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De Raad van State als adviseur in een 
veranderend Koninkrijk
G.J. Oostindie

1. Inleiding: de herinrichting van het Koninkrijk

Op 10 oktober 2010 (10-10-10) werd de ontmanteling van het land de Nederlandse 
Antillen voltooid. Net als eerder Aruba (1986) verkregen Curaçao en Sint Maarten 
nu de status van land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba als ‘openbare lichamen’ werden geïntegreerd in het land Nederland. 
Gelijktijdig financierde Nederland de sanering van de Antilliaanse overheidsfinanciën 
en werd een aantal regelingen van kracht die de positie van het Koninkrijk en daarmee 
direct of indirect ook Nederland versterkten. Er wordt verschillend gedacht over de 
vraag of hiermee de in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (1954) vast-
gelegde autonomie van de Caraïbische landen is aangetast dan wel of hiermee slechts 
een beter gebruik wordt gemaakt van de ruimte voor samenwerking die het Statuut 
biedt. Zeker is dat in het denken over en de voorbereiding van de vernieuwing van het 
Koninkrijk de Raad van State – orgaan van Nederland en van het Koninkrijk – een 
belangrijke rol heeft gespeeld. In deze bijdrage wordt allereerst teruggeblikt op de 
Koninkrijksrelaties in het afgelopen decennium. Vervolgens worden de belangrijkste 
adviezen en voorlichtingen van de Raad besproken, gevolgd door een analyse van de 
politieke en bestuurlijke betekenis van zijn optreden. In de korte slotparagraaf wor-
den enkele opmerkingen gemaakt over de mogelijke toekomstige rol van de Raad, 
mede in het licht van het voortkabbelende ‘debat’ over het ‘democratisch deficit’ van 
het Koninkrijk.1Wanneer wij enige afstand nemen van de vaak hectische processen 
rond de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, springt een zekere ironie in deze 
geschiedenis direct in het oog. Ooit was het Haagse beleid erop gericht de zes eilan-
den als een staatkundige eenheid naar de onafhankelijkheid te loodsen. Met elkaar, los 
van Nederland, luidde het devies. Nu is het tegengestelde bereikt: met een beroep op 
het zelfbeschikkingsrecht hebben de eilanden elkaar losgelaten terwijl de band van de 
afzonderlijke eilanden met het (voormalige) moederland juist is versterkt. Zomin als 
de resultaten van het kolonialisme altijd beantwoordden aan de Nederlandse motie-
ven, zomin reflecteerde de uitkomst van het dekolonisatieproces altijd de voorkeuren 
van Den Haag. De basis voor de hedendaagse Koninkrijksrelaties is nog altijd het 
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1 Deze bijdrage is mede gebaseerd op een onderzoek dat ik in opdracht van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties samen met dr. Inge Klinkers verricht over ‘De ontmanteling van de 
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studie Knellende Koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001). Waar in dit artikel over ‘Den Haag’ wordt gesproken 
betreft dit altijd de Nederlandse regering of de Nederlandse politiek in bredere zin, niet de eveneens in de 
hofstad zetelende Koninkrijksregering.
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op 15  december 1954 na langdurige onderhandelingen getekende Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden. Het Statuut definieerde het Koninkrijk als een vrijwillig 
aangegaan verband van drie intern autonome landen, te weten Nederland, Suriname 
en de Nederlandse Antillen. De drie ‘gelijkwaardige’ landen zouden een aantal zaken 
in Koninkrijksverband regelen, waaronder buitenlands beleid, defensie, staatsburger-
schap en het waarborgen van deugdelijk bestuur. Over deze zaken besliste de Konink-
rijksregering: het Nederlandse kabinet uitgebreid met een gevolmachtigde minister 
voor elk van beide Caraïbische landen. Het idee om deze Koninkrijksregering te laten 
controleren door een Koninkrijksparlement werd gedurende de slepende onderhan-
delingen door alle partijen verlaten om pragmatische redenen maar ook wel omdat 
aan Nederlandse zijde de twijfels over de aangeboden gelijkwaardigheid groeiden. 
 Gekozen werd voor de eenvoudiger variant, die derhalve tot op heden een ‘democra-
tisch deficit’ vertoont. Er zijn geen echte Koninkrijksorganen; als zodanig functioneren 
Nederlandse organen aangevuld met (een) vertegenwoordiger(s) van de Caraïbische 
landen. Zo is dit ook voor de Raad van State geregeld.
Het Statuut spreekt veelvuldig van ‘gelijkwaardigheid’ en ‘wederzijdse bijstand’, 
begrippen die, althans op het niveau van de landen (en dus niet de individuele bur-
gers), gezien de volstrekte asymmetrie in macht en schaal, fictief zijn. Dat was in 
1954 ook al duidelijk. Deze formuleringen waren dan ook gedurende de Tweede 
Wereld oorlog bedacht met geheel andere bedoelingen, namelijk in de hoop hiermee 
Indonesië te overtuigen binnen het Koninkrijk te blijven. Men bedenke dat in 1940 
Nederland ongeveer negen miljoen inwoners telde en Indonesië zeventig miljoen; 
Suriname had 140.000 inwoners, de Antillen telden108.000. Waar Den Haag ‘gelijk-
waardigheid’ aanbood aan een immens veel groter land hielden de kleine eilanden nu 
Nederland weer aan die belofte. In het onderhandelingsproces dat uiteindelijk leidde 
tot het  Statuut, profiteerden de West-Indische politici van de tegemoetkomingen die 
Den Haag eigenlijk alleen voor Indië had uitgewerkt.
Tot omstreeks 1970 overheerste in Den Haag tevredenheid met het Statuut. De Cura-
çaose revolte van mei 1969, waarbij op verzoek van de Antilliaanse regering Neder-
landse mariniers gewapenderhand moesten ingrijpen, was een keerpunt. Vanaf dat 
moment tot op heden werd het Haagse beleid voor de Caraïbische gebiedsdelen geleid 
door enerzijds wrevelige vaststellingen – geen positieve belangen, beperkt vertrouwen 
in een keer ten goede – en anderzijds een groeiend besef van de nadelen en risico’s die 
aan dit trans-Atlantische arrangement kleven. Het ging (en gaat) daarbij, behalve om 
cultuurverschillen, vooral om de spanning tussen de medeverantwoordelijkheid voor 
het waarborgen van deugdelijk bestuur overzee en het respecteren van de Caraïbische 
autonomie; onvrede over de kosten van het in stand houden van het trans-Atlantische 
Koninkrijk en twijfels over de effectiviteit van de Nederlandse financiële ondersteu-
ning; en, een zorg die in de loop der tijd aan gewicht won, beduchtheid voor het open 
migratiekanaal.
Deze combinatie van nauwelijks positief te formuleren belangen, geen hoge verwach-
tingen, geen vanzelfsprekend engagement en veel zorgen leidde ertoe dat Den Haag, 
hierin breed gesteund door vox populi in eigen land, tussen 1970 en 1990 aankoerste 
op een staatkundig afscheid van de Caraïben. En zo werd, in een zeer uitzonderlijke 
politieke conjunctuur, Suriname in 1975 inderdaad onafhankelijk. De pragmati-
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scher Antillianen – politici én gewone burgers – bleven echter met goede argumen-
ten vasthouden aan de weigering het ‘geschenk’ van de soevereiniteit te aanvaarden. 
Dit noopte Den Haag uiteindelijk tot een nieuwe, net als in 1954 en in 1975 vrijwel 
kamerbreed gesteunde, koerswijziging. Rond 1990 aanvaardde Den Haag dat het de 
onafhankelijkheid niet kon opleggen aan de eilanden, niet met zoete woorden, niet 
met harde dwang. Hiermee conformeerde Nederland zich overigens slechts aan de 
geldende opvattingen in de Verenigde Naties over het zelfbeschikkingsrecht van voor-
malige koloniën.
Sindsdien draait het debat over het trans-Atlantische Koninkrijk rond de grenzen 
tussen Caraïbische autonomie en de ruimte voor het Koninkrijk – en dus in de eerste 
plaats Nederland – om in te grijpen waar de kwaliteit van bestuur te wensen over-
laat. Sinds het derde kabinet-Lubbers (1989-1994) werd versterking van de rol van 
het Koninkrijk, en daarmee Nederland, in het overzeese bestuur staand Haags beleid. 
Uiteindelijk, zo luidde de redenering, waren de Caraïbische Nederlanders meer gebaat 
bij versterking van het bestuur dan bij een teveel aan autonomie. De belangrijkste 
architect van dit beleid, de toenmalige CDA-minister van Justitie en voor Nederlands-
Antilliaanse en Arubaanse Zaken Ernst Hirsch Ballin, zou tot aan 10-10-10 onder 
meer als lid van de Raad van State en later weer als minister een stempel drukken op 
de debatten over de vernieuwing van het Koninkrijk.
Inmiddels deed zich nog een tweede ontwikkeling voor. In 1986 bereikte Aruba 
een status aparte, binnen het Koninkrijk maar buiten de Antillen. Den Haag had het 
Arubaanse separatisme slechts met tegenzin gehonoreerd en er bovendien een sanctie 
op gezet. Uiterlijk in 1996, tien jaar na het ingaan van de status aparte, zou Aruba de 
onafhankelijkheid moeten aanvaarden. Met deze koppeling had Den Haag vergeefs 
geprobeerd de strijd om de afscheiding te breken. Ook de hoop hiermee paal en perk 
te stellen aan de verdere desintegratie van de Nederlandse Antillen werd niet bewaar-
heid. Aruba zou er uiteindelijk in slagen de koppeling ongedaan te maken en zo een 
apart land binnen het Koninkrijk te blijven. De overige eilanden, Sint Maarten voor-
op, zouden aan het zelfbeschikkingsrecht en het precedent van Aruba de argumenten 
ontlenen om eveneens afscheid te mogen nemen van het Antilliaanse landsverband.
Zo was vanaf 1990 de Haagse agenda van het Koninkrijk tweeledig. De perceptie 
was dat de overzeese bestuurders er onvoldoende in slaagden het bestuur op verant-
woorde wijze te voeren, dat wil zeggen: deugdelijk volgens internationale normen die 
Nederland wél nakomt c.q. zou nakomen. Er was sprake van groeiende onrust over 
de kwaliteit van het bestuur, over het dreigende failliet van de Antilliaanse overheid, 
over de desintegratie van de Antillen-van-vijf, over de exodus naar Nederland. Allengs 
verhardde de toon van het debat en werd het wederzijdse vertrouwen zwaarder op de 
proef gesteld.
In deze context lag rond de eeuwwisseling opnieuw de vraag ter tafel of het Statuut 
moest worden gewijzigd, dan wel het gebruik ervan. In 1993 was al eens, op verzoek 
van de drie landen, een ‘Proeve van een vernieuwd Statuut’ geschreven. Het rapport 
van een gemengde commissie, die vereenvoudiging van het Statuut en versterking van 
de democratische en rechtsstatelijke waarborgen bepleitte, was echter in de spreek-
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woordelijke bureaulade verdwenen.2 De laatste poging tot grondige wijziging van 
de relaties dateerde van de ‘Toekomstconferentie’, eveneens in 1993. De eerstverant-
woordelijke minister Hirsch Ballin had toen samen met Lubbers vergeefs getracht de 
eilanden te bewegen tot een uitruil. Daarbij zouden de Antillen van weleer uiteenval-
len in drie, misschien zelfs meer entiteiten, die elk een directere band met Nederland 
zouden krijgen. In deze constructie zou het Koninkrijk zijn versterkt ten koste van de 
eilandelijke autonomie. Deze ambitieuze onderneming mislukte omdat de Antilliaanse 
en Arubaanse politici hun autonomie met hand en tand verdedigden; tot op zekere 
hoogte werden zij daarin gesteund door hun eigen bevolkingen, mede omdat zij het 
behoud van eigenheid hoog waarderen.
In het besef dat een wijziging van het Statuut nu eenmaal niet eenzijdig kan worden 
opgelegd bewandelde Nederland sindsdien een pragmatische koers, waarbij de facto 
toch de Nederlandse greep op het Caraïbische bestuur werd versterkt. Deze benade-
ring was kenmerkend voor het beleid van de twee paarse kabinetten-Kok (1994-2002) 
en ook voor de hierop volgende kabinetten-Balkenende (2002-2010). Niettemin bleef 
aan het ‘Antillendossier’ het imago kleven dat er veel werd gepolderd of zelfs voortge-
modderd en groeide in Den Haag een kennelijke behoefte aan ferme ingrepen. Aan de 
overzijde werd dit met wantrouwen waargenomen, temeer vanuit de waarneming dat 
Haagse prioriteiten vaak eenzijdig werden vastgesteld. Inmiddels werd daar vanaf 2000 
het onderlinge separatisme zo dominant dat Nederland dit niet langer kon negeren. In 
deze context werd in 2004 het vijftigjarig bestaan van het Statuut herdacht met vele 
gevraagde en ongevraagde adviezen, onder meer van de Raad van State. Opnieuw 
werd allerwegen gesproken over de noodzaak tot modernisering en versterking van 
gemeenschappelijkheid en bestuurskracht, werd gepleit voor eilandelijk maatwerk. En 
zo werd uiteindelijk gekozen voor het beleid van gelijktijdige ontmanteling van de 
Nederlandse Antillen en versterking van het Koninkrijk. Dit compromis, een althans 
ogenschijnlijk logisch slotstuk, moest tegemoet komen aan ongeduld en soms tegen-
gestelde verwachtingen aan beide zijden van de oceaan. De radicale opties van een 
volledig staatkundig afscheid dan wel juist een volledige integratie van alle eilanden 
als een Antilliaanse provincie werden niet serieus overwogen. Aan het debat over een 
mogelijke inhoudelijke wijziging van het Statuut en het ‘repareren’ van het democra-
tisch deficit werd geen prioriteit gegeven.
Het trans-Atlantische Koninkrijk kenmerkt zich in geografische zin door grote afstand 
en enorme schaalverschillen. Dit laatste wordt geïllustreerd door de het contrast tussen 
een bevolking die in Nederland ruim 16,5 miljoen burgers telt maar op de zes eilan-
den niet veel meer dan 300.000. In demografische zin vormt de Antilliaanse gemeen-
schap in Nederland, in de orde van 135.000 zielen, grotendeels afkomstig uit Curaçao, 
een brug – samen met het veel kleinere aantal ‘Europese Nederlanders’ dat zich op de 
eilanden vestigde. Deze migraties versterkten overigens de asymmetrie. Hoewel in 
Nederland veel wordt geklaagd over de Antilliaanse migratie is haar demografische 
betekenis hier gering. De maatschappelijke betekenis is groter, althans in de zoge-
naamde ‘Antillengemeenten’, die te maken hebben met ernstige integratieproblemen 

2 G.J. Oostindie & I.A.J. Klinkers, Knellende Koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de 
Caraïben, 1940-2000, Amsterdam: Amsterdam University Press 2001, III:214-20.
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van kansarme Antillianen, vooral afkomstig uit Curaçao – kansarm ‘daar’ is immers 
vrijwel onvermijdelijk kansloos ‘hier’, met alle negatieve gevolgen van dien. Demogra-
fisch en maatschappelijk is de exodus ronduit dramatisch voor de eilanden en vooral 
voor Curaçao. Andersom is het vertrek van enige duizenden burgers naar de Antillen 
voor Nederland van weinig belang, maar bevordert de merkbare groei van een veelal 
op zichzelf levende, matig geïntegreerde Nederlandse ‘kolonie’ op de eilanden de angst 
voor ‘rekolonisatie’.
Dat er knelpunten zijn in de Koninkrijksrelaties is duidelijk. Van een sterke belangen-
gemeenschap is nauwelijks sprake, van culturele en bestuurlijke verschillen temeer. 
Voor zover over belangen wordt gesproken hebben die vanuit Nederland veelal een 
negatieve toon: het verminderen van als zorgelijk ervaren kwesties op de eilanden 
(deugdelijkheid van bestuur, economische en financiële problematiek), in de onder-
linge relaties tussen de eilanden (afnemende legitimiteit en bestuurbaarheid van het 
land de Nederlandse Antillen) en voortvloeiende uit de Antilliaanse exodus naar 
Nederland. Op de eilanden overheerst de overtuiging dat de Koninkrijksbanden cru-
ciaal zijn, maar klaagt men veelvuldig over de last van bestuurlijke inmenging vanuit 
Nederland. De knelpunten worden, met andere woorden, heel verschillend gedefini-
eerd. Dit is ook in het afgelopen decennium een probleem geweest in het vinden van 
een breed draagvlak voor de vernieuwing van het Koninkrijk – een probleem dat ook 
de Raad van State regelmatig heeft gesignaleerd.
Ondanks de vaak grote verschillen van inzicht werd het compromis van 10-10-10 
gesloten, met actieve steun van Nederland, het land en de vijf eilanden van de Neder-
landse Antillen en de passieve, maar constitutioneel onmisbare, steun van Aruba. Het 
besluit tot ontmanteling van de Nederlandse Antillen (een lang gekoesterde wens 
op de eilanden) en gelijktijdige versterking van het Koninkrijk en daarmee van de 
Haagse rol (een lang gekoesterde Nederlandse wens) kon slechts worden bereikt onder 
de dreiging van een acute financieel-economische crisis, die slechts door Nederland 
kon worden opgelost. Dat vergde een compromisbereidheid aan beide zijden van de 
oceaan. In de aanloop daarvan zou de Raad van State een belangrijke rol spelen in het 
denken over nieuwe verhoudingen.3

2. De adviezen van de Raad van State van het Koninkrijk

De ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de gelijktijdige vernieuwing van 
de relaties binnen het Koninkrijk was niet de meest ingrijpende verandering in de 
Koninkrijksrelaties sinds de afkondiging van het Statuut in 1954; dat was de soeverei-
niteitsoverdracht aan Suriname, in 1975. Het was ook niet de eerste stap in de ontbin-
ding van het land-van-zes-eilanden; dat was de toekenning van een status aparte aan 
Aruba, verwezenlijkt in 1986. In beide gevallen veranderde het lidmaatschap van het 
trans-Atlantische Koninkrijk, maar bleef de formele invulling van de relaties ongewij-
zigd. Op de magische datum 10-10-10 veranderde er meer. De rol van de Koninkrijks-

3 Mijn beoordeling van de rol van de Raad van State (van het Koninkrijk) is mede gebaseerd op een groot 
aantal vertrouwelijke gesprekken met nauw betrokken ambtenaren en deskundigen.
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regering in het bestuur van de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten werd versterkt 
en gelijktijdig werden de ‘BES-eilanden’ Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbare 
lichamen geïntegreerd in Nederland.
Aan deze uitkomst ging een lang bestuurlijk proces vooraf, waarin de Raad van State 
(van het Koninkrijk) actief deelnam en mede richting gaf aan de publieke debatten. 
Die interventies, zo kunnen wij achteraf vaststellen, waren mede van grote betekenis 
omdat zij ertoe bijdroegen dat er ruimte ontstond voor staatkundige aanpassingen die 
voorheen nauwelijks denkbaar waren geweest. In de kern adviseerde de Raad steeds 
weer de grondslagen van het Statuut te handhaven, de werking ervan te verruimen en 
daarnaast ruimte te nemen voor maatwerk in de nieuwe verhoudingen.
Het is niet eenvoudig een beginpunt aan te geven voor het staatkundige proces dat 
op 10-10-10 zijn voorlopig eindpunt kreeg. Er is iets voor te zeggen dit al in 1981 te 
plaatsen, het jaar waarin het zelfbeschikkingsrecht van de afzonderlijke eilanden werd 
erkend. Ook de RTC van 1983 kan als zodanig gelden, omdat Aruba daar de status 
aparte verwierf; of 1986, het jaar dat deze status inging. De profetie van de toenma-
lige premier van de Nederlandse Antillen ‘Juancho’ Evertsz, ‘zes min een is nul’, leek 
al in de vroege jaren negentig bewaarheid te worden, maar werd toen nog bezworen. 
Het referendum op Sint Maarten van 2000, waarin een overgrote meerderheid van 
het eilandelijke electoraat zich alsnog uitsprak voor een landstatus van het eiland, was 
achteraf gezien het breekpunt. De Antilliaanse regering ondersteunde vrijwel direct 
de Sint Maartense verlangens en daarmee de opheffing van het Antilliaanse verband. 
Nederland ging pas in 2004 schoorvoetend om.
In de tussenliggende jaren hadden adviezen van de Raad van State een belangrijke 
rol gespeeld in de politieke meningsvorming. In de daaropvolgende jaren, nadat op 
Koninkrijksniveau de principiële besluiten waren genomen, zou de Raad zich weer 
wat meer op de achtergrond kwijten van zijn taken, ook op dit terrein: de toetsing aan 
de voorgestelde uitwerking van de afspraken van de ‘Slotverklaring’ van november 
2006 aan wat de Raad zelf omschrijft als ‘de constitutie in brede zin’: het Statuut, de 
Grondwet maar ook de Europese verdragen, dit alles vanuit het oogmerk bij te dragen 
aan het behoud en de versterking van de democratische rechtsstaat, de rechtsbescher-
ming van de burger en de legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur.4

Nemen wij inderdaad 2000 als beginpunt van het in 2010 afgesloten staatkundige 
proces, dan kunnen wij wijzen op vier fundamentele adviezen van de Raad: de 
voorlichting over de Europese Unie van 2003, het ongevraagde advies uitgebracht ter 
gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van het Statuut in 2004, de voorlichting over 
de voorgenomen hervormingen van 2006 en ten slotte de voorlichting in 2008 over 
de versnelling van het transitieproces en over de wetgeving rond de BES-eilanden. 
Hieronder worden deze adviezen besproken, gevolgd door een summier overzicht van 
de verdere relevante advisering in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw.

4 Raad van State 2010, zie ook samenvatting uitgegeven door de Afdeling communicatie van de Raad van 
State, 14 april 2010.
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a. Voorlichting over de verhouding tot de Europese Unie, 20035

Deze voorlichting kwam tot stand op initiatief van het eerste kabinet-Balkenende, met 
instemming van de Antilliaanse en Arubaanse regeringen. In zijn Hoofdlijnenakkoord 
had het Nederlandse kabinet aangegeven zich te zullen inspannen ‘voor erkenning van 
de bijzondere positie van de Nederlandse Antillen en Aruba (NAA) als ultraperifere 
gebieden in de zin van het EU-Verdrag’.
De voorlichting zette allereerst de ruimere context uiteen: enerzijds de voor Nederland 
ingrijpende verdieping van de Europese integratie sinds de jaren negentig, anderzijds 
het internationaal breed gedragen inzicht dat ‘de vorming van kleine onafhankelijke 
staten niet langer [behoeft te worden] beschouwd als de enig mogelijke of enig wense-
lijke afsluiting van het tijdvak van kolonisatie’. De Raad constateerde, op goede gron-
den, een tegenstrijdigheid met een onwenselijke uitkomst: ‘De huidige situatie wordt 
gekenmerkt door een volledige betrokkenheid van Nederland in de EU en een gedeel-
telijke en indirecte betrokkenheid van de beide andere landen van het Koninkrijk.’ 
Hij signaleerde ‘de steeds verdergaande integratie van Nederland in een gemeenschap-
pelijke Europese rechtsorde en een voortgezette relatie van de NAA met Nederland in 
het Koninkrijksverband waarin termen als autonomie en zelfredzaamheid nog steeds 
de toon van de onderlinge discussie bepalen. Dat gaat op den duur wringen, ook in de 
relatie van de NAA met de EU.’
Hiermee wierp de voorlichting een principiële vraag op. Het ging niet alleen om de 
relatie van de Nederlandse Antillen en Aruba tot Brussel, maar ook om een bezinning 
op de betekenis van de Koninkrijksrelaties in een sinds 1954 sterk veranderde wereld. 
‘Geconstateerd moet echter worden dat dit Koninkrijksverband, ook institutioneel, 
tot nu toe nauwelijks een gemeenschappelijke invulling heeft gekregen. Waar het 
Koninkrijk wordt ingeroepen wordt meestal Nederland bedoeld. De regelingen van 
het Statuut worden vooral als de grenzen voor de wederzijdse interventies beschouwd, 
minder als mogelijkheid om gemeenschappelijke problemen ook gemeenschappelijk te 
lijf te gaan.’
De Nederlandse Antillen en Aruba hadden de status van Landen en Gebieden Overzee 
(LGO), een vorm van associatie. De optie van keuze voor een status als ultraperifeer 
gebied (UPG) impliceerde een nauwere relatie tot de EU, die, in de visie van de Raad, 
logisch onderdeel was van de noodzakelijke versterking van de relaties binnen het 
trans-Atlantische Koninkrijk. Handhaving van de status-quo betekende continuering 
van een ‘onevenwichtig beeld’. Er diende, zo stelde de Raad, een keuze te worden 
gemaakt: ‘de huidige, tot de LGO-associatie beperkte relatie zal in samenhang met de 
voortgaande integratie van Nederland in de EU kunnen leiden tot een voortschrijden-
de desintegratie van het Koninkrijksverband. Omgekeerd zal bijvoorbeeld een deel-
nemen aan de EU als ultraperifeer gebied (UPG) een ander, meer gemeenschappelijk, 
functioneren van het Koninkrijk vereisen. Een strategische keuze uit de alternatieve 
relaties van de NAA met de EU is onontkoombaar.’ Voor de besluitvorming achtte 
de Raad twee overwegingen van wezenlijk belang. Allereerst het uitgangspunt in het 

5 ‘Voorlichting overeenkomstig artikel 18, tweede lid, van de Wet op de Raad van State over de verhouding 
van de Nederlandse Antillen en Aruba tot de Europese Unie’, 9 september 2003, bijlage bij het Jaarverslag 
over 2003.
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Statuut van een ongedeeld Nederlanderschap: ‘Wordt dit uitgangspunt gehandhaafd, 
dan heeft dat consequenties voor de wijze waarop nu, bijna 50 jaar later, in veranderde 
omstandigheden, aan het Koninkrijksverband invulling wordt gegeven en ligt een 
nauwe relatie met de EU, waarvan Nederland een geïntegreerd deel vormt, voor de 
hand.’
Het tweede uitgangspunt betrof het gewenste niveau van de maatschappelijke voor-
zieningen, waaronder ook de rechtshandhaving. Indien zou worden gekozen voor 
‘de Europese norm die bijvoorbeeld ook geldt voor de Franse Antillen […] dan is een 
blijvende aansluiting bij een groter verband onontkoombaar. Het ontbreekt de lan-
den van het Koninkrijk afzonderlijk en gezamenlijk aan de capaciteit om dat Euro-
pese voorzieningenniveau zelfstandig te handhaven. Een realistisch alternatief voor 
het Koninkrijksverband en daarmee voor een relatie met de EU is er op dit moment 
niet.’ Hiermee stelde de Raad de keuze scherp en welhaast retorisch. Een Caraïbische 
keuze tegen UPG, zo was de impliciete boodschap, zou steeds minder te rijmen zijn 
met voortzetting van de Koninkrijksbanden en bovendien leiden tot een lager niveau 
van voorzieningen. Hoe dan ook werd verder uitstel van de beslissing – waarvoor nog 
gekozen was bij de totstandkoming van het EU-verdrag van 1992 – ‘niet meer verant-
woord’ geacht.
In de voorlichting werd uitvoerig stilgestaan bij de betekenis van voortzetting van de 
status-quo (LGO) versus de keuze voor UPG. De mogelijkheid van een ad-hocrege-
ling werd als niet erg realistisch aangemerkt, hetgeen a fortiori gold voor de keuze 
voor associatie conform het ACS-regime, dat in het leven was geroepen voor voor-
malige koloniën. Ten aanzien van de UPG-optie werd betoogd dat overname van het 
gehele acquis communautaire niet zo bezwaarlijk was als wel werd gevreesd en bovendien 
deels zou kunnen worden ondervangen door specifieke regelingen. Als argument ten 
faveure van de UPG-optie werd gewezen op de te verwachten Europese ondersteu-
ning voor de lokale ontwikkeling.
Herhaaldelijk wees de Raad in deze voorlichting op wat hij zag als de logica van de 
keuze voor een nauwere relatie met de EU gezien in het licht van de zich in de loop 
der tijd aftekenende versterking van het Koninkrijk. ‘De keuze voor een nauwere 
aansluiting bij de EU is een strategische keuze waarin tot uitdrukking komt waarop de 
Caribische delen van het Koninkrijk zich wensen te richten. De Caribische (ei)landen 
van het Koninkrijk moeten opnieuw bepalen waarbij ze willen horen. Blijft dat het 
Koninkrijk en willen de landen dat het Koninkrijk niet desintegreert, dan is een nau-
were aansluiting bij de Unie noodzakelijk. Zien de landen daarentegen op termijn een 
steeds lossere relatie met Nederland als wenselijk, dan kan de huidige LGO-regeling 
als tussenstap daarnaar worden gezien.’ In de slotzinnen van de voorlichting werd dit 
vrijwel als een take it or leave it geformuleerd: ‘De keuze voor een nauwere aansluiting 
bij de EU op termijn of een geleidelijke lossere relatie met Nederland is van grote bete-
kenis door haar gevolgen op de langere termijn. In het laatste geval zal weliswaar nog 
enige jaren van het LGO-regime gebruik kunnen worden gemaakt, maar zullen de 
NAA steeds minder kunnen bouwen op de bijzondere band met Nederland; in het eer-
ste geval zullen de NAA, via een overgangsperiode, samen met Nederland aansluiting 
vinden bij het geheel van rechten, plichten en voorzieningen van de EU.’
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Voor de Raad was de keuze dus helder en was een snelle beslissing noodzakelijk. 
De praktijk bleek weerbarstiger. Aan beide zijden van de oceaan bleven, in weerwil 
van de geruststellende tegenwerpingen uit de voorlichting, zorgen bestaan over de 
grote bestuurlijke lasten die gepaard zouden (kunnen) gaan met de invoering van 
het acquis communautaire. Bovendien werd door tegenstanders in de NAA betoogd dat 
keuze voor de UPG-status een onomkeerbare stap zou zijn in het ongewenste proces 
van inperking van de autonomie. Vanuit het gezichtspunt van de Raad moet dat een 
wrange tegenwerping zijn geweest. De voorlichting was inderdaad mede gedragen 
door de alleszins gerechtvaardigde gedachte dat de Caraïbische autonomie van minder 
belang was geworden en dat keuze voor de UPG-status daarop logisch aansloot. In de 
visie van de Raad was dit echter geen bedreiging maar juist een voorwaarde om de 
inwoners van de eilanden een volwaardig burgerschap van het Koninkrijk en de EU te 
garanderen.
Hoe dit ook zij, het Europese dossier werd uiteindelijk als een te grote belasting in het 
toch al zo omstreden ‘Antillendossier’ ervaren. Op 18 juni 2008 werd in gezamenlijk 
overleg met de BES besloten om de keuze voor de relatie tot de EU uit te stellen tot 
vijf jaar na inwerkingtreding van de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het 
Koninkrijk. De waarschuwing van de Raad dat een snelle beslissing gewenst was werd 
om politieke redenen in de wind geslagen. Aruba en Curaçao lieten vervolgens weten 
vast te willen houden aan de LGO-status.
Achteraf kunnen wij vaststellen dat de Raad de Antilliaanse en Arubaanse argwaan ten 
opzichte van een dubbele Haagse agenda (aandringen op de UPG-status als element 
van ‘rekolonisatie’) wellicht had onderschat en bovendien alleen stond in zijn opvatting 
over de urgentie van dit dossier. De vraag is overigens – een vraag die in de voorlich-
ting niet nadrukkelijk wordt gesteld – of en onder welke voorwaarden de EU anno 
2003 bereid zou zijn geweest de Antillen een UPG-status te verlenen, en a fortiori hoe 
‘Brussel’ hierover in 2015 of nog later zal oordelen. Naarmate de EU immers naar het 
Oosten is uitgebreid is het gewicht van de voormalige koloniale mogendheden minder 
groot geworden, en daarmee ook de gezamenlijke Europese wens om voormalige 
koloniën tegemoet te komen, zeker waar dit financiële consequenties heeft.

b. 50 jaar Raad van State voor het Koninkrijk, 20046

Op 15 december 1954 was het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden afge-
kondigd, een mijlpaal die vijftig jaar later allerwegen werd herdacht. Ter gelegenheid 
van dit jubileum bracht de Raad van State een ongevraagd advies uit, ’50 jaar Raad 
van State voor het Koninkrijk’. In dit document, een vurig pleidooi voor verdieping 
van de Koninkrijksrelaties, werd betoogd dat wijziging van het Statuut onnodig was: 
het bestaande Statuut bood veel meer ruimte voor samenwerking dan werd beseft dan 
wel benut. Dit uitgangspunt was ook in het eerdere advies over de relatie tot de EU 
verdedigd. Daar stelde de Raad al ‘Voor een andere relatie NAA/EU is een wijziging 
van het Statuut niet nodig, als tenminste de bereidheid bestaat het Statuut niet te zien 
als rem, maar als gemeenschappelijke mogelijkheid’.

6 Kamerstukken II 2005/06, 30 300 IV, nr. 26 en Bijvoegsel Staatscourant 14 maart 2006, nr. 52.
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De Raad benadrukte verder te willen kijken dan strikt constitutionele zaken. Zijn 
kernvraag was ‘wat het Statuut in de nabije toekomst kan betekenen voor de burgers 
van het Koninkrijk’. Daarbij was uitdrukkelijk gekeken naar gesignaleerde problemen 
in de sfeer van internationale criminaliteit, sociaaleconomische ontwikkeling, kwali-
teit van het bestuur en de rechten van de mens. Het advies bood geen analyse van deze 
problemen maar beperkte zich tot ‘de vraag of – en in hoeverre – het Statuut ruimte 
biedt om deze vraagstukken aan te pakken’. De conclusie was duidelijk: ‘de gedachte, 
dat voor effectief handelen eerst wijziging van het Statuut nodig is’ werd verworpen. 
‘Ook al is het Statuut een halve eeuw geleden geschreven, het biedt vele mogelijk-
heden tot gezamenlijk optreden. De Raad adviseert de regering van het Koninkrijk en 
van de Koninkrijksdelen deze mogelijkheden te benutten.’
Het uitgangspunt van het Statuut, zo stelde het advies, was ‘dat het Koninkrijk der 
Nederlanden één ongedeelde soevereiniteit heeft, één rechtssubject is in volkenrechte-
lijke zin, verantwoordelijk voor de nakoming van zijn verdragsrechtelijke verplichtin-
gen, en één ongedeeld staatsburgerschap kent’. De wereld was in de halve eeuw sinds 
1954 ingrijpend veranderd, maar de ‘sterke mondialisering die tot grotere samenwer-
king noopt, is nog niet goed vertaald in de wijze waarop de partners in het Koninkrijk 
met elkaar omgaan’. De Raad stelde onomwonden dat ‘het Statuut in de afgelopen 50 
jaar vooral is gebruikt als onderlinge afbakening van bevoegdheden’ en juist te weinig 
voor samenwerking. ‘Die beperkte benutting van het Statuut staat haaks op de mondi-
ale ontwikkelingen die de wederzijdse afhankelijkheid hebben vergroot.’
Deze zienswijze werd vervolgens uitgewerkt voor een aantal sferen, te weten de inter-
nationale verplichtingen tot naleving van de rechten van de mens, (opnieuw) de Euro-
pese integratie en ten slotte grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme. Over 
de betekenis van de grondrechten binnen het Koninkrijk werd de vraag opgeworpen 
‘hoelang het nog acceptabel is dat binnen het ene Koninkrijk met het ene staatsburger-
schap, grote verschillen blijven bestaan tussen de wettelijke en internationaalrechtelijke 
waarborgen van de sociale grondrechten’. Bestrijding van deze verschillen achtte de 
Raad ‘de onvermijdelijke consequentie van het ene staatsburgerschap, dat essentiële 
element van de nieuwe rechtsorde die het Statuut in 1954 vestigde’. Hier werd dus uit-
drukkelijk het Statutaire uitgangspunt van de ‘gelijkwaardigheid’ van alle burgers van 
het Koninkrijk voorop gesteld.
Ten aanzien van de Europese integratie bepleitte de Raad nogmaals een heroriëntatie, 
voor effectieve bestrijding van internationale criminaliteit meer samenwerking bin-
nen het Koninkrijk en de EU. Dit alles in aanmerking genomen achtte de Raad een 
nadruk op gezamenlijkheid geboden; instemmend werd hierbij ook verwezen naar 
het recente rapport Nu kan het, nu moet het! van de Werkgroep Bestuurlijke en Finan-
ciële Verhoudingen Nederlandse Antillen (werkgroep-Jesurun), dat hiermee dus werd 
gesteund.7

Was hiertoe wijziging van het Statuut noodzakelijk? Nee, stelde de Raad, althans niet 
urgent, omdat ‘ook zonder wijziging van het Statuut – die in de voorstellen van de 
Werkgroep met name de staatkundige betrekkingen zou moeten betreffen – diverse 

7 Gepresenteerd op 8 oktober 2004.
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dringende vraagstukken doeltreffend kunnen worden aangepakt’. Deze redenering 
werd vervolgens geconcretiseerd voor een aantal beleidsterreinen en hiertoe relevante 
Statutaire artikelen. Slotsom: het Statuut voldeed ook in sterk gewijzigde omstandig-
heden; het ging er slechts om de toepassing en interpretatie ervan te verruimen, met 
het oog op de optimale behartiging van de belangen van alle burgers van het Konink-
rijk. De in 2000 door een gemengde commissie van de drie landen bepleite maat-
regelen om het ‘democratisch deficit’ van het Koninkrijk te repareren werden hiermee 
uit pragmatische overwegingen terzijde geschoven.8 Terecht zag de Raad hogere 
prioriteiten.
Het ongevraagde advies van de Raad kwam op een politiek gevoelig moment. De 
werkgroep-Jesurun had net haar advies uitgebracht, waarvan de brede strekking nu 
door de Raad werd ondersteund. Tegen zijn aanvankelijke bedoeling in maakte het 
tweede kabinet-Balkenende (CDA-VVD-D66) aarzelend de draai naar meewerking 
aan het ontmantelen van de Nederlandse Antillen bij gelijktijdige versterking van het 
Koninkrijk. Diverse betrokkenen menen dat contacten tussen leden van de Raad, 
bewindspersonen en hoge ambtenaren voorafgaande aan de publicatie van het advies 
een rol hebben gespeeld bij de koerswijziging van het kabinet. Temeer opmerkelijk is 
dat het advies ’50 jaar Raad van State voor het Koninkrijk’ pas ruim een jaar later aan 
het parlement werd gezonden. Het advies ging vergezeld van een regeringsstandpunt 
dat weliswaar op onderdelen kritisch was, maar dat de kern ervan ondersteunde.9 Het 
kabinet legde eigen accenten. Zo onderstreepte de regering de noodzaak en mogelijk-
heden binnen het Statuut tot nauwe samenwerking, maar benadrukte zij daarbij meer 
de rechtshandhaving dan de sociaaleconomische dimensie. Ten aanzien van de econo-
mische, sociale en culturele grondrechten betoonde zij zich huiverig voor het aangeven 
van minimumeisen, zoals de Raad had bepleit. In de reactie werd ook de suggestie 
Antillianen en Arubanen kiesrecht te verlenen voor een Koninkrijksparlement in Den 
Haag verworpen. Typerend voor de behoedzame houding van het kabinet-Balkenende 
is wel de slotzin van zijn reactie: ‘Het Statuut biedt inderdaad vele mogelijkheden 
waarvan meer gebruik kan worden gemaakt. De regering deelt de conclusie van de 
Raad dat voor effectief handelen wijziging van het Statuut niet noodzakelijk is. Een 
belangrijke voorwaarde is dan wel dat de landen bereid zijn samen te werken en, zoals 
de Raad opmerkt, bereid zijn om doeltreffende maatregelen af te spreken en deze 
afspraken na te komen.’ Uit die laatste zin sprak een kennelijk diepe zorg over het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de Caraïbische partners – terwijl de Raad juist opriep 
tot meer onderling vertrouwen. Zeker is dat deze Haagse reactie een diepgeworteld en 
overigens ook wederzijds gebrek aan vertrouwen weerspiegelde dat in de aanloop naar 
10-10-10 voortdurend zou blijven meespelen, de positiever getoonzette adviezen van 
de Raad ten spijt. Hieraan moet wellicht het volgende worden toegevoegd. Natuurlijk 
hamerde de Raad op het aambeeld van gezamenlijkheid en wederzijds vertrouwen, 

8 Verslag van de gemengde parlementaire werkgroep Democratisch Deficit Koninkrijk; Bijlage Slotverklaring 
Contactplanbijeenkomst mei 2000, vastgesteld 20 juni 2000 (Kamerstukken I/II, 1999-2000, 27 198, 
nrs. 267 en 1).

9 ‘Nader rapport’ ofwel regeringsreactie, in de brief van A. Pechtold aan H.M. de Koningin, 27 december 
2005, kenmerk 2005-0000326882. Bij deze brief stuurde Pechtold de Koningin tevens het ongevraagde 
advies van 10 december 2004 met het verzoek dit (een jaar na dato) openbaar te maken.
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en zeker was dit, mede gegeven de impasse in de Koninkrijksrelaties, gepast. Maar in 
al zijn adviezen zou de Raad ook zelf sterk inzetten op versterking van het Konink-
rijk, daarmee impliciet en vaak ook expliciet aangevend dat op cruciale terreinen de 
autonome Caraïbische landen eenvoudig tekortschoten. In die zin droeg de nadruk op 
wederzijds vertrouwen soms een enigszins retorisch karakter.

c. Voorlichting inzake de hervorming van de staatkundige verhoudingen, 200610

Op verzoek van de regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen bracht de 
Raad in september 2006 voorlichting uit over de hervorming van de staatkundige ver-
houdingen van de Antilliaanse eilanden binnen het Koninkrijk. Uitgangspunt was het 
in oktober 2005 tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en de vijf eilanden geslo-
ten Hoofdlijnenakkoord, waarin was afgesproken dat het land de Nederlandse Antillen 
als aparte bestuurslaag zou worden opgeheven. In politieke zin was deze voorlichting 
minder saillant daar inmiddels de keuze voor opheffing van de Nederlandse Antillen 
en gelijktijdige verdieping van de Koninkrijksrelaties al kabinetsbeleid was geworden. 
Opmerkelijk genoeg had de Raad eerder geen standpunt ingenomen over de ontman-
teling van de Nederlandse Antillen.
Opnieuw hanteerde de Raad als uitgangspunt dat ‘bij een goed gebruik van de in het 
Statuut gegeven bevoegdheden volstaan kan worden met een relatief beperkt aantal 
wijzigingen van het Statuut’. In zijn voorlichting ging hij eerst in op de algemene 
gevolgen van het opheffen van het land en in het bijzonder een aantal landstaken die in 
zijn visie niet konden worden opgesplitst. Meermalen legde de voorlichting een ver-
band tussen de kleinschaligheid van de nieuwe landen en beperkte bestuurskracht. De 
Raad benadrukte bovendien opnieuw het belang van ‘gezonde financiële verhoudin-
gen, goede rechtspleging en deugdelijk bestuur’, waaronder ook begrepen onderwijs en 
gezondheidszorg. Volgens de Raad was ‘de op consensusvorming gebaseerde opzet van 
de Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba niet adequaat gebleken’. 
Dit vroeg om uitdrukkelijke aandacht. Mede hierom bepleitte de Raad het voortbe-
staan van één Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor alle Caraïbische delen van het 
Koninkrijk, met inbegrip van Aruba, als voorwaarde voor onafhankelijke rechtspraak 
en een uniform procesrecht – een voorwaarde ‘voor het behoud van onafhankelijke, 
onpartijdige, integere en kwalitatief goede rechtspraak’. Dit hof zou idealiter worden 
geleid door één procureur-generaal, waarmee dus de aparte PG voor Aruba – zeer 
tegen de wil van dit land – zou komen te vervallen. Met een beroep op de eisen van 
doelmatigheid en doeltreffendheid werd voorts bepleit voor de nieuwe landen de 
functies van procureur-generaal en hoofdofficier van justitie samen te voegen tot één 
functie, die van ‘fiscaal-generaal’. Deze voorstellen zouden in de onderhandelingen 
stuiten op beslissende Caraïbische tegenstand. Hetzelfde geldt voor het pleidooi tegen 
verdere versplintering van de beheersstructuur van de politie; daarbij hechtte de Raad 
bovendien veel waarde aan intensieve samenwerking met en directe bijstand door het 
Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Koninklijke Marechaussee (KMar).

10 Bijlage bij Kamerstukken II 2006/07, 30 800 IV, nr. 3, 18 september 2006 (voorlichting) en nr. 4 (reactie). 
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Mede ter voorkoming van grote verschillen in de publieke dienstverlening per (ei)land 
bepleitte de Raad de uitvoering en inspectie waar nodig en mogelijk in Koninkrijks-
verband te verrichten. Ook wees hij op de mogelijkheid de gouverneur op Curaçao 
ook die van Sint Maarten te doen zijn en hem/haar tevens als Commissaris van de 
Koningin op de drie kleine eilanden te doen fungeren. Ook dit advies zou niet worden 
opgevolgd. Hetzelfde geldt voor de suggestie om te komen tot één Caraïbische Reken-
kamer, dan wel de institutionalisering van zeer nauwe onderlinge samenwerking 
 tussen meerdere kamers.
Van beslissende betekenis zou het advies zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba in te rich-
ten als ‘openbare lichamen’ – ‘in een relatie niet met het Koninkrijk, maar direct met 
Nederland’ – in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Uitdrukkelijk werd daarbij 
opengelaten dit zodanig te regelen dat er ruimte zou zijn voor ‘bijzondere bepalingen’. 
‘De positie van de drie eilanden binnen het Nederlandse staatsverband zal aldus een 
bijzonder karakter hebben. Die wordt gerechtvaardigd door de specifieke kenmerken: 
ligging, karakter en natuur. Dit zou tot afwijkingen van de Nederlandse wetgeving 
aanleiding kunnen geven maar maakt het ook onverstandig Nederlandse wetgeving 
inzake belastingen en sociale zekerheid onverkort te volgen. Internationaal zal de 
rechtstreekse band kunnen worden gekwalificeerd als een vrije associatie met Neder-
land.’ Conform de voorlichting van 2003 werd gesteld dat het voor de hand lag dat 
de relatie tot de EU op termijn minder vrijblijvend zou zijn. In de voorlichting werd 
tevens geconcludeerd dat het wenselijk was de opname van de BES-eilanden uiteinde-
lijk grondwettelijk in het Nederlandse staatsverband te verankeren; dit had echter geen 
hoge prioriteit.
Achteraf zou blijken dat de Raad in zijn omschrijving van de nieuwe status voor de 
‘BES-eilanden’ niet zeer strak was geweest. De keuze voor de figuur van ‘openbare 
lichamen’ wees op integratie in Nederland, maar gelijktijdig hanteerde de Raad de 
typering van ‘vrije associatie’. Dit lijkt conceptueel tegenstrijdig. Zeker is dat Den 
Haag, met het advies in handen, uiteindelijk koos voor een uitwerking van de con-
structie van openbare lichamen waarin slechts beperkt ruimte werd gelaten voor enige 
lokale autonomie, zoals toch bij vrije associatie mag worden verwacht. In die zin is het 
begrijpelijk dat de BES-eilanden, in het bijzonder Bonaire, achteraf het gevoel hadden 
dat zij minder ruimte kregen dan aanvankelijk was gesuggereerd.11

Veel van de algemene overwegingen van deze voorlichting lijken een terugkerende 
zorg van de Raad te weerspiegelen dat de Koninkrijksrelaties slechts als een bestuurlijk 
probleem worden opgevat. Hij stelde vast dat ‘het Koninkrijksverband in de praktijk 
meer [wordt] gekenmerkt door zich lang voortslepende onderhandelingsprocessen dan 
door gezamenlijke bepaling van gemeenschappelijke doeleinden’. Hiertegen bleef de 
Raad zich verzetten. Zo benadrukte hij de principiële keuze die in 1954 werd gemaakt 
voor het gezamenlijk Nederlanderschap, adviseerde hij ‘meer aandacht te schenken 

11 J.M. Newton, ‘Van directe band met Nederland naar staatsrechtelijke positie binnen het Nederlandse 
staatsbestel’, in: A.L.C. Roos & L.F.M. Verhey (red.), Wetten voor de West. Over de wetgeving in het 
vernieuwde Koninkrijk der Nederlanden, pp. 97-102, Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 L.F.M. Verhey, ‘Slotakkoord of nieuw begin. Enkele algemene beschouwingen over het nieuwe Koninkrijk’, 
in: A.L.C. Roos & L.F.M. Verhey (red.), Wetten voor de West. Over de wetgeving in het vernieuwde 
Koninkrijk der Nederlanden, pp. 27-40, Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
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aan de culturele en sociale betrekkingen tussen de landen van het Koninkrijk, waarbij 
onderwijs en de rol van het Nederlands als gemeenschappelijke taal van groot belang 
zijn’ en wees hij afzonderlijke toelatingsregelingen binnen het Koninkrijk van de hand. 
En weer waarschuwde de Raad tegen een te grote nadruk op discussies over de toe-
komst van het Statuut en over staatkundige herinrichting, die dan ten koste zou gaan 
van zorg voor de kwaliteit van publieke taken als onderwijs, milieuzorg en rechtshand-
having.
Dit weerhield de Raad er niet van enkele institutionele vernieuwingen voor te staan, 
in het bijzonder de instelling van een Koninkrijkssecretariaat onder verantwoordelijk-
heid van de voorzitter van de Rijksministerraad (ook in het advies van 2004 was al 
gepleit voor de instelling van een ‘Koninkrijksdienst’). Dit pleidooi, in later jaren nog 
vaak herhaald door vice-president Tjeenk Willink, zou een symbolisch einde moeten 
maken aan de situatie waarin het Koninkrijk ‘noch een adres noch een budget’ heeft 
maar vooral een impuls geven aan het functioneren van de Rijksministerraad. Deze 
adviezen, die elementen bevatten van het eerdere rapport Nu kan het, nu moet het! van 
de werkgroep-Jesurun, zouden uiteindelijk niet worden overgenomen, ook al reageer-
de het kabinet per brief van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Konink-
rijksrelaties overwegend instemmend op deze voorlichting.

d. Voorlichting over versnelling van het transitieproces en over de BES-eilanden, 200812

In augustus 2008 bracht de Raad, desgevraagd door de Nederlandse en Nederlands-
Antilliaanse regeringen, twee voorlichtingen uit, de ene over de ‘mogelijkheden tot 
versnelling van het transitieproces naar de nieuwe staatkundige verhoudingen’, de 
andere over ‘mogelijkheden voor gefaseerde herstructurering van de BES-eilanden’.
De Raad stelde, met beide regeringen, vast dat het transitieproces langer duurde dan 
wenselijk. Hij verklaarde dit uit de bestuurlijke complexiteit van het proces – ont-
manteling, twee nieuwe landen, drie openbare lichamen, aanpassingen op Konink-
rijksniveau – maar ook uit de delicate dynamiek. ‘Steeds bestaat het gevaar dat de vele 
partijen elkaar zien als tegenspelers in een lastig onderhandelingsproces over verschil-
lende posities en belangen, in plaats van als partners met een gemeenschappelijk belang 
en doel: het oplossen van maatschappelijke problemen en het bijdragen aan het welzijn 
van alle Koninkrijksburgers.’ Ambtelijke en politieke processen liepen vaak door 
elkaar, waarbij de Haagse inzet sterk ambtelijk was terwijl de Raad op de Antillen juist 
‘een vaak sterke politisering’ signaleerde.
Opnieuw benadrukte de Raad de noodzaak het wederzijds vertrouwen te vergroten 
en bovendien institutionele voorzieningen te treffen. ‘Het opbouwen en onderhou-
den van het noodzakelijke vertrouwen over en weer wordt ook belemmerd door het 
ontbreken van Koninkrijksorganen die als gemeenschappelijk worden ervaren, terwijl 
ook een geschillenregeling ontbreekt. Wederzijds vertrouwen is voorwaarde voor het 
doelgericht oplossen van maatschappelijke vraagstukken die in het transitieproces aan 
de orde zijn.’ De Raad waarschuwde voor excessieve juridisering: ‘Juridische vormge-
ving en controle en beheer dienen te worden ingezet als instrumenten om oplossingen 

12 Bijlage bij Kamerstukken II 2007/08, 31 568, nr. 2, 29 augustus 2008.
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te bereiken, zij zijn geen doel op zichzelf.’ En opnieuw werd gepleit voor maatwerk, 
een praktische aanpak en handhaving van bestaande regelgeving in plaats van meer 
wetgeving en weer nieuw beleid. Terugkijkend op het proces concludeerde de Raad 
dat het optimisme van eind 2006 over een snelle herstructurering steeds weer werd 
ingehaald door de politieke realiteit – en zo bleken de deadlines van 1 juli 2007 en 
vervolgens 15 december 2008 onhaalbaar; ook de haalbaarheid van de nieuwe streef-
datum van uiterlijk 1 januari 2010 leek alweer onzeker. De vraag was nu of en hoe 
de overgang zou kunnen worden versneld. De Raad adviseerde hiertoe de weg van 
decentralisatie te bewandelen, waarbij het land de Nederlandse Antillen al vóór de 
datum van de formele transitie bevoegdheden zou overdragen aan Curaçao en Sint 
Maarten, respectievelijk aan Nederland voor de BES-eilanden. Hij liet de mogelijkhe-
den open dat primo 2010 nog niet alle bevoegdheden zouden zijn overgedragen, maar 
wel het grootste deel, zodat het bestuurlijk zwaartepunt definitief zou zijn verschoven. 
De resterende bevoegdheden zouden dan ‘tijdelijk kunnen worden opgedragen aan de 
Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk, of aan een ander Koninkrijksorgaan dat 
daarvoor in aanmerking komt’. De artikelen 52 en vooral 51 van het Statut zouden 
hiervoor voldoende ruimte bieden. De Raad was zich bewust van het mogelijk con-
troversiële karakter van een gebruik van artikel 51, een nooit eerder gebruikt ultimum 
remedium. Hij trachtte de angel weg te nemen met het argument dat het artikel niet 
als ‘taakverwaarlozingsbepaling’ moest worden gezien, maar als ‘taakwaarnemingsbe-
paling’. De Raad was zich eveneens bewust van de uitzonderlijke situatie die rond en 
voor de gouverneur zou worden gecreëerd. De democratische verantwoording van het 
handelen van de gouverneur is immers beperkt. Hij achtte dit nadeel echter aanvaard-
baar en bovendien kortdurend: ‘Juist een slagvaardig optreden van de Gouverneur kan 
eraan bijdragen dat de transitieperiode in de tijd wordt beperkt, zodat des te snel-
ler de nieuwe rechtstoestand kan intreden, waarin de normale verantwoording weer 
kan plaatsvinden.’ Uiteindelijk is dit advies van de Raad niet overgenomen en in de 
praktijk gebracht. De ontvangst van dit advies was van meet af aan gemengd. De con-
structie van taakwaarneming door de gouverneur werd door de Nederlandse Antillen, 
Curaçao en Sint Maarten afgewezen, terwijl de Nederlandse regering ongelukkig was 
met het vastleggen van een deadline voor de opheffing van de Nederlandse Antillen 
zonder daaraan nauw omschreven voorwaarden te verbinden. Mogelijk heeft de Raad 
hier onderschat dat de taakverruiming van de gouverneur bij critici het beeld op zou 
roepen van de dominante, democratisch niet gelegitimeerde gouverneur uit koloniale 
tijden. Op de vraag of, indien de deadline van 1 januari 2010 niet zou worden gehaald, 
de reguliere verkiezingen van de Staten van de Nederlandse Antillen in de maand 
januari doorgang zouden moeten vinden, antwoordde de Raad, naar zou blijken te 
optimistisch: omdat voor alle betrokken partijen het belang voorop moest staan de 
datum van 1 januari 2010 te halen achtte hij dit ‘in hoge mate een theoretisch vraag-
stuk’. Zoals bekend zou uiteindelijk ook de deadline van 1 januari 2010 niet worden 
gehaald en moesten daarom toch nog Statenverkiezingen worden gehouden, dit laatste 
overigens tegen het vertrouwelijk afgegeven advies van de Raad om de verkiezingen 
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op te schorten.13 In het verzoek om voorlichting over de gefaseerde herstructurering 
van de BES-eilanden hanteerden de beide regeringen inmiddels, in overeenstemming 
met de voorlichting van 2006, als uitgangspunt dat de drie ‘openbare lichamen’ zouden 
worden. De vraag die bij de Raad was neergelegd luidde hoe ‘Nederland – eventu-
eel namens het Koninkrijk – ten aanzien van de BES-eilanden gefaseerd effectieve 
maatregelen kan nemen om deze eilanden voor te bereiden op het verkrijgen van de 
hoedanigheid van openbare lichamen binnen het Nederlands staatsbestel’.
De Raad resumeerde allereerst de voorlichting van 2006: met het advies voor openbare 
lichamen was ‘afstand genomen van de gedachte dat het model van de Nederlandse 
gemeente zonder meer bruikbaar zou zijn voor deze met Nederland te verbinden 
gebieden’. Sterke nadruk was gelegd op ‘een adequaat stelsel van publieke dienstver-
lening’ en het voorkomen van grote verschillen in het voorzieningenniveau binnen 
het Koninkrijk en tussen de BES-eilanden en Nederland. ‘Meer nog dan nu, zal na de 
staatkundige herstructurering in het Koninkrijk de vraag naar het wenselijke mini-
mumvoorzieningenniveau actueel zijn. De wens al te grote verschillen te voorkomen, 
is echter geen oproep tot uniformering en harmonisatie. Lokale verschillen maken een 
zekere diversiteit in het voorzieningenniveau logisch en ook juridisch aanvaardbaar. 
Dat geldt overigens ook tussen de Caribische landen en tussen de BES-eilanden onder-
ling. Gelijke behandeling veronderstelt het bestaan van gelijke gevallen; tussen Neder-
land en de BES-eilanden is dat niet altijd het geval.’
Inmiddels was echter vertraging in het staatkundig proces opgetreden; de aanvankelijk 
beoogde transitiedatum van 15 december 2008 was onhaalbaar geworden. Dit had 
geleid tot bezinning op een gefaseerde overname van taken door Nederland, voor-
uitlopend op de formele statuswijziging. Noch de BES-eilanden noch de Antilliaanse 
regering hadden hiertegen bezwaar. Ten aanzien van de relatie van de BES-eilanden 
met de EU stelde de voorlichting vast dat besloten was voorlopig de LGO-status 
te handhaven, waardoor het Europese recht niet direct toepasbaar zou zijn op deze 
eilanden. Onvermijdelijk ontstonden er zo schemergebieden. Zo zou toelating tot de 
BES nog niet toelating tot het Europese deel van Nederland en tot de andere lidstaten 
van de EU impliceren. Onmiskenbaar was ‘dat de Europese buitengrens zal komen te 
lopen tussen het Europese en het Caribische deel van het land Nederland’. De Raad 
adviseerde op dit punt nader onderzoek.
De Raad waarschuwde tegen het routineuze aanduiden van de BES-eilanden als ‘bij-
zondere gemeenten’, omdat hiermee ‘de feitelijke verschillen tussen de BES-eilanden 
en Nederlandse gemeenten – en de mogelijkheid om voor elk openbaar lichaam 
maatwerk te leveren – uit het zicht [dreigen] te raken’. De Raad benadrukte juist de 
unieke status van de BES-eilanden. ‘Ambtelijke organisaties sturen vrijwel automa-
tisch aan op uniformering en harmonisatie; de Nederlandse rijksdienst is daarop geen 
uitzondering. Bestuurlijke en politieke alertheid is nodig om de juiste balans te vinden 
tussen eenheid en verscheidenheid.’ Aan de stagnatie in het transitieproces wijdde 
de Raad bezwerende woorden: ‘Steeds bestaat het gevaar dat de vele partijen elkaar 
zien als tegenspelers in een lastig onderhandelingsproces over verschillende posities en 

13 NRC Handelsblad, 20-8-2009.
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belangen, in plaats van vooral als partners met een gemeenschappelijk belang en doel: 
het oplossen van maatschappelijke problemen en het bijdragen aan het welzijn van alle 
Koninkrijksburgers.’ Hoe zou de nieuwe status van de BES-eilanden moeten worden 
ingevuld? De Raad bepleitte dat snel duidelijkheid zou worden verschaft over het 
gewenste voorzieningenniveau, waarbij de ervaringen van de Franse en (voormalige) 
Britse Caraïben en van de Azoren, Madeira en de Canarische eilanden ter vergelij-
king konden dienen. ‘Daarbij geldt dat beleid dat op macroniveau in Nederland wordt 
geformuleerd, niet vanzelf past op het microniveau van de specifieke problemen van 
elk van de drie onderscheiden eilanden. […] Accent op controle en financieel beheer is 
begrijpelijk vanuit de wens politieke risico’s te verminderen, maar het risico daarvan is 
dat er te weinig en te laat aandacht is voor concrete maatschappelijke noden.’

De Raad bepleitte ‘terughoudendheid’ bij het uitwerken van nieuwe regels. ‘In Neder-
land wordt de hoge regeldichtheid en rechtsverfijning al langere tijd als een probleem 
ervaren; bij het tot stand brengen van nieuwe regels voor de BES-eilanden bestaat de 
kans dat probleem te voorkomen. De beperkte tijd die beschikbaar is zou daarom niet 
(alleen) als probleem moeten worden ervaren, maar ook als inspiratie kunnen dienen 
om zich te concentreren op dat wat echt nodig is.’ De Raad benadrukte opnieuw dat 
de voorgenomen vernieuwingen geen wijziging van het Statuut vergden. Het Statuut 
bood verschillende mogelijkheden om de beoogde overgang van de BES-eilanden 
naar het Nederlandse staatsbestel versneld te realiseren, in het bijzonder de artikelen 
38 (onderlinge regelingen), 51 (voorziening bij algemene maatregel van rijksbestuur) 
en 52 (toekenning van bevoegdheden bij landsverordening aan Koninkrijksorganen). 
De Raad sprak een voorkeur uit voor eerstgenoemde mogelijkheid, artikel 38 als het 
meest efficiënte bestuurlijke instrument, uitgaande van het principe van onderlinge 
consensus, vormvrije afspraken en overigens ook van beperkte geldingsduur, namelijk 
tot het moment van de formele overgang naar de nieuwe staatkundige structuur. De 
weg van artikel 52, op grond waarvan de gouverneur als Koninkrijksorgaan tijdelijk 
extra bevoegdheden zou krijgen, werd als mogelijk maar praktisch minder begaanbaar 
gekwalificeerd. Artikel 51 werd wel uitdrukkelijk als second best optie gehandhaafd. 
Daarbij gaf de Raad een interessante toelichting. Waar dit artikel wel werd aangeduid 
als ‘taakverwaarlozingsbepaling’ bood de Raad een positievere uitleg: ‘De afdeling 
is van oordeel dat artikel 51 in de huidige omstandigheden moet worden gezien als 
taakwaarneming. […] Spreken in termen van taakwaarneming impliceert, anders dan 
taakverwaarlozing, geen verwijtbaarheid jegens het desbetreffende bestuursorgaan 
voor het tekortschieten in het waarborgen van – in dit geval – de deugdelijkheid van 
bestuur.’ Hiermee zou gebruik van dit ultimum remedium als minder beladen kunnen 
worden opgevat.
De Raad legde sterke nadruk op praktisch handelen. ‘In de vele besprekingen tot dus-
verre lijkt er verhoudingsgewijs weinig aandacht te zijn geweest voor maatregelen ter 
oplossing van concrete problemen.’ Hij wees in dit verband op ‘het uitblijven van hel-
dere politieke keuzes en een gebrek aan uitvoeringscapaciteit’ en schroomde niet zelf 
een richting aan te geven, met het advies ‘gebruik te maken van personen die ruime 
ervaring hebben met de daadwerkelijke uitvoering van beleid op vergelijkbare schaal. 
Dat kost veelal een fractie van wat nu aan commerciële adviseurs wordt uitgegeven.’ 
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Specifiek werd gewezen op prioriteiten in de sfeer van onderwijs, gezondheidszorg, 
overheidsfinanciën, sociale zekerheid en armoedebestrijding, ruimtelijke ordening, 
monumentenzorg, veiligheid en politie.
Voor een ‘krachtige regie ter plaatse’ werd een door de Rijksministerraad aan te stel-
len ‘uitvoeringsfunctionaris’ bepleit; dit advies zou bijdragen aan de benoeming per 
1 januari 2009 van Henk Kamp tot rijkscommissaris, standplaats Bonaire. Daarnaast 
werd aan de gouverneur in deze transitieperiode een wat ruimere taak toegedacht. 
Uitdrukkelijk hield de Raad er rekening mee dat de herstructurering van het Konink-
rijk niet op alle onderdelen gelijk op zou gaan, in concreto dat de overdracht door de 
landsregering van bevoegdheden voor de BES-eilanden aan Nederland eerder zou 
plaatsvinden dan de overdracht van taken en bevoegdheden aan de (beoogde) nieuwe 
landen Curaçao en Sint Maarten. Hij meende dat dit niet op juridische bezwaren 
behoefde te stuiten.

e. Overige adviezen 2000-2010 en het uitzonderlijke migratiedossier
De vijf hierboven besproken documenten vormen de kern van de bijdrage van de Raad 
van State van het Koninkrijk aan de herstructurering van het Koninkrijk. Dit laat 
onverlet dat hij tientallen andere adviezen uitbracht, die echter meer dienen te worden 
gerangschikt onder de reguliere, toetsende activiteiten van de Raad. Dit betrof veelal 
wetgeving direct samenhangend met de herstructurering. Uit de aard der zaak leidde 
dit vooral in 2009 en 2010 tot een ongebruikelijk groot aantal adviezen. Over de ge-
hele periode genomen kan worden gesteld dat het merendeel van deze adviezen, al dan 
niet voorwaardelijk, positief was. In een beperkt aantal gevallen oordeelde de Raad 
echter (voorwaardelijk) negatief. Deels betrof dit kwesties van juridische voldragenheid 
en bestuurlijke haalbaarheid, zoals in adviezen over de belastingwet voor de BES-ei-
landen, financieel toezicht en de inrichting van de Openbare Ministeries; ook werd in 
2000 en 2001 kritisch geadviseerd over wetsvoorstellen bedoeld ter bestrijding van het 
‘democratisch deficit’ van het Koninkrijk. In enkele gevallen ging het echter om een 
veel principiëler verschil van mening, namelijk over de kwestie van burgerschap, vrije 
migratie en ‘etnische’ registratie in het Koninkrijk.
Deze laatste kwestie speelde in de jaren 2006 en 2007, toen de Raad moest advise-
ren over wetsvoorstellen rond ‘inburgering’ en Antilliaanse ‘risicojongeren’. In 2005 
adviseerde hij voor nadere overweging van het wetsvoorstel van de minister voor 
Vreemdelingenzaken en Integratie inzake inburgering in de Nederlandse samen leving. 
De bezwaren betroffen deels de veronderstelling dat een zodanige wet ook voor 
Nederlanders uit de Caraïbische landen van het Koninkrijk toepasbaar zou zijn. Wel-
iswaar erkende de Raad de problemen rond ‘onvoldoende inburgering van – relatief 
kleine – groepen Nederlanders van Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse afkomst’, 
maar hij bestreed dat de voorgestelde wet, gezien hun Nederlanderschap, ook voor hen 
zou kunnen gelden. In haar reactie aanvaardde de regering deze redenering, maar gaf 
direct aan nu een specifieke inburgeringsregeling te zullen voorbereiden inzake ‘Antil-
liaanse risico- en probleemjongeren’.14

14 Kamerstukken II 2005/06, 30 308, nr. 4. Advies 1 juli 2005, Voorstel van wet houdende regels inzake 
inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering), met memorie van toelichting. Nader advies, 
18 september 2005. 
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In 2006-2007 adviseerde de Raad vervolgens tweemaal negatief op door het tweede 
en derde kabinet-Balkenende voorgelegde wetsvoorstellen inzake de terugzending 
van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren.15 De Raad maakte het principiële 
bezwaar dat afbreuk werd gedaan aan het ongedeelde burgerschap, terwijl bovendien 
onderscheid zou worden gemaakt ‘tussen Antillianen enerzijds en niet-Nederlandse 
EU-burgers en vreemdelingen uit niet-EU-staten in vergelijkbare posities anderzijds’. 
Het wetsvoorstel werd derhalve niet gerechtvaardigd en bovendien (dit werd uitvoerig 
toegelicht) ondoelmatig geacht.
Met dit standpunt had de Raad een in het Nederlandse parlement breed gesteunde 
maar in de Antillen en Aruba verafschuwde potentiële beperking van de werking van 
het ongedeelde burgerschap van het Koninkrijk gedwarsboomd – een lofwaardige 
principiële opstelling. Dit betekende overigens niet dat hiermee dit onderwerp van 
tafel verdween. Het migratiedossier werd door het vierde kabinet-Balkenende welis-
waar met succes zo veel mogelijk buiten de debatten over de herstructurering van het 
Koninkrijk gehouden, maar duidelijk is dat ook in het huidige parlement de steun voor 
enige vorm van migratiebeperking en/of een terugzendregeling groot is. Het is dus 
allerminst ondenkbaar dat de Raad binnenkort nogmaals wordt gevraagd advies uit te 
brengen over wetgeving te dien einde.
Ten slotte moet worden gewezen op het advies dat de Raad medio 2010 uitbracht 
omtrent een voorstel tot grondwetswijziging waarbij zou worden vastgelegd dat, naast 
het Nederlands als officiële landstaal, in Friesland ook het Fries als officiële taal zou 
worden aangemerkt. De Raad achtte een bepaling omtrent de taal, gezien het ‘sobere’ 
karakter van de Grondwet, principieel onnodig. De status van het Nederlands als 
landstaal was onomstreden en overigens ook wettelijk vastgelegd; hetzelfde gold voor 
de status van het Fries in Friesland. Een grondwetswijziging was dus overbodig. Hij 
voegde hieraan echter toe dat, mocht het voornemen toch verder worden overwogen 
en mogelijk geïmplementeerd, dan naast het Nederlands en het Fries ook de andere 
talen van Nederland dienden te worden genoemd – dus het Papiaments en het Engels 
van de binnenkort in Nederland geïntegreerde BES-eilanden.16 De Nederlandse 
regering ondersteunde niet de principiële bedenkingen van de Raad omtrent (het 
ontbreken van) de ratio van een taalbepaling in de wet, maar volgde de Raad wel in 
de overwegingen rond de talen van de BES-eilanden. Op 27 september 2010 stuurde 
het kabinet-Balkenende een voorstel tot grondwetswijziging naar de Tweede Kamer, 
waarin nu naast het Nederlands en het Fries ook plaats was voor het Papiaments en het 
Engels.

15 Kamerstukken II 2006/07, 30962, nr. 4. Advies Raad 1 september 2006. Reactie kabinet 27 december 
2006; ook de voorgestelde aanpassingen werden door de Raad onvoldoende geacht; advies 26 januari 
2007.

16 Kamerstukken II 2010/2011, 32 522, nr. 4. Advies 5 augustus 2010 m.b.t. wetsvoorstel ter verandering van 
de Grondwet.
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3. Een sturende Raad van State van het Koninkrijk?

De Raad van State (van het Koninkrijk) is een invloedrijk gremium in het staatsbestel 
van het Koninkrijk der Nederlanden. De reikwijdte van deze invloed is echter moei-
lijk vast te stellen – en nog minder de wijze waarop vanuit de Raad, naast de formele, 
gevraagde en ongevraagde adviezen, de politieke besluitvorming informeel wordt 
gevoed. Dit geldt ook voor de rol die de Raad speelt in de staatkundige hervorming 
van het Koninkrijk.
Zeker is dat de Raad juist in dit dossier meerdere malen wezenlijke invloed heeft 
uitgeoefend. Dat geldt niet alleen voor staatrechtelijke adviezen, zoals de vaststelling 
dat de herstructurering en verdieping van het Koninkrijk heel goed mogelijk zou zijn 
zonder wijziging van het Statuut, of het voorstel de BES-eilanden geen overzeese 
gemeenten te maken, maar te kiezen voor de vrijere optie van openbare lichamen. 
Het geldt uitdrukkelijk ook voor het voortdurend impliciet en regelmatig ook expli-
ciet verwoorde uitgangspunt van lotsverbondenheid binnen het Koninkrijk, conform 
het Statutaire uitgangspunt van ‘gelijkwaardigheid’ van alle burgers. In het formeel 
niet-verwante migratiedossier leidde deze opstelling zelfs tot principiële afwijzing van 
in Nederland betrekkelijk breed gedragen voorstellen inzake het beperken van de wer-
king van het ongedeelde Nederlanderschap.
Hier dringen zich enkele vragen op. Allereerst de vraag hoe de in historisch perspectief 
opmerkelijk actieve rol van de Raad in het afgelopen decennium kan worden ver-
klaard. Het ligt voor de hand deze mede in verband te brengen met het lidmaatschap 
van de Raad van enkele voorheen nauw betrokken Nederlandse bewindslieden, in het 
bijzonder Hirsch Ballin (Raadslid van 2000 tot 2006). Dit verklaart echter nog niet 
het merkbaar sterke engagement van een old hand als Rein Jan Hoekstra, raadslid sinds 
1994, van de in 1997 aangetreden vice-president, of van Gilbert Wawoe (1994-2007), 
Caraïbisch lid van de Raad van State van het Koninkrijk. Zo was het vice-president 
Herman Tjeenk Willink die veelvuldig publiekelijk pleitte voor verdieping van de 
Koninkrijksrelaties en Haagse bestuurders opriep deze niet slechts vanuit Nederlands 
perspectief te bekijken. Typerend is zijn kritiek op het niveau en de aard van het debat 
in Koninkrijksverband: ‘De communicatie staat in de sleutel van, vaak letterlijk, “afre-
kenen” in plaats van die van wederzijds belang.’17

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat hieraan andere dan toevallige voorkeuren 
van individuele leden van de Raad ten grondslag liggen. Enerzijds was er de urgen-
tie van de maatschappelijke en staatkundige problematiek op de eilanden en van de 
Koninkrijksrelaties in brede zin zoals die zich rond 2000 steeds duidelijker ging afteke-
nen. Intensivering van de contacten van de Raad met een breed scala van gesprekspart-
ners overzee – de gouverneur, politieke sleutelfiguren, het maatschappelijk middenveld 
en uiteraard de Raad van Advies, de Caraïbische evenknie van de Nederlandse Raad 
van State – voedde bij individuele leden van de Raad het gevoel van urgentie, zo 
blijkt uit vele informele gesprekken. Anderzijds lijkt binnen de Raad de overtuiging 
post te hebben gevat dat de bestuurlijke gedachtevorming aan beide zijden van de 

17 H.D. Tjeenk Willink, ‘Ten geleide’, in: Raad van State, Verdieping of geleidelijk uiteengaan? De relaties 
binnen het Koninkrijk en met de Europese Unie, 2005.
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 oceaan stagneerde. Aan Haagse zijde vloeide dit mede voort uit het eind jaren negentig 
ingezette beleid van verzakelijking en de nadruk op Caraïbische ‘zelfredzaamheid’. 
De inschatting dat deze opstelling tekortschoot bracht – althans dit is het beeld dat uit 
veel achtergrondgesprekken oprijst – de Raad tot de conclusie dat een eigen initiatief 
geboden was, zoals in het ongevraagde advies rond vijftig jaar Statuut uitdrukkelijk het 
geval was. En zo wierp de Raad van State zich uitdrukkelijk op als pleitbezorger van 
een vernieuwing en verdieping van de Koninkrijksrelaties.
Het belang van de Koninkrijksrelaties, de wijze waarop de onderlinge relaties worden 
behartigd, ja zelfs het blote feit dat het Koninkrijk trans-Atlantisch is gebleven – dit 
alles is niet onomstreden en zal dat ook in de toekomst niet zijn, niet in Nederland en 
niet in de zes eilanden die tezamen ooit de Nederlandse Antillen uitmaakten. In het 
bovenstaande is aangegeven dat de Raad van State een duidelijke, wellicht zelfs als 
‘activistisch’ te omschrijven rol heeft gespeeld bij het op gang brengen van een debat 
over de vernieuwing van de Koninkrijksrelaties. Steeds weer benadrukte de Raad 
daarbij de gelijkwaardigheid van de burgers van het Koninkrijk, de wenselijkheid en 
zelfs de opdracht de relaties te verdiepen en de mogelijkheid dit alles te doen door het 
Statuut beter te gebruiken.
Deze opstelling lijkt mij geheel conform de geest van het Statuut en bovendien niet 
gespeend van verstandig pragmatisme. Niettemin kan deze opstelling kritische vra-
gen oproepen, juist in het huidige ongewoon sterk gepolariseerde politieke klimaat, 
waarin ook de Koninkrijksrelaties (met inbegrip van het vraagstuk van de Antilliaanse 
migratie en integratie in Nederland) stevige tegenstellingen oproepen. Wie in de 
Haagse arena immers het liefst van de ‘laatste resten tropisch Nederland’ (dixit W.F. 
Hermans) zou af willen zal een beleid van verdieping van de relaties niet kunnen toe-
juichen. Hetzelfde geldt voor wie op de eilanden Nederland wantrouwt als ‘rekoloni-
sator’. Gaan wij echter uit van het gegeven dat een wederzijds nagestreefd staatkundig 
afscheid niet aan de orde is, dan is de opstelling van de Raad terecht geweest en was 
het activisme welkom om frisse lucht te blazen in een vastgelopen en benauwd debat.
Voorstanders van een hardere Haagse lijn hebben meermalen de Raad tegenover zich 
zien staan, wat onvermijdelijk het verwijt opriep dat de Raad te hoge prioriteit gaf aan 
de Caraïbische belangen. Dit verwijt lijkt echter voorbij te gaan aan het eenvoudige 
feit dat de Raad van State van het Koninkrijk gehouden is Haags beleid en voorgenomen 
wetgeving te toetsen aan vigerende wetgeving, uitdrukkelijk dus ook aan het Statuut, 
naar letter en geest. Omgekeerd heeft de Raad in verschillende adviezen gepleit voor 
sterk toezicht vanwege het Koninkrijk, wat dan weer kritiek op de eilanden opriep 
over een vermeende aantasting van de autonomie – een argument dat de Raad veel-
vuldig trachtte te weerleggen met het argument van het achterhaalde karakter van een 
verabsoluteerde Caraïbische autonomie. Te zeggen dat de Raad in dit netelige veld 
een verstandige middenkoers heeft gevaren is wellicht een te bleek compliment. Veel 
sterker kan het echter niet worden geformuleerd.
Vele maar niet alle adviezen van de Raad van State zijn overgenomen. Daarvan zijn 
in het voorgaande concrete voorbeelden gegeven, maar uiteindelijk is het vooral de 
brede aanmoediging van de Raad om de Koninkrijksbanden positiever te beleven die 
gemengde en nog meer lauwe reacties heeft opgeroepen. Het verwondert niet. Waar 
het gevoel van verbondenheid moet stoelen op een geschiedenis die over en weer als 
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ongemakkelijk wordt ervaren, waar de wederzijdse belangen in hoge mate uit de nood 
van het minimaliseren van problemen zijn geboren – daar is een Raad van State die 
zijn taak als Koninkrijksorgaan serieus neemt al gauw een roepende in de woestijn. 
Wat niet wegneemt dat de Raad ook deze ondankbare rol behoort te blijven spelen.

4. De Raad van State in het vernieuwde Koninkrijk

Het is allerminst duidelijk of 10-10-10 het slotstuk zal zijn van het proces van dekolo-
nisatie c.q. vernieuwing van de Koninkrijksrelaties. De komende jaren zal duidelijker 
worden wat de nieuwe structuur waard is voor de burgers in het Koninkrijk, in het 
bijzonder voor hen die leven op de zes eilanden, maar ook hoe politici en ambtena-
ren aan beide zijden van de oceaan omgaan met de nieuwe bestuurlijke werkelijk-
heid. Allengs zal duidelijker worden waar in de praktijk de grenzen van autonomie 
en gezamenlijke verantwoordelijkheid liggen, waar in bestuurlijke zin het Koninkrijk 
meer kan zijn dan slechts Nederland, en welk model (integratie of autonomie) het best 
werkt voor de bewoners van de eilanden. Het antwoord op deze vragen zal vermoe-
delijk omstreden blijven, en het zou naïef zijn te veronderstellen dat de verschillen van 
inzicht die in de aanloop naar 10-10-10 zo vaak en soms zo heftig de kop op staken, nu 
zullen verdampen. Het is ronduit naïef te denken dat het, nu de staatkundige vraag-
stukken zijn opgelost, tijd is het dossier Koninkrijksrelaties maar weer eens te sluiten, 
al was het maar omdat alle Antilliaanse problemen uiteindelijk ook Nederlandse pro-
blemen zijn (denk slechts aan de Antilliaanse exodus).
Ook daarom zal er behoefte blijven aan bezinning op het functioneren van het 
Koninkrijk, op de vraag wat de landen voor elkaar willen betekenen – onvermijde-
lijk is dit in de eerste plaats een vraag naar wat Nederland voor de eilanden kan en 
wil betekenen – op de vraag of de mogelijkheden die het Statuut biedt voldoende 
worden benut. Ongetwijfeld zal ook de kwestie van het democratisch deficit van het 
Koninkrijk weer ter tafel komen. Met de Raad van State meent schrijver dezes dat dit 
probleem niet de hoogste prioriteit heeft. Met het oog op de enorme schaalverschillen 
is het illusoir en onverstandig de in het Statuut neergelegde principe van gelijkwaar-
digheid te vertalen naar een bovenproportionele Antilliaanse vertegenwoordiging in 
alle bestaande Koninkrijksorganen. Het lijkt daarentegen, zoals ook de Raad van State 
meermalen bepleitte, zeer wel mogelijk en ook prioritair te streven naar meer gemeen-
schappelijkheid en collegialiteit in de behartiging van de Koninkrijksrelaties.
Het lijkt goed mogelijk dat de Raad zelf de komende jaren extra taken zal krijgen 
als geschilbeslechter in Koninkrijksaangelegenheden, krachtens de ruimte voor 
kroon beroep. Intussen blijft er echter behoefte aan een institutionele voorziening 
die geschillen vóór kan zijn. Te denken is dan weer aan de oprichting van een 
Koninkrijkssecretariaat, een voorstel dat behalve de Raad van State ook de werk-
groep-Jesurun heeft gedaan. Dit advies is politiek nauwelijks besproken en niet 
overgenomen – hier bleek de invloed van de Raad beperkt. Men kan zich voorstellen 
dat het in Haagse kringen mede om institutionele redenen huiverig is ontvangen: het 
zou ten koste  kunnen gaan van het takenpakket van het Nederlandse (!) ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, terwijl de voor de hand liggende 
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thuishaven voor zo’n secretariaat, het ministerie van Algemene Zaken, notoir gekant 
is tegen iedere vertroebeling van het eigen heldere profiel. Toch lijkt de instelling van 
een dergelijk ‘rijksloket’ een pragmatische institutionele stap. Een volgende vraag is 
dan welke rol de Raad van State in of voor een toekomstig Koninkrijkssecretariaat zou 
kunnen spelen. Inmiddels dient de Raad zich, mede op basis van de eigen actieve rol 
in het Koninkrijksdebat van het afgelopen decennium, te blijven bezinnen op de vraag 
hoe hij zelf een Raad van en voor het hele Koninkrijk kan zijn, naar letter en geest 
meer dan slechts een Nederlands orgaan met een drievoudig Antilliaans tintje.18 Juist 
de Raad van State dient in het publieke debat de kern van het ‘Koninkrijksdossier’ te 
belichten en daarbij vrijuit te spreken. Die kern draait niet om evenredige positieve 
belangen maar eerder om het gegeven van een historisch gegroeide, onvermijdelijk 
eenzijdige afhankelijkheid en de opgave daaraan een positieve draai te geven. Met 
respect voor lokale verschillen, zeker, maar ook met de bereidheid voorrang te geven 
aan het waarborgen van de rechten en vrijheden van alle burgers van het Koninkrijk 
boven het vasthouden aan een steeds fictiever lokale autonomie.

18 ‘Antilliaans’ zal, ongetwijfeld tot verdriet van Aruba, nu de Nederlandse Antillen zijn ontmanteld, 
onvermijdelijk weer de huiselijke aanduiding van de zes eilanden worden. Hier wordt met het ‘drievoudig 
Antilliaans tintje’ gedoeld op de vertegenwoordiging van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in de Raad. 


