat het Statutaire ‘hoger toezicht’ het derde ‘gebrek’ is dat aan 

het federale stelsel van het Koninkrijk kleeft, dan nog kan niet worden gezegd dat het 
Koninkrijk, volkenrechtelijk en internrechtelijk bezien, geen federatie zou zijn. Wat wel kan 
worden gezegd is, dat het Koninkrijk internrechtelijk als federatie enkele gebreken vertoont, 
waarvan er twee lichtelijk in confederale richting wijzen en minstens één in de 
tegenovergestelde richting van een eenheidsstaat. Het zgn. ‘concordantiebeginsel’ van art. 39 
Statuut (waarbij is bepaald dat het grootste en belangrijkste gedeelte van de wetgeving van de 
landen concordant dient te zijn) vormt o.i. een tweede ‘eenheidsstaattrek’.  

 
Van Rijn (o.c. blzz. 60 – 62) komt dan ook onomwonden tot de slotconclusie dat het 

Koninkrijk een federatie is:   
 

‘Het Antilliaanse staatsverband vertoont in tweeërlei opzicht een federaal 
karakter. Aan de ene kant bezit de verhouding tussen de Ned. Antillen en het 
Koninkrijk typische kenmerken van een federale relatie, aan de andere kant vertoont 
ook binnen de Ned. Antillen de verhouding tussen het centrale overheidsverband en de 
eilanden duidelijk federale trekken.  

Om te beginnen is er op koninkrijksniveau sprake van drie in beginsel 
autonome delen, die vrijwillig samenwerken in een verband, dat eigen ambten kent en 
waarin de verdeling van taken en bevoegdheden zodanig is geregeld, dat de taken van 
het overkoepelende verband limitatief zijn opgesomd, terwijl alle overige 
aangelegenheden tot de zorg van de afzonderlijke landen behoort. De taken van het 
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Koninkrijk zijn limitatief in het Statuut opgesomd. Afgezien van de toezichthoudende 
taken zijn de materiële taken van het Koninkrijk ex art. 3 Statuut typisch federale 
taken. Zij hebben betrekking op de externe integriteit van het Koninkrijk als 
staatsrechtelijke eenheid in relatie tot andere staten, zoals de buitenlandse 
betrekkingen, defensie en nationaliteit. Er zijn echter ook elementen die het federale 
karakter van het samenwerkingsverband doorkruisen. Het feitelijke zwaartepunt van 
het Koninkrijk ligt in Nederland, niet alleen demografisch, maar ook qua 
besluitvorming. Weliswaar beschikt het samenwerkingsverband over eigen ambten, 
maar realiter is sprake van Nederlandse ambten, die worden aangevuld door enkele 
vertegenwoordigers van de Caribische landen, zodra koninkrijksaangelegenheden op 
de agenda staan. Voorts is er geen rechterlijke controle op de taakverdeling tussen het 
Koninkrijk en de Landen. Tenslotte bestaat er een zekere hiërarchische verhouding 
tussen beiden doordat er bestuurlijk toezicht mogelijk is vanwege het Koninkrijk op 
het doen en laten van de Landen. De noodzaak tot bestuurlijke controle wordt 
ingegeven door het kleinschalige karakter van de Antilliaanse en Arubaanse 
samenlevingen. Aangezien deze samenlevingen niet in staat zijn geheel zelfstandig in 
een sluitend systeem van checks and balances te voorzien en de rechter alleen deze 
leemte kennelijk niet geheel kan opvullen is op dit punt aan het Koninkrijk een rol 
toebedeeld.  

  (…) 
Op het federale karakter van zowel de verhouding tussen het Koninkrijk en de 

Landen als de verhouding tussen Land en Eilandgebieden valt dus wel het een en 
ander af te dingen. Elementen van de eenheidsstaat zijn onmiskenbaar aanwezig. 
Beide verhoudingen zijn echter gebaseerd op een lijstenstelsel, waarin de taken en 
bevoegdheden van het Koninkrijk ten opzichte van de Landen en van het Antilliaanse 
landsverband ten opzichte van de Eilandgebieden limitatief zijn opgesomd. Daarmee 
is de federale grondslag van de verhouding tussen de verschillende verbanden 
gegeven7. 
 
Hieraan zij nog toegevoegd dat het feit dat de drie Landen (federale deelstaten) van het 

Koninkrijk der Nederlanden ieder hun eigen muntstelsel hebben de juistheid van Van Rijn’s 
(en onze) conclusie niet aantast. Alhoewel de moderne tendens zeker in een andere richting 
wijst, zij gezegd dat eigen deelstaatmuntstelsels op zich het federale karakter van het 
samenwerkingsverband niet doorkruist. Het feit op zich dat de Euro thans de gezamenlijke 
munt van het merendeel van de EU-lidstaten is, maakt de EU daardoor nog niet tot een 
federatie; andersom maakt het feit dat er in het Koninkrijk drie verschillende muntstelsels zijn 
nog niet dat het daarom geen federatie zou zijn. De bevoegdheid tot het in omloop brengen 
van een munt staat geheel los van deze staatsrechtelijke vraagstelling, hetgeen wel duidelijk 
wordt indien men bedenkt dat vroeger zelfs particuliere banken hun eigen munt in omloop 
brachten. Een (nationaal) muntstelsel heeft dus wel een zekere psychologische betekenis 
(gelijk ook de Euro thans op tegenovergestelde wijze aantoont), maar geen staatsrechtelijke in 
de zin dat het een kenmerk voor de aard van de staatsvorm zou zijn. Het is in essentie veeleer 
een financieel-economische dan een juridische kwestie. In de bevoegdheidsverdeling tussen 
de federale deelstaten Nederland, de Ned. Antillen en Aruba enerzijds en de federatie het 
‘Koninkrijk der Nederlanden’ anderzijds is de bevoegdheid tot het uitgeven van een munt 
(gelijk een groot aantal andere bevoegdheden) geheel in overeenstemming met het federaal 
grondbeginsel aan de deelstaten gelaten. Als dit in de voorliggende vraagstelling dan ook al 
iets aantoont, dan is het slechts dat dit de federale structuur van het Koninkrijk andermaal 
                                                            
7 Cursivering en vette tekst aangebracht door ondergetekende. 
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bevestigt.  
 
Het federale probleem bij ratificatie van verdragen.  
 

Met bovenstaande argumentatie is onzes inziens aangetoond dat het Koninkrijk een 
federatie is. Zoals gezegd is dit van groot belang voor de interpretatie en toepassing van art. 
50 BUPO-verdrag. Daarin staat immers dat de bepalingen van dat verdrag zich uitstrekken tot 
alle delen van federale Staten, zonder enige beperking of uitzondering. In het Engels: ‘The  
provisions of the present Covenant shall extend to all parts of federal States without any 
limitations or exceptions’.  
 

Eén der hoofddoelen van het verdrag is om een (gelijke) internationale minimum- 
standaard voor mensenrechten vast te leggen. Daarom is het niet de bedoeling dat staten het 
verdrag voor verschillende delen van hun grondgebied verschillend gaan toepassen. Bij 
eenheidsstaten spreekt dit voor zich. Bij federale staten, echter, doet zich vaak de moeilijkheid 
voor dat de bevoegdheidsverdeling tussen de federatie en de deelstaten veroorzaakt dat het 
verdrag weliswaar door de federatie kan worden afgesloten, maar dat de federatie 
internrechtelijk niet altijd de bevoegdheid heeft om de verdragsverplichtingen aan de 
deelstaten op te leggen. Vergelijk Gillian Triggs in het artikel getiteld: ‘Australia’s 
Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights: Endorsement or 
Repudiation?’ in International Comparative Law Quarterly no. 31, 1982, blz. 285: 

     
‘The Federal Government may have the constitutional power to incur the international 
obligation, but it may not have the constitutional competence to implement that 
obligation by enacting the necessary domestic legislation. Secondly, the customary 
international law rule is that the State as an international personality is responsible 
for any violation of a treaty and cannot plead its internal constitutional arrangements 
in excuse. Art. 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties now re-states this 
rule’.  

 
Om dit probleem op te lossen werd door de Verenigde Staten, Australië en India in 

1947 voorgesteld om een zgn. ‘federal clause’ in het ontwerp-BUPO-verdrag op te nemen en 
wel de volgende: 

 
 ‘a.  With respect to any Articles of this Covenant which the federal Government 
         regards as wholly or in part appropriate for federal action, the obligations of 
   the federal government shall, to this extent, be the same as those of parties 
   which are not federal States; 

b.  In respect of Articles which the federal Government regards as appropriate 
  under its constitutional system, in whole or in part, for action by the 
  constituent States, Provinces or Cantons, the federal government shall bring 
  such provisions, with a favourable recommendation, to the notice of the 
  appropriate authorities of the States, Provinces or Cantons at the earliest 
  possible moment’.    

 
Dit voorstel werd uiteindelijk afgewezen, omdat de meerderheid er het bezwaar tegen 

had dat deze ‘federal clause’ te veel ruimte gaf aan federale staten om hun 
verantwoordelijkheid te ontwijken, terwijl het voor niet-federale staten onduidelijk zou zijn 
hoe ver de verdragsverplichtingen van federale staten zouden reiken. Uit deze discussie is de 
huidige tekst van art. 50 BUPO-verdrag ontstaan. Daarbij was het onder meer de expliciete 
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bedoeling om ongelijkheid in verdragsverplichtingen tussen federale en niet-federale staten, 
alsook tussen federaties en hun deelstaten, te voorkomen. Die bedoeling blijkt ook duidelijk 
uit de bewoordingen van art. 50 BUPO-verdrag en strookt met het genoemde hoofddoel van 
het verdrag, namelijk om een universele (dus overal gelijke) minimumstandaard voor 
mensenrechten te stellen. Als eenheidsstaten of federale staten het verdrag dan ook 
aanvaarden, dan heeft het dus gelijkelijk (‘zonder enige beperking of uitzondering’) te gelden 
in alle delen van die eenheidsstaten of federale staten. Triggs merkt in het aangehaalde artikel 
(zij het in een andere context, die hierna nog aan de orde komt) hierover nog op (blz. 291): 

 
Secondly, and more importantly, a primary purpose of the covenant is to establish a 
minimal international standard of human rights. If federal States can plead their 
internal constitutional arrangements in excuse for departing from the standard, it will 
be extremely difficult to, for example, ensure that everyone is entitled to equal 
protection under the law’. 

 
Met andere woorden, de bedoeling van art. 50 BUPO-verdrag is om te voorkomen dat 

de verdragsverplichtingen tussen federale en niet-federale staten verschillend zullen zijn en 
daarmee tevens om te bewerkstelligen dat de verdragsverplichtingen in deelstaten van 
federale staten niet onderling zullen verschillen. Alleen aldus kan immers het algemene doel 
worden verwezenlijkt, namelijk het stellen van een universele (dus overal gelijke) 
minimumstandaard voor mensenrechten.  
 

De verdragshistorie en ratio van art. 50 BUPO-verdrag zijn derhalve duidelijk. Echter 
dat lost het staatsrechtelijke probleem van federale staten nog niet op. Zo heeft de federale 
staat Australië lang met dit probleem geworsteld. Australië wilde het verdrag wel ratificeren, 
maar zag zich geconfronteerd met de internrechtelijke bevoegdheidsverdeling tussen het 
federale gezag en de Australische deelstaten. Uiteindelijk heeft Australië dit probleem 
opgelost door het maken van vele en uitvoerige voorbehouden en interpretatieve verklaringen 
bij het verdrag. Aldus heeft Australië het verdrag in 1980 geratificeerd.  
 

De vraag is nu of dergelijke voorbehouden wel toegestaan zijn. Immers een 
voorbehoud heeft tot gevolg dat het voorbehouden gedeelte van het verdrag wordt 
gemodificeerd of zelfs wordt uitgeschakeld. Dit is in strijd met de ratio van het verdrag om 
een (gelijke) minimumstandaard wereldwijd te stellen, alsook in strijd met de bewoordingen 
van art. 50 BUPO-verdrag. In het aangehaalde betoog merkt Triggs in dit verband en 
verwijzende naar art. 50 dan ook op (blz. 291): 
 

‘The Article does not explicitly prohibit a federal reservation, though in light of its 
legislative history it might reasonably be interpreted as doing so. Further the Vienna 
Convention on the Law of Treaties precludes a State from invoking its internal law as 
justification for its failure to perform a treaty. It might also be argued that this federal 
reservation is incompatible with the objects and purposes underlying the Covenant 
and is consequently an impermissible and invalid reservation. The incompatibility 
might rest on two grounds. First, that it is inequitable for a non-federal State to be 
obliged to accept a more onerous responsibility when compared with that of a 
reserving federal State. This seems to be a relatively weak argument, as the Covenant 
is intended to regulate the relations between a State and its citizens rather than 
between States. Secondly, and more importantly, a primary purpose of the covenant is 
to establish a minimal international standard of human rights. If federal States can 
plead their internal constitutional arrangements in excuse for departing from the 
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standard, it will be extremely difficult to, for example, ensure that everyone is entitled 
to equal protection under the law’. 
 

In een voetnoot voegt hij aan het argument ontleend aan de verdragshistorie  nog toe: 
 

‘Several federal State articles were proposed which would have allowed a division of 
  responsibility for fulfilling the obligations of the treaty between the national 
  government of a federal State and its constituent units. All were rejected. This 
  indicates that a federal reservation such as that made by Australia would be 
  impermissible and invalid, though some delegates to the U.N. suggested that the 
  federal State problem could be resolved through reservations rather than by articles in 
   the treaty itself’.   
 

Triggs’ argumentatie dat de Australische voorbehouden nietig zijn lijkt onweerlegbaar. 
Vervolgens legt hij echter uit waarom de Australische voorbehouden niet moeten worden 
gezien als voorbehouden maar als interpretatieve verklaringen, waarin wordt uitgelegd op 
welke wijze Australië het verdrag zal implementeren. Aldus beschouwd kan hij de 
voorbehouden nog wel acceptabel achten. Hij wijst er dan vervolgens nog op dat als Australië 
de ‘voorbehouden’ werkelijk als voorbehouden had bedoeld, het beter ware geweest om het 
Nederlandse voorbeeld te volgen en expliciet aan te geven dat het om voorbehouden gaat en 
niet om interpretatieve verklaringen. Dit brengt ons bij de ‘voorbehouden’ die het Koninkrijk 
der Nederlanden heeft gemaakt bij enkele verdragsartikelen, waarbij in casu dan vooral van 
belang zijn de voorbehouden bij art. 12 BUPO-verdrag. 
 
Voorbehouden van het Koninkrijk der Nederlanden bij art. 12 BUPO-verdrag. 
 
In Trb. 1978 no. 177 vindt men de Nederlandse voorbehouden bij art. 12 BUPO-verdrag:  
 
 ‘Clarify that although the reservations stated below are partly of an interpretational 
  nature, the Kingdom of the Netherlands has preferred reservations to interpretational 
  declarations in all cases, since if the latter form were used doubt might arise 
  concerning whether the text of the Covenant allows for the interpretation put upon it. 
  By using the reservation-form the Kingdom of the Netherlands wishes to ensure in 
  all cases that the relevant obligations arising out of the Covenant will not apply to the 
  Kingdom, or will apply only in the way indicated.  

(…) 
   Article 12, par. 1 

The Kingdom of the Netherlands regards the Netherlands and the 
 Netherlands Antilles as separate territories of a State for the purpose of this 
provision. 

   Article 12, par. 2 and 4 
   The Kingdom of the Netherlands regards the Netherlands and the 
   Netherlands Antilles as separate countries for the purpose of these 
   provisions’. 
    
 In de toelichting bij deze voorbehouden schrijft het Koninkrijk:   

 
‘Article 12, paragraphs 1,2 and 4 

The Kingdom of the Netherlands, a party to the Covenant, consists  
constitutionally of the countries of the Netherlands and the Netherlands 
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Antilles. Admission and residence are regulated differently in these two   
countries. The Kingdom of the Netherlands wishes to establish beyond doubt 
that article 12 does not imply that legal residence in one of the countries 
confers a right of entry to the other’.  
 

In het midden kan worden gelaten of dit inderdaad voorbehouden zijn. Dat heeft in 
casu geen verschillend gevolg. Als het voorbehouden zijn, dan zijn zij nietig op de gronden 
door Triggs aangevoerd (aangevuld met enkele niet minder cruciale argumenten die specifiek 
voor het Koninkrijk der Nederlanden gelden; zie hierna). Als het interpretatieve verklaringen 
zijn, dan is het zonneklaar dat die in strijd zijn met art. 50 van het verdrag. Dit artikel verbiedt 
immers verschillende toepassing van het verdrag op verschillende deelstaten van federale 
staten. Dit verbod kan men middels een interpretatieve verklaring die tot effect heeft dat dit 
verbod wordt doorkruist, niet wegnemen, aangezien de inhoud en strekking van art. 50 dat 
niet toestaan. Een dergelijk verstrekkende verklaring zou bovendien strijdig zijn met de 
inhoud en strekking van de artt. 5 (uithollingsverbod) en 26 (discriminatieverbod) van het 
verdrag. Ook om die reden zou een dergelijke verklaring derhalve nietig zijn. Met andere 
woorden, de inhoud van het verdrag zelf zou een dergelijke interpretatieve verklaring niet 
toestaan. Dit heeft het Koninkrijk kennelijk zelf ook aangevoeld, weshalve expliciet gekozen 
is voor de ‘voorbehoudvorm’ (zie de hiervoren geciteerde introductie bij de voorbehouden), 
alhoewel erbij gezegd wordt dat de ‘voorbehouden’ gedeeltelijk (?) van interpretatieve aard 
zijn. Wat zijn het nu? Voorbehouden, of interpretatieve verklaringen? Kennelijk twijfelde het 
Koninkrijk toen reeds. Dus ontstonden er ‘verklaringen in voorbehoudvorm’.  
 

Als het voorbehouden zijn, dan zijn zij om de volgende 5 redenen nietig: 
1. Uit de verdragshistorie blijkt dat art. 50 doelbewust geredigeerd is om te 

voorkomen dat de verdragsbepalingen in de verscheidene deelstaten van 
federaties verschillend zouden worden toegepast. Een voorbehoud voor een 
federale deelstaat verdraagt zich dus niet met art. 50 BUPO-verdrag.  

2. Artikel 27 van het Weens Verdragenverdrag verbiedt dat een staat met een 
beroep op het nationale recht het niet ten uitvoer leggen van dat verdrag 
rechtvaardigt. Men mag het nationale (i.c. Antilliaanse) toelatingsrecht 
gekoppeld aan het (federale) stelsel als verankerd in het Statuut dus niet 
als rechtvaardiging inroepen voor het niet integraal en gelijkelijk ten uitvoer 
leggen in alle delen van de federatie van art. 12 van het verdrag.  

3.   Conform art. 19 van het Weens Verdragenverdrag moeten voorbehouden, om  
  geldig te zijn, verenigbaar zijn met voorwerp en doel van het verdrag. 
  Vorenbedoelde voorbehouden zijn echter onverenigbaar met het expliciete doel 
  van art. 50 van het verdrag. Het verdrag heeft als hoofddoel om een 
  minimumstandaard voor mensenrechten te stellen en art. 50 schrijft daarom 
  voor dat het verdrag in alle delen van federale staten moet gelden ‘zonder enige 
  beperking of uitzondering’. De voorbehouden die het Koninkrijk heeft gemaakt 
  hebben echter tot gevolg dat artikel 12 BUPO-verdrag voor ‘andere 
  Nederlanders’ in de Ned. Antillen slechts zeer beperkt geldig zijn. De 
  voorbehouden bij art. 12 BUPO-verdrag zijn daarom conform art 19 (jo. 21) 
  Weens Verdragenverdrag nietig, daar zij strijdig zijn met het object c.q. doel 
  van het verdrag. Anders gezegd, als men er in het Koninkrijk verschillende 
  mensenrechtenregimes voor de verscheidene deelstaten op na wil houden, dan 
  kan het verdrag niet worden geratificeerd. Als men het verdrag echter wel 
  ratificeert, dan moet het conform art. 50 in het gehele (federale) Koninkrijk 
  gelijkelijk worden toegepast. Men kan immers niet enerzijds de 
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  minimumstandaard voor het gehele Koninkrijk aanvaarden en dan anderzijds 
  via een voorbehoud toch weer bepaalde delen van het Koninkrijk ten achter 
  stellen. Ironisch genoeg is in de aan de Hoge Raad voorgelegde casus het 
  achtergestelde deel niet de Ned. Antillen, maar vooral de deelstaat Nederland.  

4.   Eén der hoofddoelen van het verdrag is om een minimumstandaard  
  voor mensenrechten te stellen. Als er echter internrechtelijk in federale staten 
  toch weer onderscheid wordt geïntroduceerd (zoals middels bedoelde 
  voorbehouden bij art. 12 BUPO-verdrag wordt gedaan), dan wordt de 
  minimumstandaard van non-discriminatie geschonden. Dit geldt voor het 
  Koninkrijk a fortiori, aangezien art. 26 door het Koninkrijk zonder voorbehoud 
  is aanvaard. Met andere woorden, bedoelde voorbehouden schenden het non- 
  discriminatie beginsel van het verdrag, waardoor zij ook om deze reden 
  onverenigbaar zijn met het doel en voorwerp van het verdrag. Dit leidt dan 
  weer tot de conclusie dat de voorbehouden nietig zijn ingevolge artt. 19 (jo. 21) 
  van het Weens Verdragenverdrag. Een vergelijkbare opmerking kan worden 
  gemaakt ten aanzien van art. 5 van het verdrag (uithollingsverbod). De 
  voorbehouden zijn met dit verbod in strijd en daarmee andermaal in strijd met 
  voorwerp en doel van het verdrag.   

5.   Voor het federale Koninkrijk der Nederlanden gelden de argumenten 1 t/m 4   
  a fortiori, daar de constitutionele moeilijkheid waar andere federale staten mee 
  kampen en die hen beweegt om toch voorbehouden te maken bij het BUPO- 
  verdrag, voor het Koninkrijk helemaal niet geldt. Er is immers in het 
  Koninkrijk, als het om mensenrechten (!) gaat, helemaal geen constitutioneel 
  probleem van bevoegdheidsverdeling tussen federatie (het Koninkrijk) en de 
  deelstaten (in casu de Ned. Antillen). Waarborging van de mensenrechten is 
  immers een federale aangelegenheid (een zgn. ‘aangelegenheid van het 
  Koninkrijk’, zie art. 43, lid 2 Statuut). Meer specifiek is bovendien het toezicht 
  op de algemene regelen inzake toelating en uitzetting van Nederlanders een 
  Koninkrijksaangelegenheid (zie art. 3, lid 1 sub letter f Statuut). Het Koninkrijk 
  (DE FEDERALE MACHT) heeft derhalve expliciet wel de constitutionele 
  bevoegdheid om gelijke toepassing van het BUPO-verdrag in alle delen van het 
  Koninkrijk te verwezenlijken. Er staat het Koninkrijk in de artt. 50 en 51 
  Statuut zelfs een concreet instrumentarium ten dienste om die implementatie in 
  alle delen van het Koninkrijk af te dwingen, indien de deelstaten daarin nalatig 
  zouden zijn. Hierbij zij opgemerkt, dat het feit dat de federale deelstaten (de 
  ‘landen’) van het Koninkrijk ingevolge het eerste lid van art. 43 Statuut het 
  recht en de plicht hebben om in eerste instantie zelf te zorgen voor 
  implementatie van de mensenrechten (en dus voor implementatie van het 
  BUPO-verdrag), voor het Koninkrijk (de federatie) geen beletsel vormt om aan 
  haar garantieplicht uit het tweede lid van art. 43 Statuut te voldoen. Om deze 
  zelfde reden vormt ook art. 2 lid 2 van het BUPO-verdrag geen beletsel. 
  Immers, het maakt niets uit dat de minimumstandaard van het BUPO-verdrag 
  door Nederland en de Ned. Antillen wordt vorm gegeven en geïmplementeerd 
  bij wet respectievelijk landsverordening, als dit maar in alle delen van het 
  federale Koninkrijk (‘zonder enige beperking of uitzondering’, zie art. 50 
  BUPO-verdrag) tot gelijke resultaten leidt en als die resultaten het 
  discriminatieverbod maar niet schenden (zodat die implementatie derhalve 
  voor alle Nederlanders in het gehele Koninkrijk gelijk is). Het is de plicht van 
  het Koninkrijk (de federatie) om daarvoor te waken en, als dit niet het geval is, 
  in te grijpen (met andere woorden voldoen aan haar Statutaire waarborgplicht). 
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  Er is in het Koninkrijk dus helemaal geen internrechtelijk (of ‘federaal’) 
  probleem dat ter rechtvaardiging voor bedoelde voorbehouden door het 
  Koninkrijk kan worden aangedragen, nog afgezien van de vraag of daarop 
  ingevolge art. 27 Weens Verdragenverdrag überhaupt al een beroep zou mogen 
  worden gedaan (quod non). Het Koninkrijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
  Australië, heeft dus helemaal geen constitutionele reden om het vrij 
  vestigingsrecht en het vrij terugkeerrecht van art. 12 BUPO-verdrag niet in alle 
  delen van het Koninkrijk voor alle Nederlanders gelijkelijk (d.w.z. ‘zonder 
  enige beperking of uitzondering’) te laten gelden. Dit feit bezegelt dat de 
  bedoelde voorbehouden nietig zijn.  

 
  De conclusie uit deze 5 punten is dat het Koninkrijk bedoelde voorbehouden nimmer 
had mogen maken en dat zij ingevolge art. 19 (jo. 21) en/of 27 Weens Verdragenverdrag 
nietig zijn. Art. 50 BUPO-verdrag brengt met zich mee dat het verdrag in alle delen van het 
Koninkrijk moet worden uitgevoerd ‘zonder enige beperking of uitzondering’. Hieruit volgt 
dat art. 12 BUPO-verdrag voor alle Nederlanders gelijkelijk dient te gelden in alle delen van 
het Koninkrijk. Deze conclusie strookt ook met het zonder enig voorbehoud aanvaarde en 
autonome discriminatieverbod van art. 26 BUPO-verdrag, alsmede met het uithollingsverbod 
van art. 5 BUPO-verdrag.   
 
Recapitulatie. 
 

Recapitulerend zijn de volgende stellingen geponeerd: 1) Het Koninkrijk vormt een 
federale staat, zowel vanuit nationaal staatsrechtelijk gezichtspunt als vanuit volkenrechtelijk 
gezichtspunt. Derhalve dienen voor de toepassing van art. 50 BUPO-verdrag Nederland, de 
Ned. Antillen en Aruba te worden beschouwd als federale deelstaten van de federale staat het 
‘Koninkrijk der Nederlanden’. 2) Art. 50 BUPO-verdrag schrijft voor dat de 
minimumstandaard voor mensenrechten die in het verdrag verankerd is zonder 
enige beperking of uitzondering (dus gelijkelijk) hebben te gelden in alle delen van federale 
staten. Het verdrag dient dus gelijkelijk te gelden in Nederland, de N.A. en Aruba. Er mag in 
de verschillende Koninkrijksdelen dus geen verschillend mensenrechtenregime worden 
toegepast op burgers die dan ook een ‘gezamenlijke en enige nationaliteit’ hebben volgens de 
officiële toelichting bij art. 3, lid 1, sub letter c Statuut. Dit volgt ook uit de artt. 5 en 26 
BUPO-verdrag. 3) Voorbehouden of interpretatieve verklaringen gemaakt bij de ratificatie 
van het verdrag zijn nietig, indien die tot gevolg hebben dat er een verschillend 
mensenrechtenregime zal gelden voor (groepen van) Nederlanders in de onderscheiden 
Koninkrijksdelen. Die nietigheid volgt onder meer uit de artt. 19 (jo. 21) en/of 27 Weens 
Verdragenverdrag. 4) Nietigheid geldt voor het Koninkrijk a fortiori daar waarborging van 
mensenrechten (waaronder non-discriminatie tussen alle Nederlanders) een 
Koninkrijksaangelegenheid (oftewel een federale staatstaak) is, zodat er in het Koninkrijk 
helemaal geen federaal constitutionele moeilijkheid bestaat om gelijke naleving van het 
verdrag, toegepast op alle Nederlanders, in het gehele Koninkrijk te verwezenlijken.  
 
Gevolgen van het cassatiemiddel.  
 

In dit artikel blijft onbesproken het feit dat de Ned. Antillen de Landsverordening 
Toelating en Uitzetting recentelijk heeft gewijzigd en het toelatingsregime voor ‘andere 
Nederlanders’ aanzienlijk heeft versoepeld. De wijziging heeft overigens het gewraakte 
discriminatoire onderscheid niet principieel uit de landsverordening verwijderd. Maar wat er 
van deze versoepeling ook zij, de centrale vraag wat voor staatsvorm in het Statuut voor het 
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Koninkrijk der Nederlanden is neergelegd blijft van het grootste belang. Indien de Hoge Raad 
immers erkent dat het Koninkrijk een federatie is, dan zal dat verstrekkende gevolgen hebben. 
Die gevolgen vloeien voort uit art. 50 BUPO-verdrag en komen erop neer dat dan voortaan 
alle mensenrechten in het gehele Koninkrijk voor alle Nederlanders gelijkelijk moeten 
worden toegepast. EN DIT GELDT OOK VOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE 
GRONDRECHTEN, aangezien het Int. Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 
Rechten (hierna ‘Ecosoc-verdrag’) in art. 28 een identiek artikel bevat als art. 50 BUPO-
verdrag. Deze gevolgen kunnen alleen maar als positief worden gekwalificeerd. Want wat is 
er nu nobeler voor een staat dan het handhaven en garanderen van een non-discriminatoir en 
behoorlijk mensenrechtenregime? Dit is niet alleen nobel, het is één der hoofddoelen van de 
staat. 
  

Het is natuurlijk ook nooit netjes geweest van Nederland om enerzijds te klagen over 
de grote toestroom van Antillianen naar Nederland en de ernstige criminaliteit onder 
Antillianen in Nederland, terwijl anderzijds in Koninkrijksverband wordt toegestaan dat er in 
het Koninkrijk twee zeer verschillende mensenrechtenregimes ontstonden, waarbij de 
standaard voor de Ned. Antillen veel lager ligt dan voor Nederland. Zoveel lager zelfs dat het 
Antilliaanse mensenrechtenregime vèr ligt onder hetgeen in Nederland alom als minimaal 
aanvaardbaar wordt aangenomen. En dit geldt zowel terzake van burgerrechten als terzake 
van economische/sociale rechten. Anders gezegd, NEDERLAND MEET MET TWEE 
MATEN. Wat op het gebied van mensenrechten (!) voor Nederlanders in Nederland niet 
acceptabel wordt geacht, is voor Caribische Nederlanders in de Ned. Antillen meer dan goed 
genoeg. Dit is echter nimmer de bedoeling van de geciteerde mensenrechtenverdragen 
geweest. En dit is bovendien in flagrante strijd met de waarborgplicht die het Koninkrijk 
(lees: Nederland) bij de aanvaarding van het Statuut op zich genomen heeft. Toen heeft 
Nederland namelijk plechtig en zwart op wit beloofd dat zij Antillianen voortaan aan 
Nederlanders gelijk zou stellen (Antillianen kregen toen ook allemaal de ‘gezamenlijke en 
enige’ Nederlandse nationaliteit). Voorts werd toen beloofd dat de mensenrechten in de Ned. 
Antillen door het Koninkrijk (dus in eerste instantie: Nederland) zouden worden beschermd. 
Het is niet vol te houden dat Nederland aan die waarborgplicht deugdelijk heeft voldaan. Er is 
integendeel sprake van jarenlange verzaking van die plicht. Wie daaraan twijfelt nodig ik uit 
tot een rondleiding in de Curaçaosche gevangenis, de achterbuurten van Otrabanda en tot een 
serieus onderzoek naar politieoptreden in de Ned. Antillen en zelfs naar politieke repressie 
(lokaal bekend als zgn. ‘zachte corruptie’).  

 
En wie hier tegen in mocht brengen dat Nederland aan die waarborgplicht niet kan 

voldoen omdat het bestuur van de Ned. Antillen ondeugdelijk is, die heeft met die laatste 
opmerking op zich wel gelijk, maar dat gelijk kan hem toch niet baten, omdat in art. 43 lid 2 
van het Statuut, het Koninkrijk (lees: Nederland) zich tevens garant heeft gesteld voor 
handhaving van de deugdelijkheid van bestuur in de Ned. Antillen. Als men in Nederland dus 
vindt (terecht overigens) dat het bestuur in de Ned. Antillen ondeugdelijk is, dan moet 
Nederland ingrijpen, maar niet blijven kletsen daarover. In het Statuut is daar zelfs een 
concreet instrumentarium voor opgenomen!  
 
Slot.  
 

Toen iedereen het Statuut nog zag als een overgangsregeling naar volledige 
staatkundige onafhankelijkheid van de Ned. Antillen, kon het discriminatoire onderscheid 
tussen ‘Antilliaanse Nederlanders’ enerzijds en ‘andere Nederlanders’ anderzijds, zoals vervat 
in de Landsverordening Toelating en Uitzetting, als een maatregel ter voorbereiding op die 
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onafhankelijkheid nog wel gerechtvaardigd worden. Nu onafhankelijkheid echter definitief 
van de politieke agenda af is, is die rechtvaardigingsgrond verdwenen. Het is daarom recht en 
goed dat het Statuut thans onomwonden wordt gehouden te zijn voor wat het werkelijk is, 
namelijk een federale constitutie, gelijk uit de tekst en structuur ervan ondubbelzinnig blijkt. 
En het is tevens recht en goed dat de consequentie daarvan, namelijk de uit het BUPO-verdrag 
en het Ecosoc-verdrag voortvloeiende plicht tot gelijktrekking van de mensenrechtenregimes 
in alle 3 delen van die federatie (dus in Nederland, de Ned. Antillen en Aruba) thans met 
prioriteit ter hand wordt genomen. Daarmee wordt niet alleen voldaan aan een onweerlegbare 
constitutionele plicht, het zal tevens de sociale problemen die aan beide kanten van de oceaan 
ontstaan uit de huidige massaexodus van Antillianen naar Nederland oplossen.  

 
Het zal ook resulteren in een natuurlijke remigratie van Antillianen vanuit Nederland 

naar de Ned. Antillen. Bovendien mag de Ned. Antillen zich dan verheugen op een grote 
toestroom van Europese Nederlanders naar de Ned. Antillen. En waarom niet? Wij zijn 
immers allemaal gelijke burgers van één en hetzelfde federale Koninkrijk der Nederlanden? 
De enige vraag waar wij ons in de Ned. Antillen dan nog over zouden moeten buigen is of wij 
die voorzienbare toestroom van Europees-Nederlandse (dus in de Ned. Antillen allochtone !) 
nieuwkomers niet aan een inburgeringsplicht zouden moeten onderwerpen? Hoe zou dat 
koekje van eigen deeg hen smaken? Of zou dat in een federaal Koninkrijk niet mogelijk zijn? 
Mijn advies is om dat laatste toch maar niet te doen. Laat ons vergeven en vergeten en deze 
nieuwkomers integendeel van harte welkom heten!   

  
Den Haag, 14 maart 2002  
mr. M. Bijkerk  
 
Cromvlietplein 105 
2516 KV Den Haag 
Tel: 070-4150492 (thuis) 
070-4279397 (werk) 
E-mail: m.bijkerk@wxs.nl 
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DE WEG VOOR ONS … 

 
Het hierin uitgewerkte Denkmodel werd  

geschreven voor Bonaire.  
Het is echter eenvoudig aanpasbaar  

voor Aruba, Curaçao en Bonaire samen.  
 

EEN NIEUWE UNIE  
 

DE ENIGE MACHT DIE DE 3 EILANDEN NIET KUNNEN DELEN,  
IS DE UITVOERENDE MACHT. 
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DENKMODEL 

 
voor ontwerp EILANDSTATUUT voor het 

federale en vrije  
EILANDGEBIED BONAIRE 

 
[NB Dit model is incompleet, op onderdelen mogelijk 

onderling inconsistent, ten behoeve van leesbaarheid te 
eenvoudig geformuleerd en dient op onderdelen beter te 

worden doordacht; het is niet meer dan een denkmodel, een 
globale indicatie van de grondslagen]      

Productie van de PHU 
Partido pro Hustisia & Union 

(‘with a little help from our friend ‘MMM’) 
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Artikel 132a GRONDWET 
 
1.1 Bonaire is een federaal eilandgebied. De residuale wetgevende en uitvoerende bevoegdheid berust 
bij het federale Eilandgebied Bonaire.  
1.2 Het federale Eilandgebied Bonaire vormt een integraal deel van Nederland en van de Europese Unie.   
2.1 De inrichting van het federale Eilandgebied Bonaire, zijn machten tot wetgeving en bestuur, alsmede 
de samenstelling van zijn organen worden vastgelegd in het Eilandstatuut Bonaire. In dit Eilandstatuut 
kan worden afgeweken van hetgeen bij of krachtens het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, 
de Grondwet, Rijkswetten of Algemene Maatregelen van Rijksbestuur is bepaald.  
2.2 De bevoegdheid van de Regering en de Staten-Generaal tot wetgeving en bestuur met betrekking tot 
het federale Eilandgebied Bonaire worden limitatief opgesomd in het Eilandstatuut Bonaire.  
3. Ter zake de rechtspraak is de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie van toepassing in het 
federale Eilandgebied Bonaire, voor zover daarvan in het Eilandstatuut Bonaire niet is afgeweken.  
4. Wijziging van het Eilandstatuut Bonaire geschiedt bij wet. 
5. Een voorstel van wet tot wijziging van dit Grondwetartikel of van het Eilandstatuut Bonaire, wordt 
door de Staten-Generaal niet aangenomen en wordt door de Koning niet bekrachtigd, alvorens het door 
de Eilandsraad van het federale Eilandgebied Bonaire is aanvaard. De aanvaarding geschiedt met twee 
derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
6. Voorstellen van wet als bedoeld in het vierde lid kunnen tevens door de Eilandsraad van het federale 
Eilandgebied Bonaire ter aanvaarding aan de Staten-Generaal worden aangeboden, mits aangenomen 
met twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen en overeenkomstig bij het Eilandstatuut 
Bonaire te bepalen regels. 
7. Het federale Eilandgebied Bonaire kan te allen tijde het zelfbeschikkingsrecht uitoefenen als bedoeld 
in artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, alsmede als 
bedoeld in artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten.  
8. Art. 50 resp. 28 van de in het zevende lid genoemde verdragen is van toepassing op het federale 
Eilandgebied Bonaire. Artikel 1 lid 2 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden heeft geen 
betrekking op de in deze verdragen opgenomen rechten.  
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Het Bonaireaanse volk heeft, door middel van zijn wetgevende macht, het 
volgende Eilandstatuut voor Bonaire goedgekeurd: 
 

Hoofdstuk 1. Eiland en Volk 
 

Artikel 1.1 (instelling en gebiedsomschrijving) 
1. Bonaire is een federaal eilandgebied als bedoeld in artikel 132a van de Grondwet. Het federale 
eilandgebied bezit rechtspersoonlijkheid. 
2. Het grondgebied van het federale eilandgebied omvat de eilanden Bonaire en Klein Bonaire, de 
binnenwateren, alsmede de territoriale zee en de Exclusieve Economische Zone rond deze eilanden. 
3. De Koninkrijksregering bevordert dat een sui generis verhouding tussen het federale eilandgebied en 
de Europese Unie in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie wordt opgenomen.  
4. De Koninkrijksregering bevordert dat het federale eilandgebied internationaal erkend wordt als 
Neutraal Gebied.  
 

Artikel 1.2 (vrijheid, gelijkheid en broederschap; mensenrechten) 
1. De mens is vrij en voor de wet gelijk aan andere mensen. Zijn vrijheid en gelijkheid kunnen slechts 
worden beperkt op grond van het recht. De mens is broederschap aan zijn medemens verschuldigd en 
respect voor diens fundamentele vrijheden en rechten.  
2. Een ieder heeft recht op een leefbare levensstandaard en op streven naar geluk. Te dien einde heeft 
een ieder recht op inkomen uit arbeid en vermogen, waartoe onder meer wordt gerekend gelijke 
persoonlijke aanspraak op geldschepping en op de natuurlijke bodemschatten, de territoriale zee, de 
Exclusieve Economische Zone en de domeingronden, voor zover deze niet zijn voorbehouden aan het 
federale eilandgebied om specifiek bij eilandverordening limitatief aangeduide zwaarwegende redenen 
van algemeen belang.  
3. De voor Nederland van kracht zijnde mensenrechtenverdragen gelden insgelijks in het federale 
eilandgebied.   
 

Artikel 1.3 (rechtsstatelijkheid; recht op verzet) 
1. Het federale eilandgebied is gebonden aan de wil van het volk. Al zijn Machten zijn ontleend aan het 
volk. De Machten van het federale eilandgebied kunnen slechts worden uitgeoefend in het belang van 
het volk en op een wijze bij of krachtens dit Eilandstatuut bepaald. 
2. Een ieder wordt door de Machten van het federale eilandgebied in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan.  
3. Indien er geen andere oplossing mogelijk is, heeft een ieder het recht zich vreedzaam te verzetten 
tegen hen die de door dit Eilandstatuut geschapen rechtsorde aantasten. Bij eilandverordening wordt 
het recht tot afzetting van gezagsdragers geregeld.  
4. Het recht derogeert aan de wet.  
 

Artikel 1.4 (democratie; recht van de meerderheid; belangen van minderheden) 
1. Het federale eilandgebied is democratisch. Het volk maakt zijn wil onder meer kenbaar via 
volksbesluiten en door het verkiezen van zijn vertegenwoordigers. 
2. Tenzij anders bepaald, worden besluiten van het volk en van zijn vertegenwoordigers genomen bij 
meerderheid van stemmen. 
3. De meerderheid neemt de belangen van minderheden in overweging. 
 

Artikel 1.5 (verkiezingen en volksbesluiten) 
1. Verkiezingen en volksbesluiten worden gehouden bij algemene, vrije, rechtstreekse en geheime 
stemming. 
2. Kiesgerechtigden zoals bedoeld in dit Eilandstatuut zijn ingezetenen van het federale eilandgebied 
met de Nederlandse nationaliteit die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, alsmede niet-
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Nederlanders die meer dan 5 jaar als ingezetene in het bevolkingsregister ingeschreven zijn geweest. 
3. Kiesgerechtigden zijn tevens uitlandige kiesgerechtigde Nederlanders die langer dan 10 jaar 
ingezetene zijn geweest in het federale eilandgebied.   
 

4. Verkiezingen en volksbesluiten worden georganiseerd door het Bonaireaanse stembureau.  
5. Alles wat verder het kiesrecht, verkiezingen, volksbesluiten en het Bonaireaanse stembureau betreft, 
wordt bij eilandverordening geregeld. Deze eilandverordening treedt niet in werking dan na 
goedkeuring door de Regering van Nederland.  
 

Artikel 1.6 (Machten van het federale eilandgebied) 
1. De Wetgevende Macht van het federale eilandgebied wordt uitgeoefend door de Kiesgerechtigden en 
de Eilandsraad. 
2. De Uitvoerende Macht van het federale eilandgebied wordt uitgeoefend door het Bestuurscollege en 
de Collegedienst. 
 

Artikel 1.7 (beoefenaars van de Machten van het federale eilandgebied) 
1. Alleen Kiesgerechtigden kunnen zijn: 
a. lid van de Eilandsraad; 
b. gezaghebber; 
c. lid van het Bestuurscollege; 
d. beambte van de Eilandsraad of de Collegedienst. 
2. De in het eerste lid genoemde functies kunnen niet door een persoon gelijktijdig worden uitgeoefend. 
Bij eilandverordening kunnen ook andere betrekkingen onverenigbaar met de in het eerste lid 
genoemde functies worden verklaard. 
3. Een in het eerste lid genoemde functionaris vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening 
ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn functie. Hij maakt zijn nevenfuncties en zijn 
eventuele inkomsten daaruit openbaar. 
4. Bij eilandverordening wordt de eed dan wel een verklaring en belofte bepaald die een in het eerste lid 
genoemde functionaris voor zijn aantreden publiekelijk aflegt. 
5. Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de in het eerste lid genoemde functionarissen, gewezen 
functionarissen en hun nabestaanden worden bij eilandverordening bepaald. Deze eilandverordening 
treedt niet in werking dan na goedkeuring door de Regering van Nederland. 
 

Artikel 1.8 (symbolen) 
De vlag, het embleem, de nationale feestdag en het volkslied van Bonaire worden bij eilandverordening 
bepaald. 
 

Artikel 1.9 (talen) 
De organen van het federale eilandgebied gebruiken in beginsel de Nederlandse en Papiamentse taal. 
Een ieder mag zich tevens tot deze organen richten in de Engelse of de Spaanse taal. Een ieder wordt in 
de door hem gekozen taal in woord en/of geschrift beantwoord. 
 

Artikel 1.10 (toelating) 
Alle personen van Nederlandse nationaliteit en alle burgers van de Europese Unie hebben vrije toelating 
in het federale eilandgebied. Als de toestroom naar het federale eilandgebied vanuit Nederland of de 
Europese Unie zo groot mocht worden dat dit tot onoverkomelijke problemen leidt, verschaft de 
Regering van Nederland de nodige extra financiële middelen om de toestroom te kunnen verwerken.   
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Hoofdstuk 2. De bevoegdheden van het Koninkrijk, Nederland en van het 
federale eilandgebied 
 
Artikel 2.1 (bevoegdheidsverdeling) 
1. Op het grondgebied van het federale eilandgebied zijn de organen van het Koninkrijk der 
Nederlanden bevoegd in overeenstemming met de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden, voor zover daarvan bij dit Eilandstatuut niet is afgeweken. Aangelegenheden van het 
Koninkrijk zijn de in art. 3 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden genoemde, met 
uitzondering van de in het eerste lid genoemde sub letters f en g. 
2. Op het grondgebied van het federale eilandgebied zijn de organen van Nederland slechts bevoegd tot 
regeling van en/of zorg voor de aangelegenheden die in dit Eilandstatuut aan hen zijn toegewezen.  
3. De overige aangelegenheden behoren tot de regeling en zorg van het Bonaireaanse volk en het 
federale eilandgebied. 
 
Artikel 2.2 (Nederlandse aangelegenheden) 
1. De organen van Nederland zijn in het federale eilandgebied bevoegd tot regeling van en/of zorg voor 
aangelegenheden die betrekking hebben op de inrichting van de Nederlandse Staat, de samenstelling en 
bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Staat en de verkiezingen voor de Staten-Generaal en 
het Europees Parlement. 
2. De organen van Nederland zijn in het federale eilandgebied voorts bevoegd tot regeling van en/of 
zorg voor:  
A. a. wapens, munitie en explosieven; 
     b. kernenergie, splijtstoffen, ioniserende straling en radioactief afval;  
     c. de staatsveiligheid;  
B. de financiële verhouding tussen Nederland en het federale eilandgebied, gebaseerd op het 
uitgangspunt dat het overheidsvoorzieningenniveau en het sociale/economische en culturele 
voorzieningenniveau ten behoeve van de bevolking van het federale eilandgebied gelijkwaardig  dient te 
zijn en blijven aan deze niveaus in Nederland en dat verschillen in deze niveaus nooit langer mogen 
bestaan dan 2 jaren, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat het insulaire karakter van het 
federale eilandgebied met zich meebrengt dat het federale eilandgebied een groot scala aan 
noodzakelijke overheidsvoorzieningen dient te verzorgen.  
3. Onteigening wordt bij eilandverordening geregeld. Deze eilandverordening treedt niet in werking dan 
na goedkeuring door de Regering van Nederland. 
4. Het geld-, munt-, bank-, en verzekeringswezen en het deviezenverkeer wordt bij eilandverordening 
geregeld. Deze eilandverordening treedt niet in werking dan na goedkeuring door de Regering van 
Nederland. 
5. Toegang, toelating en uitzetting van vreemdelingen wordt bij eilandverordening geregeld. Daarin 
worden de volgende uitgangspunten opgenomen:  
a. geboorte van een kind van niet-Nederlandse ouders in het federale eilandgebied geeft recht op het 
Nederlanderschap; 
b. voor gezinsvorming en gezinshereniging wordt geen hogere inkomenseis gesteld dan het van kracht 
zijnde minimumloon in het federale eilandgebied; 
c. de vreemdeling geniet in het federale eilandgebied vrije arbeidskeuze; 
d. de vreemdeling ontvangt na 3 jaar verblijf in het federale eilandgebied een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd , tenzij hij gedurende deze verblijfsduur onherroepelijk veroordeeld is voor een bij 
eilandverordening te specificeren ernstig misdrijf; 
e. een verblijfsgat heeft geen gevolgen, ook niet voor naturalisatie;   
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f. voor naturalisatie is de vreemdeling verplicht een bij eilandverordening bepaald aantal uren 
inburgeringlessen te hebben gevolgd in de bij deze eilandverordening te bepalen vakken; er wordt geen 
examen afgenomen. Deze eilandverordening treedt niet in werking dan na goedkeuring door de 
Regering van Nederland. 
6. De artikelen 39 en 40 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is in het federale 
eilandgebied van overeenkomstige toepassing, waarbij concordantie met in deze artikelen bedoelde 
wetgeving van kracht in Curaçao en/of Aruba voorrang geniet boven concordantie met bedoelde 
wetgeving van kracht in Nederland.  
7. Speciaal bij wet aangewezen organen van Nederland, waarin ingezetenen van het federale 
eilandgebied participeren, zijn voor het federale eilandgebied belast met financieel, justitieel en 
administratief toezicht. De grondslagen van het toezicht worden in dit Eilandstatuut bepaald. Aan deze 
organen wordt een aanwijzingsbevoegdheid toegekend.  
8. Speciaal bij wet aangewezen organen van Nederland, waarin ingezetenen van het federale 
eilandgebied participeren, zijn voor het federale eilandgebied belast met inspectie van onderwijs, 
belasting en gezondheidszorg. De grondslagen waarop deze inspecties functioneren worden in dit 
Eilandstatuut bepaald. Aan deze organen wordt een aanwijzingsbevoegdheid toegekend.  
 
Artikel 2.3 (toepasbaarheid rechtsregels van het Koninkrijk der Nederlanden en van Nederland) 
1. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, Rijkswetten en Algemene Maatregelen van 
Rijksbestuur zijn van toepassing in het federale eilandgebied, voor zover daarvan in dit Eilandstatuut 
niet is afgeweken. 
2. De Grondwet is van toepassing in het federale eilandgebied, voor zover daarvan in dit Eilandstatuut 
niet is afgeweken.  
3. Nederlandse wetten ter regeling en/of zorg van de in artikel 2.2, 2.7 en 2.8 genoemde 
aangelegenheden zijn in het federale eilandgebied van toepassing. Uitvoerende regelgeving of de 
praktische uitvoering van deze wetgeving kan bij de toepasselijke wet worden gedelegeerd aan organen 
van het federale eilandgebied.  
 
Artikel 2.4 (geschillen over de bevoegdheden) 
Het Constitutioneel Hof ingesteld conform artikel 12a van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden neemt kennis van geschillen tussen de Staten-Generaal of Nederlandse Regering en het 
Bestuurscollege of de Eilandsraad van het federale eilandgebied ten aanzien van de onderlinge 
bevoegdheidsverdeling tot wetgeving en bestuur.  
 
Artikel 2.5 (vertegenwoordiger federale eilandgebied in Tweede Kamer) 
De Eilandsraad zendt om de 4 jaar een vertegenwoordiger van het federale eilandgebied af naar de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dezelfde persoon kan deze functie niet langer dan 8 jaar vervullen. 
Deze vertegenwoordiger heeft adviserende stem over alle onderwerpen en heeft stemrecht over alle 
onderwerpen die het federale eilandgebied raken. Naast de aangelegenheden genoemd in het Statuut 
voor het Koninkrijk der Nederlanden die geacht worden de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten te 
raken, worden de volgende aangelegenheden geacht het federale eilandgebied te raken: (nader 
invullen).   
 
Artikel 2.6 (buitenlandse betrekkingen)  
De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken benoemt een speciaal Gezant die onder 
verantwoordelijkheid van de Minister gezamenlijk met de Gezaghebber buitenlandse betrekkingen voor 
het federale eilandgebied onderhoudt.  
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Hoofdstuk 3. De volksvertegenwoordiging 
 
§ 1. Inrichting en samenstelling 
Artikel 3.1 (algemeen) 
1. De Eilandsraad bestaat uit vijftien leden. Zij vertegenwoordigen het Bonaireaanse volk en niet enkel 
degenen die hen hebben verkozen.  
2. De Eilandsraadleden zijn gebonden aan de stemopdracht van de politieke partij die hen als kandidaat 
had aangesteld, indien en voor zover de meerderheid van de leden in good standing van die partij tijdens 
een speciaal daartoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering aan hen een specifieke stemopdracht 
heeft uitgevaardigd. Weigering te voldoen aan een aldus rechtsgeldig uitgevaardigde stemopdracht heeft 
tot gevolg dat het Eilandsraadlid van rechtswege aftreedt zodra een nieuw Eilandsraadlid door de politieke 
partij is afgevaardigd en formeel benoemd.  
3. Een partij is niet gerechtigd een stemopdracht uit te vaardigen, indien en voor zover het Eilandsraadlid 
moet stemmen over een aangelegenheid direct gerelateerd aan leven of dood van een mens of mensen, 
een aangelegenheid direct gerelateerd aan oorlog, vrede of neutraliteit van het federale eilandgebied of 
een ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden, een aangelegenheid die een fundamentele wijziging 
van de economische orde teweegbrengt, een aangelegenheid die direct gerelateerd is aan een 
zwaarwegende ethisch-religieuze of levens-beschouwelijke waarde, of een aangelegenheid die strekt tot 
wijziging van dit Eilandstatuut.     
4. Personen stellen zich individueel kandidaat. De kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen. 
5. Een eilandverordening regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Eilandsraad wegens 
zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte. 
 

Artikel 3.2 (ontbinding) 
De Eilandsraad wordt van rechtswege ontbonden op de eerstvolgende donderdag nadat vier jaren zijn 
verstreken sedert de eerste samenkomst van een nieuw gekozen Eilandsraad. 
 

§ 2. Werkwijze 
Artikel 3.3 (reglement van orde) 
De Eilandsraad stelt een reglement van orde vast. 
 

Artikel 3.4 (voorzitter en griffier) 
1. De Eilandsraad benoemt en ontslaat uit de leden een voorzitter. 
2. De Eilandsraad benoemt, schorst en ontslaat een griffier en de overige beambten van de Eilandsraad.  
3. De Eilandsraad wordt bijgestaan door een Dienst Wetgeving.  
 

Artikel 3.5 (openbaarheid van vergadering) 
1. De vergaderingen van de Eilandsraad zijn in beginsel openbaar. 
2. De deuren kunnen worden gesloten, wanneer vijf aanwezige leden het vorderen. Door de Eilandsraad 
wordt vervolgens beslist of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd en besloten. 
 

Artikel 3.6 (besluitneming) 
1. De Eilandsraad mag alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting 
hebbende leden ter vergadering aanwezig is. 
2. Behoudens het bepaalde in het tweede en derde lid van artikel 3.1, stemmen de leden zonder last en 
zijn aan hun eigen geweten onderworpen.  
3. Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd. Over personen wordt schriftelijk bij 
geheim stembriefje gestemd.   
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Artikel 3.7 (toegang Gezaghebber en eilandgedeputeerden tot de vergadering) 
1. De Gezaghebber en de eilandgedeputeerden hebben toegang tot de vergaderingen en kunnen aan de 
beraadslaging deelnemen. Zij hebben in de Eilandsraad geen stemrecht.  
2. Zij kunnen door de Eilandsraad worden uitgenodigd om ter vergadering aanwezig te zijn. 
3. Zij kunnen zich in de vergaderingen van de Eilandsraad doen bijstaan door de personen, daartoe door 
hen aangewezen. 
 
 
Hoofdstuk 4. De Wetgevende Macht 
 
§ 1. Algemeen 
Artikel 4.1 (rechtsregels van het federale eilandgebied en normenhiërarchie) 
1. De algemeen verbindende rechtsnormen van het federale eilandgebied zijn vastgelegd in de volgende 
rechtsbronnen: 
a. internationale overeenkomsten en verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en andere 
mogendheden, voor zover zij met instemming van het federale eilandgebied van toepassing zijn verklaard 
voor het federale eilandgebied; 
b. het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Grondwet, Rijkswetten en Algemene Maatregelen 
van Rijksbestuur, voor zover daarvan bij dit Eilandstatuut niet is afgeweken.  
c. dit Eilandstatuut; 
d. Nederlandse wetten als bedoeld in artikel 2.2, leden 2, 7 en 8, van dit Eilandstatuut. 
e. eilandverordeningen; 
f. eilandbesluiten h.a.m.; 
2. De volgorde van de in het eerste lid genoemde rechtsbronnen bepaalt de voorrang van het recht, met 
uitzondering van de rechtsbronnen genoemd sub letter d en e die nevengeschikt zijn. Rechtsnormen uit 
een eerder genoemde rechtsbron hebben voorrang op die uit een later genoemde rechtsbron. 
Rechtsnormen bedoeld in het eerste lid sub letters d, e en f kunnen door de rechterlijke macht worden 
getoetst aan rechtsnormen bedoeld in het eerste lid sub letters a, b en c. 
3. Nieuwere rechtsnormen hebben voorrang op oudere rechtsnormen. 
 
§ 2. Wetgevingsprocedure 
Artikel 4.2 (bevoegdheid tot wetgeving) 
De Eilandsraad van het federale eilandgebied maakt voor de aangelegenheden als bedoeld in artikel 2.1, 
derde lid, de eilandverordeningen die hij in het belang van het federale eilandgebied nodig oordeelt. 
 
Artikel 4.3 (indienen ontwerpen van eilandverordeningen) 
1. Ontwerpen van eilandverordeningen worden ingediend bij de Eilandsraad door het Bestuurscollege, 
door een of meer leden van de Eilandsraad of door een volksinitiatiefnemer. 
2. Een volksinitiatiefnemer, tevens Kiesgerechtigde, kan een ontwerp van eilandverordening indienen, 
indien zijn ontwerp door drie procent van de Kiesgerechtigden wordt ondersteund. Een eilandverordening 
stelt nadere regels omtrent het volksinitiatief vast.  
 
Artikel 4.4 (wijziging en intrekking van ontwerpen van eilandverordeningen) 
Zolang een ontwerp van eilandverordening niet door de Eilandsraad is goedgekeurd, kan het door de 
indiener worden gewijzigd of ingetrokken. De vorige volzin is niet van toepassing op ontwerpen van 
eilandverordeningen die zijn ingediend door een volksinitiatiefnemer. 
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Artikel 4.5 (vaststelling van eilandverordeningen) 
1. Eilandverordeningen worden vastgesteld door de Eilandsraad of door de Kiesgerechtigden. 
2. Een ontwerp wordt eilandverordening, zodra het door de Eilandsraad is goedgekeurd. 
3. Wordt een ontwerp van eilandverordening dat door een volksinitiatiefnemer is ingediend niet binnen 
drie maanden door de Eilandsraad vastgesteld, dan volgt binnen drie maanden een stemming onder de 
Kiesgerechtigden (volksbesluit). Een dergelijk ontwerp wordt eilandverordening als de meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen en tevens een kwart van de Kiesgerechtigden het goedkeurt. 
 
Artikel 4.6 (ondertekening van eilandverordeningen) 
Een eilandverordening die is vastgesteld door de Eilandsraad, wordt zonder vertraging ondertekend door 
de voorzitter van de Eilandsraad. Een eilandverordening die is vastgesteld door de Kiesgerechtigden, 
wordt zonder vertraging ondertekend door de voorzitter van het Bonairiaanse stembureau. 
 
§ 3. Wijziging eilandverordening, wetgevingsdelegatie en voorstel wijziging Eilandstatuut 
Artikel 4.7 (wijzigen en intrekken van eilandverordeningen) 
Eilandverordeningen kunnen slechts bij eilandverordening worden gewijzigd of ingetrokken. 
 
Artikel 4.8 (wetgevingsdelegatie) 
Een eilandverordening kan aan derden de bevoegdheid verlenen om meer gedetailleerde rechtsnormen in 
een eilandbesluit houdende algemene maatregelen vast te stellen. De eilandverordening bepaalt het doel 
en de omvang van de verleende bevoegdheid. In het eilandsbesluit h.a.m. wordt de grondslag waarop zij 
berust vermeld. 
 
Artikel 4.9 (voorstel wijziging Eilandstatuut) 
1. Een voorstel tot wijziging van dit Eilandstatuut wordt bij eilandverordening vastgesteld met twee derde 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
2. Een vastgestelde eilandverordening als bedoeld in het vorige lid wordt door de Eilandsraad als voorstel 
van wet tot wijziging van dit Eilandstatuut aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. 
 
§ 4. Bekendmaking en inwerkingtreding 
Artikel 4.10 (bekendmaking) 
1. Eilandverordeningen en eilandbesluiten h.a.m. die op grond van een eilandverordening door derden zijn 
vastgesteld, worden zonder vertraging door het Bestuurscollege bekendgemaakt.  
2. De bekendmaking geschiedt door plaatsing in het Bonaireaans Publicatieblad. De uitgave van het 
Bonaireaans Publicatieblad geschiedt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze. Het 
Bestuurscollege maakt gebruik van de afkondigingformulieren zoals die als bijlage bij dit Eilandstatuut zijn 
opgenomen. 
3. Eilandverordeningen en eilandbesluiten h.a.m. als bedoeld in het eerste lid worden tevens in 
geconsolideerde vorm elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar gesteld. 
 
Artikel 4.11 (inwerkingtreding) 
Eilandverordeningen  en eilandbesluiten h.a.m. treden op een bij of krachtens de desbetreffende 
eilandverordening respectievelijk het eilandbesluit h.a.m. te bepalen tijdstip in werking, doch nooit 
voordat zij zijn bekendgemaakt.  
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Hoofdstuk 5. De Uitvoerende Macht 
 
§ 1. Inrichting en samenstelling van het Bestuurscollege 
Artikel 5.1 (algemeen) 
Het Bestuurscollege is het hoogste en leidinggevende orgaan van de Uitvoerende Macht van het federale 
eilandgebied. 
 

Artikel 5.2 (samenstelling) 
1. Het Bestuurscollege wordt gevormd door de Gezaghebber en even aantal van maximaal zes 
eilandgedeputeerden. 
2. De Gezaghebber is voorzitter van het Bestuurscollege. Het Bestuurscollege beslist bij meerderheid van 
stemmen. Ieder lid brengt één stem uit. 
  

Artikel 5.3 (benoeming en ontslag van de Gezaghebber en de eilandgedeputeerden) 
1. De Gezaghebber wordt direct door de bevolking voor een ambtsperiode van vier jaar verkozen. Hij is 
eenmaal herverkiesbaar. De verkiezing vindt plaats twee jaar na de verkiezing van de Eilandsraad.  
2. De overige eilandgedeputeerden worden op voordracht van de Gezaghebber door de Eilandsraad 
benoemd en ontslagen. De Eilandsraad kan zonder voordracht een eilandgedeputeerde ontslaan met een 
meerderheid van twee derde der uitgebrachte stemmen.  
 

§ 2. Werkwijze van het Bestuurscollege 
Artikel 5.4 (taak van de Uitvoerende Macht) 
1. De Gezaghebber vertegenwoordigt het federale eilandgebied in en buiten rechte. 
2. Het Bestuurscollege voert het dagelijks bestuur over het federale eilandgebied. Hij voert daarbij de 
handelingen uit die nodig zijn voor de uitvoering of naleving van de rechtsnormen van het federale 
eilandgebied. 
3. Het Bestuurscollege beheert de eigendommen en de inkomsten en uitgaven van het federale 
eilandgebied. Een eilandverordening stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het federale 
eilandgebied. Deze eilandverordening treedt niet in werking dan na goedkeuring door de Regering van 
Nederland.  
 

Artikel 5.5 (beraadslaging) 
1. Het Bestuurscollege beraadslaagt en besluit over het algemeen beleid en bevordert de eenheid van dat 
beleid. Het Bestuurscollege besluit over alle aan hem bij in het federaal eilandgebied geldende 
rechtsnormen opgedragen aangelegenheden.  
2. Het Bestuurscollege stelt een reglement van orde vast. 
 

Artikel 5.6 (advies- en onderzoekscolleges) 
1. Het Bestuurscollege kan colleges voor advies en onderzoek instellen en opheffen. 
2. Bij de instelling van een dergelijk college wordt de taak omschreven. 
 

Artikel 5.7 (openbaarheid van bestuur) 
Het Bestuurscollege betracht bij de uitvoering van zijn taken openbaarheid volgens regels bij 
eilandverordening te stellen. Alle besluiten zijn openbaar, tenzij zwaarwegende bij eilandverordening te 
bepalen redenen openbaarmaking van specifieke besluiten tijdelijk verhinderen.  
 

§ 3. Inrichting en samenstelling van de Collegedienst 
Artikel 5.8 (bestuurlijke departementen) 
1. De Collegedienst kent departementen. Het Bestuurscollege stelt ze in en heft ze op. 
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2. Een door de Gezaghebber aangewezen eilandgedeputeerde geeft leiding aan een of meerdere 
departementen. De eilandgedeputeerde stelt de organisatie en formatie van zijn departement(en) vast 
binnen bij eilandverordening bepaalde kaders. 
Artikel 5.9 (overige organisaties) 
Bij eilandverordening kunnen andere organisaties worden ingesteld die deel uitmaken van de 
Collegedienst. 
 
Artikel 5.10 (personeel) 
Behoudens het bepaalde bij artikel 2.2 lid 7 van dit Eilandstatuut, worden de beambten van de 
Collegedienst door het Bestuurscollege benoemd, geschorst en ontslagen. Het Bestuurscollege is politiek 
verantwoordelijk voor hun handelen. 
 

Hoofdstuk 6. Hoger Toezicht 
 

Artikel 6 (vernietiging van eilandverordeningen en eilandbesluiten) 
1. Vernietiging van eilandverordeningen en eilandbesluiten h.a.m. of eilandbesluiten sec uitgevaardigd 
door de Eilandsraad of het Bestuurscollege kan alleen geschieden bij een met redenen omkleed 
Koninklijk Besluit wegens strijd met Internationale Verdragen of wegens strijd met het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Grondwet, Rijkswetten of Algemene Maatregelen van 
Rijksbestuur voor zover van deze rechtsnormen bij dit Eilandstatuut niet is afgeweken.  
2. Artikel 2.4 van dit Eilandstatuut is van toepassing, indien en voor zover de Eilandsraad of het 
Bestuurscollege de uitvaardiging van een Koninklijk Besluit als bedoeld in het eerste lid als een geschil 
opvat.    
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