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Op 30 januari heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een voorontwerp (met 
memorie van toelichting) gepubliceerd van een Wet houdende aanvullende maatregelen 
inzake het verblijf in Nederland van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren en inzake 
inburgering van Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders.2 Inmiddels is deze tekst als 
wetsvoorstel voor advisering door de ministerraad naar de Raad van State gezonden.3 De tekst 
is de voorlopige uitkristallisering van een reeks nogal problematische voorstellen met 
betrekking tot een inburgeringsplicht voor buiten het land Nederland geboren Nederlanders 
die zich in Nederland willen vestigen.  
Het voorstel behelst de invoering van de mogelijkheid om jonge Antillianen en Arubanen te 
verbannen, hetzij als bestuurlijke verbanningsmaatregel door de minister, hetzij als 
voorwaarde bij voorwaardelijke strafoplegging. Daarnaast legt het voorstel aan Antillianen en 
Arubanen van 16 tot 65 jaar de inburgeringsplicht op zoals geregeld onder de Wet inburgering 
die nog bij de Tweede Kamer ligt.  
Deze materie betreft het burgerschap en burgerschapsrechten. Bij de verbanningsmaatregelen 
gaat het om een van de meest fundamentele burgerrechten: het recht in het land te verblijven 
waarvan men burger is.4 Bij de inburgeringsplicht is het aspect van burgerschapsrecht 
inherent aan de maatregel: men wordt niet geacht in voldoende mate ‘burger’ te zijn en moet 
daarom verder ‘inburgeren’. 
In dit tijdperk van globalisering, integratie en verdwijnende buitengrenzen beoogt het voorstel 
om binnen het Koninkrijk nieuwe, voorheen niet bestaande binnengrenzen op te werpen. 
In deze bijdrage geven we een beknopte analyse van de houdbaarheid van deze maatregelen, 
waarbij we eerst de verbanning en vervolgens de inbugeringsplicht behandelen.5

 
Het wetsvoorstel Verbanning en inburgering 
Het hier te bespeken voorontwerp bestaat uit vier elementen: 
1. ‘heenzending’ van de Antilliaans of Arubaanse jongere tussen 16 en 24 jaar die geen goede 
opleiding heeft (bestuurlijke verbanning);6

                                                 
1 Hoogleraar Europees Constitutioneel Recht, Jean Monnet leerstoel, Instituut voor Staats- en bestuursrecht, 
Universiteit Utrecht.  
Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat gefaciliteerd werd door het CHALLENGE project (The Changing 
Landscape of European Liberty and Security), dat door het Directoraat-Generaal Onderzoek van de Europese 
Commissie gesubsidieerd wordt onder het Zesde EU Kaderprogramma voor Onderzoek. Een meer uitgebreide 
versie van dit artikel is te vinden op: 
<http://www.libertysecurity.org/article967.html>. 
2 De tekst is te vinden onder  
http://www.justitie.nl/Images/Wetsvoorstel%20aanvullende%20maatregelen%20antillen%20en%20aruba%2030
%20%E2%80%A6_tcm74-105485.pdf>. 
3 De Nederlandse regering claimt dat de regeling een autonome aangelegenheid is. Daarin heeft zij in eerste 
instantie gelijk, hoewel de zaak raakt aan de belangen van de Caraïbische landsdelen en derhalve onderwerp van 
overleg moet zijn op grond van artikel 37, eerste lid, Statuut.  
4 Er is een parallel verhaal te vertellen over het kiesrecht en hoe dat tegenwoordig binnen het Koninkrijk vorm 
gegeven is; dat zal schrijver dezes bij een andere gelegenheid doen. 
5 In deze bijdrage worden geen praktische en uitvoeringsbezwaren besproken. De Raad voor de Rechtspraak 
heeft onder meer te kennen gegeven dat de strafrechtelijke verbanningsmaatregel een geringe effectieve en 
praktische waarde heeft, zie Raad voor de Rechtspraak, advies 2006/14, 19 april 2006, te vinden via 
<http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/RvdR/Wetgevingsadvisering/Wetgevingsadvies+2006.htm>.  
6 Artikel 1 Voorontwerp.   
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2. het ‘beëindigen van verblijf in Nederland’ – in ballingschap gaan – als opgelegde 
voorwaarde bij een voorwaardelijke straf  voor elke Antilliaan of Arubaan, ongeacht leeftijd, 
ten gevolge van een misdrijf gepleegd binnen een periode van verblijf in Nederland van korter 
dan 2 jaar (strafrechtelijke verbanning);7

3. inburgering voor alle Antillianen en Arubanen die voor het eerst naar Nederland komen 
(tussen de leeftijd van 16 en 65 jaar); de in 2005 bij de Tweede Kamer ingediende Wet 
inburgering wordt in het voorstel op hen van toepassing verklaard;8

4 een strafbepaling die het een misdrijf maakt wanneer een Antilliaan of Arubaan zich 
onttrekt aan een ban (maximum gevangenisstraf van 6 maanden of boete van de derde 
categorie). 
 
De memorie van toelichting die het voorstel begeleidt, staat in de sleutel van de ‘groep uiterst 
moeilijke risicojongeren met zeer weinig perspectief op onderwijs en werk, mede vanwege 
een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Deze jongeren zijn vaak weinig 
honkvast en wisselen regelmatig van verblijfplaats in de onderscheiden landsdelen, hebben 
geen of irreguliere inkomsten en leven in een criminele omgeving. De criminaliteit onder 
Antilliaanse en Arubaanse jongeren is meer dan vier keer zo groot als gemiddeld onder 
jongeren.’9

 
Bestuurlijke verbanning: strijd met het legaliteitsbeginsel 
Het wetsvoorstel stelt in artikel 1 dat een Antilliaanse of Arubaanse jongere ‘kan worden 
heengezonden naar [de Antillen of Aruba] indien hij niet voldoet aan bij algemene maatregel 
van bestuur te bepalen opleidingseisen.’ Meer niet. Geen enkele andere voorwaarde hoeft te 
                                                 
7 Artikel 6:  
1. Indien een persoon als bedoeld in het tweede lid wordt veroordeeld voor een misdrijf waarop gevangenisstraf 
is gesteld en hij ten tijde van het plegen van het feit minder dan twee jaar ingeschreven is geweest in de 
gemeentelijke basisadministratie in Nederland, kan de rechter bij toepassing van artikel 14a of artikel 77x van 
het Wetboek van Strafrecht als bijzondere voorwaarde stellen dat de veroordeelde binnen een termijn van vier 
weken na het onherroepelijk worden van de einduitspraak zijn verblijf in Nederland beëindigt en niet naar 
Nederland terugkeert voor het einde van de proeftijd. 
2. Het eerste lid is van toepassing op: 
a. de Nederlander die geboren is op het buiten Nederland gelegen grondgebied van het Koninkrijk en die aldaar 
voorafgaand aan zijn inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie in Nederland tenminste tien jaar 
hoofdverblijf heeft gehad; 
b. de Nederlander die is geboren uit een Nederlandse ouder die geboren is op het buiten Nederland gelegen 
grondgebied van het Koninkrijk en die aldaar voorafgaand aan zijn inschrijving in de gemeentelijke 
basisadministratie in Nederland tenminste tien jaar hoofdverblijf heeft gehad; 
c. de tot Nederlander genaturaliseerde persoon die onmiddellijk voorafgaand aan zijn naturalisatie in het buiten 
Nederland gelegen grondgebied van het Koninkrijk hoofdverblijf heeft gehad. 
3. De proeftijd bedraagt ten hoogste drie jaren, onderscheidenlijk, indien artikel 77x van het Wetboek van 
Strafrecht wordt toegepast, ten hoogste twee jaren.  
4. De termijn van vier weken, bedoeld in het eerste lid, loopt niet gedurende de tijd dat de veroordeelde rechtens 
zijn vrijheid is ontnomen en gedurende de tijd dat hij zich aan zodanige vrijheidsontneming heeft onttrokken. 
8 Artikel 7 
1. Een plicht tot inburgering geldt voor: 
a. de Nederlander die geboren is op het buiten Nederland gelegen grondgebied van het Koninkrijk en daar ten 
minste tien jaar hoofdverblijf heeft gehad; 
b. de Nederlander die geboren is uit een Nederlandse ouder die geboren is op het buiten Nederland gelegen 
grondgebied van het Koninkrijk en aldaar gedurende een periode van ten minste tien jaar hoofdverblijf heeft 
gehad; 
c. de tot Nederlander genaturaliseerde persoon, die onmiddellijk voorafgaand aan zijn naturalisatie hoofdverblijf 
heeft gehad op het buiten Nederland gelegen grondgebied van het Koninkrijk. 
2. Op de inburgeringsplicht is de Wet inburgering van overeenkomstige toepassing. 
De artikelen 3, 58 en 60 van de Wet inburgering zijn niet van toepassing. 
9 MvT, p. 1. 
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zijn vervuld om verbannen te worden, anders dan het niet hebben van een in de wet niet 
aangeduide opleiding. De regering is krachtens de voorgestelde bepaling geheel vrij om aan te 
wijzen om welke opleiding het gaat, en vervolgens is de minister10 vrij om wie deze opleiding 
niet heeft te verbannen naar dat gebied van het Koninkrijk buiten Nederland waar de 
betrokken persoon recht op verblijf heeft.  
Een uitzondering bestaat zolang als een jongere ‘arbeid’ verricht ‘om in het eigen 
levensonderhoud [te] voorzien’,11 een opleiding of studie volgt, of voor gezinshereniging in 
Nederland is, of voor minder dan drie maanden daar verblijft. Voor het overige is in de 
voorgestelde wettekst geen voorwaarde te bespeuren dat men, blijkens veroordelingen of 
anderszins, een actueel gevaar voor de openbare orde oplevert. Zoals de tekst van de 
voorgestelde wet nu luidt, volgt daaruit dat de regering het niet hebben van een formele 
opleiding en het niet door arbeid voorzien in het eigen onderhoud kennelijk ziet als een 
zodanige misstap dat die verwijdering uit de samenleving vergt.  
Het in problemen raken of deze veroorzaken, is intussen wel de sleutel waarin de memorie 
van toelichting staat. Maar dit figureert niet in de wettekst zelf. Het ontbreken van een 
dergelijk criterium, alsmede de blanco delegatie terzake van de vereiste opleiding aan de 
regering is in strijd met het legaliteitsbeginsel. De wet zelf dient waarborgen aan de burger te 
verschaffen. De wet mag bij zulke zeer ingrijpende maatregelen als aan de orde zijn, het 
vaststellen van de toepassingscriteria niet overlaten aan de uitvoerende macht om deze geheel 
naar eigen inzicht te regelen. 
 
Ongelijke behandeling: het behoren tot een bepaalde groep als criterium 
De rechtvaardiging van het voorstel om verbanning mogelijk te maken, wordt geheel gezocht 
in de grote maatschappelijke problemen die een relatief klein deel van de Curaçaoenaars in 
Nederland veroorzaakt of ondervindt. De memorie van toelichting staat geheel en al in dit 
teken. De wet is daar echter niet op toegesneden. Er is bijvoorbeeld geen spoor van een 
antwoord op de vraag welke problemen Arubanen in Nederland veroorzaken, dat het 
uitzettingsmaatregelen voor deze groep kan rechtvaardigen. Het treffen van een zeer 
ingrijpende maatregel voor een veel grotere groep personen dan degenen waarom het 
eigenlijk te doen is, maakt de maatregel disproportioneel. 
 
Sanctie alleen voor wie een groepskenmerk draagt 
Meer principieel moet bedacht worden dat het gaat om een individuele maatregel die alleen 
tegen leden van een bepaalde groep kan worden genomen. Het groepskarakter – dat wil 
zeggen, het behoren tot de groep Antilliaanse en Arubaanse jongeren – is doorslaggevend. Het 
individuele gedrag is níet doorslaggevend. Het is het behoren tot de groep waardoor men 
blootgesteld wordt aan de maatregel; het enkele begaan van een misstap (i.e. het niet hebben 
van een adequate opleiding en inkomen) is niet voldoende voor de verbanning. 
Doorslaggegevend is waar je vandaan komt. 
Dit onderscheid op grond van geboorte en herkomst is op zichzelf al problematisch. Dat wordt 
het nog meer, als men gaat vergelijken met personen die lid zijn van een andere groep maar 
overigens overigens hetzelfde problematisch gedrag vertonen als sommige Curaçaose 
jongens. Leden van die vergelijkingsgroep kunnen niet verbannen worden, uitsluitend en 
alleen vanwege het feit dat zij niet tot de gedefinieerde groep Antillianen of Arubanen 
behoren, hoewel zij overigens in exact dezelfde positie verkeren. Zo verschaft de memorie 

                                                 
10 Artikel 2 lid 1 Voorstel: ‘Heenzending geschiedt bij besluit van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en 
Integratie naar het grondgebied van het Koninkrijk waar de desbetreffende persoon recht op verblijf, anders dan 
tijdelijk, heeft.’ 
 11 Door cocaïnesmokkel of andere criminele of illegale arbeid in het eigen levensonderhoud zal wel niet bedoeld 
zijn, al is dat in het voorstel niet zuiver gedefinieerd.   
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van toelichting cijfers over onder meer Marokkaanse jongeren, die in veel relevante opzichten 
lijken op de gewraakte groep Curaçaose probleemjongeren. De statistieken waarnaar de 
memorie van toelichting verwijst, suggereren dat het probleem bij sommige Marokkanen zelfs 
groter is dan bij ‘Antillianen en Arubanen’. Dit maakt de maatregel voor dezen alleen te 
beperkt en daarom willekeurig.12  
We constateerden zojuist al dat de maatregel in een ander opzicht te ruim is. De (zeer 
verontrustende) statistieken over vuurwapendelicten in de memorie van toelichting bewijst dat 
nogmaals: daar wordt erop gewezen dat het probleem zich ‘in het bijzonder [voordoet bij] 
jonge mannen die recent vanuit vooral Curaçao naar Nederland zijn gekomen (en op de 
Antillen zijn geboren)’.13 Als het alleen maar (of: voornamelijk) gaat om Curaçaose jongeren, 
dan is een maatregel gericht tegen alle Antilliaanse en Arubaanse jongeren veel te ruim en dus 
disproportioneel. 
 
Strafrechtelijke verbanning 
Voorgesteld wordt om het mogelijk te maken aan een Antilliaan of Arubaan bij een 
voorwaardelijke straf wegens het plegen van een misdrijf binnen twee jaar na eerste 
binnenkomst in Nederland, de voorwaarde op te leggen dat hij naar de Nederlandse Antillen 
of Aruba wordt ‘heengezonden’.  
Opnieuw maakt de maatregel onderscheid naar geboorteplaats en herkomst, nu deze 
voorwaarde niet aan anderen (Nederlanders of vreemdelingen) kan worden opgelegd. In de 
memorie van toelichting is hier geen specifieke rechtvaardiging voor aangevoerd. Wel wordt 
gewezen op een arrest van de Hoge Raad, dat ten aanzien van een vreemdeling (een Ghanees) 
het opleggen van een soortgelijke verbanningsvoorwaarde ontoelaatbaar achtte. De memorie 
wijst probeert dit arrest uit te leggen als niet relevant, omdat het niet ging om Nederlanders. 
Dat dit echter het voorstel des te onaanvaardbaarder maakt, wordt daarbij over het hoofd 
gezien.  
Bij de toets aan het voorschrift gelijke gevallen gelijk te behandelen (art. 1 Grondwet, 26 
IVBPR, art. 1 12e Prot. EVRM) rijst de vraag waarom een voorwaardelijk veroordeelde 
vreemdeling niet bij wijze van strafvoorwaarde kan worden worden verbannen naar een land 
waar hij verblijfsrecht heeft, maar een Antilliaanse of Arubaanse Nederlander wel? Een 
antwoord op deze vraag wordt niet verschaft. Vooralsnog is er geen rechtvaardiging te 
bedenken voor dit onderscheid tussen Caraïbische Nederlanders en vreemdelingen.  
Voor wat betreft de vergelijking met niet in de Antillen of Aruba geboren Nederlanders, lijkt 
de maatregel op een wijk- of straatverbod. Nochtans bestaat een wettelijke regeling van de 
mogelijkheid een niet-Antilliaanse of Arubaanse Nederlander, indien deze verblijfsrecht heeft 
in de Nederlandse-Antillen of Aruba, niet. Deze afwezigheid wijst in de richting van een 
ongerechtvaardigd onderscheid. Immers, waarom kan een Nederlander die elders dan in de 
Nederlandse Antillen of Aruba geboren is en die elders verblijfsrecht heeft niet daarheen 
worden gezonden bij wijze van strafvoorwaarde?  
Dit laatste roept de vraag op naar de verbondenheid met Nederland: van een in Nederland 
geboren Nederlander zou kunnen worden gezegd dat geboorterecht ook verblijfsrecht 
                                                 
12 ‘[V]ooral de Antillianen/Arubanen en de Marokkanen [vormen] een probleemgroep. Bij de Marokkanen zijn 
zowel de eerste als de tweede generatie vaker dan andere groepen verdachte van een misdrijf en gaat het relatief 
vaak om vermogensdelicten. Bij de Antillianen/Arubanen gaat het voornamelijk om jongeren van de eerste 
generatie, met een opvallend hoog percentage meisjes (4,5%). Zowel bij de eerste als tweede generatie 
Antillianen/Arubanen zijn de 15-17 jarigen relatief vaak verdacht. In de leeftijdsgroep 12-17 jaar [NB het 
wetsvoorstel heeft allen betrekking op 16- tot 24-jarigen, dus deze cijfers zijn weinig behulpzaam, LB] is het 
verdachtenpercentage voor Antilliaanse/Arubaanse jongens 10,1% (tegenover 2% van autochtonen), bij de 18-24 
jarigen is dat 13, respectievelijk 3,8. Bij Antillianen/Arubanen gaat het naast vermogensdelicten relatief vaak om 
“overige delicten” waaronder ook drugsdelicten (WODC Cahier 2005, 2, blz. 75-76 en 116).’ MvT, p. 4. 
13 Antillianen zijn 18 maal oververtegenwoordigd als het gaat om vuurwapendelicten, ibid. 
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verschaft. Er is met geboortigheid een onverbrekelijke band met het land zelf geschapen. 
Maar dit kan niet gezegd worden voor de Nederlander die buiten het Koninkrijk geboren is, 
aan wie evenmin de verbanning als strafvoorwaarde kan worden opgelegd. Integendeel, 
waarom zou een in het Koninkrijk geboren Antilliaanse of Arubaanse Nederlander minder 
recht hebben dan een buiten het Koninkrijk geboren Nederlander? Een van de vele vragen 
waarop de toelichting een antwoord verschuldigd moet blijven. 
 
Andere aspecten 
Opvallend is dat de strafrechtelijke verbanning niet aan leeftijd gebonden is. Dit heeft tot 
gevolg dat de maatregel niet gerechtvaardigd kan worden met verwijzing naar de 
oververtegenwoordiging van jongeren in de statistieken.  
Sterker, de opgelegde voorwaarde van verbanning duurt bij minderjarigen korter (twee jaar) 
dan bij meerderjarigen (drie jaar), terwijl de aangevoerde statistieken toch uitwijzen dat 
minderjarigen statistisch gesproken vaker verdacht worden van een strafbaar feit dan 
meerderjarigen (resp. vijf en viermaal zoveel dan autochtonen). 
Ook doet zich de paradox voor dat alleen misdrijven waarbij de oplegging van 
voorwaardelijke straffen mogelijk is, kunnen leiden tot het stellen van de voorwaarde van 
verblijfsbeëindiging, zodat bij de zwaardere delicten heenzending niet mogelijk is. Dit 
doorbreekt de samenhang tussen de zwaarte van het delict en de sanctie van beëindiging van 
verblijf in Nederland. Daarmee wordt ook de parallel die de memorie van toelichting trekt 
tussen deze vorm van ‘heenzending’ en de ongewenstverklaring van vreemdelingen (zie ook 
onder) doorbroken.  
 
Het Europees recht 
De beide verbanningsvoorstellen – zowel de bestuurlijke verbanning als de strafvoorwaarde – 
staan ook op gespannen voet met het EG-recht. Antillianen en Arubanen worden aan een 
sanctie blootgesteld waaraan EU-burgers die in Nederland verblijven op grond van de rechten 
van vrij verkeer, alsmede hun familieleden, niet zouden kunnen worden onderworpen. Het 
voorstel lijkt niet te kunnen voldoen aan de eisen die het Gemeenschapsrecht stelt aan een 
sanctie als ‘heenzending’ van zulke EU-burgers.14 Krachtens artikel 27 lid 2 Richtlijn 
2004/38/EG (de Richtlijn Verblijf) moet een dergelijke maatregel  

‘in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn 
op het gedrag van betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig 
geen reden voor deze maatregelen. Het gedrag moet een actuele, werkelijke en 
voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving 
vormen. Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband houden 
met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd.’ 

 
Op verschillende manieren vormt het Europees recht een probleem.  
Ten eerste vormt het in indirect probleem: de maatregel wordt alleen mogelijk gemaakt voor 
Antillianen en Arubanen, terwijl deze onmogelijk kan worden opgelegd aan EU-burgers en 
hun familieleden, die op grond van gebruikmaking van het vrij verkeer in Nederland zijn. Dit 
maakt de maatregel discriminatoir: men behandelt Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders 
slechter dan niet-Nederlandse EU-burgers.  
Ten tweede kan het zich soms voordoen dat een Antilliaan of Arubaan in Nederland is en 
diensten verricht naar andere lidstaten. Op dat moment kan geen van de beide vormen van 
verbanning worden opgelegd.  Dat is omdat de maatregel onverenigbaar is met de zojuist 
genoemde Richtlijn-bepaling. In elk geval is de bestuurlijke verbanning overduidelijk 
                                                 
14 Dit geldt overigens ook voor Antillianen of Arubanen die diensten verrichten over de grenzen tussen lidstaten 
heen en in Nederland verblijven.  
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ingegeven door overwegingen van algemene preventieve aard, en al om die reden een onder 
het EG-recht onmogelijke sanctie.  
 
Conclusie over de verbanningsvoorstellen; de binnengrenzen van het Koninkrijk 
We zien in de verbanningsvoorstellen een nieuwe tendens tot het opwerpen van 
binnengrenzen binnen het Koninkrijk. Deze grenzen bestaan alleen voor Antillianen en 
Arubanen. Vreemdelingen noch in het buitenland geboren Nederlanders kunnen aan de 
sanctie worden blootgesteld.  
De memorie van toelichting is heel helder over het slechter willen behandelen van Antillianen 
en Arubanen dan andere Nederlanders. De vormgeving van de strafsanctie op het in 
Nederland verblijven door wie ‘heengezonden’ is, wordt gerechtvaardigd door de sanctie voor  
ongewenst verklaarde vreemdelingen.15 Hier wordt duidelijk wat de regering voor ogen staat: 
het mogelijk maken een Antilliaanse of Arubaanse jongere te behandelen als ware hij een 
vreemdeling. Uitzetting uit Nederland voor de duur van een heenzendingsbesluit of 
heenzendingsvoorwaarde is het behandelen van Nederlanders alsof zij vreemdelingen zijn: 
met de invoering van deze maatregelen worden er ‘binnengrenzen’ binnen het Koninkrijk 
opgericht. 
In werkelijkheid gaan de maatregelen echter nog verder dan dat. De maatregelen kunnen 
immers, zoals wij zagen, slechts worden toegepast op Antilliaanse en Arubaanse 
Nederlanders, niet op vreemdelingen die in dezelfde positie verkeren: Antillianen of 
Arubanen die zich in een gelijke positie als vreemdelingen bevinden, worden slechter 
behandeld dan vreemdelingen. De ‘binnengrenzen’ zijn voor Antillianen en Arubanen 
onoverkomelijker dan de ‘buitengrenzen’ die tussen het Koninkrijk en de buitenwereld 
bestaan voor vreemdelingen. Dat wordt nog ’ns bevestigd door de inburgeringsvoorstellen die 
in het voorontwerp worden voorgesteld. 
 
INBURGERING 
Het voorontwerp stelt voor de inburgeringsplicht van de Wet inburgering tot Antillianen en 
Arubanen uit te doen strekken. 
Naar voren zal worden gebracht  

- dat het Statuut niet in de weg staat aan het toekennen van verschillende 
burgerschapsrechten en burgerschapsplichten in de verschillende landen van het 
Koninkrijk (‘landsburgerschap’);  

- dat de voorgestelde inburgeringsplicht echter niet zozeer het scheppen van 
(lands)burgerschapsrechten en -plichten betreft, maar het gelijkschakelen van 
Antillianen en Arubanen met vreemdelingen uit ‘derde landen’, en daarmee het 
staatsburgerschap waarop het Statuut is gebaseerd, ondergraaft;  

- dat de inburgeringsplicht in strijd is met de Grondwet en internationale verdragen, in 
het bijzonder de daarin vastgelegde discriminatieverboden; dat deze discriminatie 
vooral gelegen is in het ongerechtvaardigde onderscheid dat worden gemaakt tussen 
enerzijds Antilliaanse en Arubaanse EU-burgers met de Nederlandse nationaliteit en 
anderzijds niet-Nederlandse EU-burgers (en daaraan gelijkgestelde derdelanders), nu 
er geen inhoudelijke rechtvaardiging wordt gegeven voor het ongunstiger behandelen 
van Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders; 

- en dat andere derde landers, zoals Japanners, vrijgesteld worden van de 
inburgeringsplichten vanuit een oogpunt van burgerschap en koninkrijksrelaties meer 
dan schrijnend is. 

 

                                                 
15 MvT, p. 23 over art. 9 Voortontwerp. 
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Het voorstel 
De centrale bepaling over inburgering is artikel 7 van het Voorontwerp. Deze schept in het 
eerste lid een inburgeringsplicht voor: 

- eerste en tweede generatie Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders die ten minste 
tien jaar hun hoofdverblijf hadden op de Antillen of Aruba, en  
- voor op de Antillen of Aruba genaturaliseerde Nederlanders die voor hun 
naturalisatie ten minste tien jaar hun hoofdverblijf hadden op de Antillen of Aruba.  

In het tweede lid wordt de Wet inburgering op hen van overeenkomstige toepassing verklaard. 
Dit betekent onder meer dat de plicht gaat gelden voor 16 tot 65 jarigen.16  
De memorie van toelichting op het voorontwerp stelt dat wie tien jaar op de Antillen of Aruba 
heeft gewoond, om die reden problemen ondervindt bij opneming in de Nederlandse 
samenleving (MvT, p. 3). De inburgeringsplicht wordt voorgesteld als een ‘specifieke 
vormingsplicht’: 
 

“De bijzondere problematiek van bepaalde groepen Antillianen en Arubanen, die 
vooral voortvloeit uit een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, 
onvoldoende kennis van de Nederlandse samenleving en gebrekkige opleiding hangt 
in belangrijke mate samen met de ongecontroleerde immigratie vanuit de Antillen. Dit 
pleit ervoor het onderwerp in het kader van het onderhavige voorstel te regelen. Voor 
deze bijzondere categorie Nederlanders, nieuw- en oudkomers, met onvoldoende 
mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal en kennis van de  
Nederlandse samenleving wordt in de lijn van het advies van de Raad van State een 
specifieke vormingsplicht voorgesteld.’  [MvT, p. 13-14] 

 
De inhoud van de inburgeringsplicht 
De inhoud van de inburgeringsplicht wordt geregeld in de Wet inburgering. Deze Wet 
inburgering – welke op het moment van dit schrijven bij de Tweede Kamer aanhangig is17 – 
komt er kort gezegd op neer dat men op straffe van een bestuurlijke boete of verlaging van 
een uitkering moet slagen voor een examen waarin kennis van de Nederlandse taal en 
samenleving wordt getoetst. Elke Antilliaan of Arubaan die zakt voor dit examen zal dus 
bloot komen te staan aan een geldelijke boete of een verlaging van een uitkering. De sanctie is 
maximaal tussen de € 500 en € 1000 (dit laatste bij herhaald zakken); alleen bij niet 
verwijtbaarheid kan men een verlenging krijgen van de periode waarbinnen men moet slagen; 
wanneer het gemeentebestuur meent dat na aantoonbaar geleverde inspanningen men 
rederlijkerwijs niet zal kunnen slagen, kan men een gedeeltelijke of gehele vrijstelling 
verkrijgen.18 Verblijfssancties zijn op de ons interesserende categoriën niet van toepassing 
wegens hun Nederlanderschap. Dit betekent dan ook dat voor wat de inburgeringswet betreft 
– anders dan bij de ‘heenzending’ – het voorstel dus geen toelatingsregeling in eigenlijke zin 
is. Dit maakt de aangevoerde reden van ‘ongecontroleerde immigratie’ tot een Freudiaans 
slippertje. 
 
Voor wie geldt de inburgeringsplicht? 
Om vast te stellen hoe Antillianen en Arubanen worden behandeld in het voorstel, moeten we 
nagaan wie onder de Wet inburgering allemaal wel en niet inburgeringsplichtig is. Tot 
inburgering zijn in beginsel verplicht: 

- alle vreemdelingen, met uitzondering van  

                                                 
16 Zie boven, voetnoot 17. 
17 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 308, nr. 2-3. 
18 Artikel 29 van het Voorontwerp. 
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 degenen die gedurende ten minste acht jaar van de leerplichtige leeftijd 
in Nederland hebben gewoond en van  

 niet-Nederlandse EU-burgers 
 verdragsrechtelijk gepriviligeerde derdelanders, zoals Japanners, 

Amerikanen, Canadezen, Australiërs en Zwitsers. 
  

Tevens valt onder de ingediende Wet inburgering, de inburgeringsplicht ook voor een 
beperkte groep Nederlanders, namelijk 

-  de vòòr april 2003 genaturaliseerde Nederlanders die  
 een uitkering hebben 
 kinderen verzorgen 
 geestelijk ambtsbedienaar zijn.19 

 
We duidden eerder aan welke Caraïbische Nederlanders het Voorontwerp onder de 
inburgeringsplicht wil brengen. Kijkend naar de groepen inburgeringsplichtigen onder Wet 
inburgering, moeten we vaststellen dat het Voorontwerp de betrokken Nederlanders 
(Antillianen en Arubanen en in de Antillen en Aruba genaturaliseerde Nederlanders) in wezen 
gelijk stelt met vreemdelingen. Het enige verschil is dat er geen sancties in de sfeer van 
verblijfsrechtelijke titels aan het niet naleven van de inburgeringsplicht kunnen worden 
verbonden (vreemdelingen kunnen geen titel voor langdurig verblijf verwerven zolang zij niet 
slagen voor hun inburgeringsexamen). De primaire geldelijke sanctie geldt wél voor deze 
groepen Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders op dezelfde manier als voor vreemdelingen. 
 
Staatsburgerschap en landsburgerschap 
Het Statuut staat toe dat er naast het ene, ongedeelde Nederlanderschap ook een 
landsburgerschap bestaat. De officiële toelichting op artikel 3, eerste lid, aanhef en onder de 
letter c van het Statuut, stelt: ‘De regeling van Nederlandse onderdaanschap is 
Rijksaangelegenheid.’ En voegt daar aan toe: ‘Een eventuele regeling van een burgerschap is  
aan de landen overgelaten.’20 Met dit laatste burgerschap werd een landsburgerschap 
bedoeld, ter onderscheiding van het Nederlanderschap. Uitdrukkelijk is dus de mogelijkheid 
opgelaten van een bijzondere status voor landseigene Nederlanders, een formele status die 
alleen aan ‘nationalen’ zou kunnen worden gegeven.21 Maar het ging in wezen niet zozeer om 
de status, maar om de op grond daarvan toe te kennen rechten. Die zouden afhangen van 
regionale factoren. Toch werden de rechten van het landsburgerschap niet gezien als een 

                                                 
19 Intussen blijkt de Tweede Kamer grote moeite te hebben met inburgering van deze groepen vanwege de 
rechtszekerheid die het met (materieel) terugwerkende kracht opleggen van de inburgeringstoets in het geding 
komt en de ongelijke behandeling van Nederlanders onderling. 
20 De tekst luidt als volgt: “Letter c. Uitdrukkelijk wordt hier van Nederlanderschap en niet van nationaliteit 
gesproken, ten einde te doen uitkomen, dat voor de drie Rijksdelen de gezamenlijke en enige nationaliteit is het 
Nederlanderschap. Ook de regeling van het Nederlands onderdaanschap is Rijksaangelegenheid. Van 
Nederlandse onderdanen – niet-Nederlanders – is alleen nog sprake in Nieuw-Guinea. In artikel 60 wordt dit tot 
uitdrukking gebracht. Een eventuele regeling van een burgerschap is aan de landen overgelaten.” 
Artikel 60, dat inmiddels vervallen is, luidde: “Waar in dit Statuut gesproken wordt van Nederlandschap, is 
daaronder begrepen Nederlands onderdaanschap.” 
21 Van Helsdingen, Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1957, p. 56; dit gaat terug op Resolutie 
XIV van de Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao van 1948. Pikant detail: deze Resolutie kende ook het 
beginsel dat ‘Nederlanders niet kunnen worden uitgewezen uit het land, waarvan zij burger zijn of waar zij zijn 
gevestigd.’ De verbanningsmaatregelen zouden dus ontoelaatbaar zijn. 
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exclusieve, autonome bevoegdheid van de landen: ging er vanuit dat er ook ‘een 
gemeenschappelijke regeling’  zou zijn die de hoofdlijnen zou uitstippelen.22

Geen van de drie landen van het Koninkrijk heeft het landsburgerschap als formele status 
ingevoerd, en evenmin is een gemeenschappelijk regeling totstandgebracht. Materieel is er 
echter wel degelijk sprake is van differentiatie tussen de landen voor wat betreft 
burgerschapsrechten, die ertoe leidt dat er in de praktijk wel degelijk een verschillend 
burgerschap in de verschillende delen van het Koninkrijk is. Fundamentele 
burgerschapsrechten zijn het kiesrecht en het verblijfsrecht. Voor allebei bestaat er voor 
landseigenen aparte regelingen. Het Statuut bevat een algemene regeling op hoofdlijnen van 
het landskiesrecht in artikel 46 Statuut. Kiesrecht bestaat niet op koninkrijksniveau maar 
beperkt zich tot de landen afzonderlijk. 23  
Ook wat betreft het recht in de verschillende landen te verblijven, bestaan er verschillen 
tussen de landen. Van oudsher hebben de Nederlandse-Antillen, en sinds het verwerven van 
de landsstatus door Aruba ook dit land, een Landsverordening Toelating en Uitzetting, die 
vestiging van (kort gezegd) bepaalde Europese Nederlanders in de Antillen en Aruba aan een 
vergunning bindt – dit ter bescherming van de arbeidsmarkt van de kwetsbare 
eilandeconomieën van deze landen.  
In feite is het voorstel voor verbanning en inburgering van Antillianen en Arubanen eveneens 
het scheppen van bijzondere voorrechten voor andere Nederlanders, namelijk voor de buiten 
de Antillen of Aruba gevestigde Nederlanders van (overwegend) niet-Antilliaanse of 
Arubaanse afkomst. Dezen kunnen immers niet aan deze maatregelen worden blootgesteld. 
Het Statuut staat op zichzelf niet in de weg aan het scheppen van zo’n ‘landsburgerschap’ – 
met alle gevolgen vandien, zoals het opwerpen van persoonsgebonden ‘interne grenzen’ 
binnen het Koninkrijk. Maar de aard en vormgeving van zo’n burgerschap kan wel degelijk in 
strijd zijn met de principes waarvan het Statuut uitgaat en met hoger recht – en dat is ook 
daadwerkelijk met de voorgestelde maatregelen het geval.  
 
Gekozen landsburgerschapscriteria in strijd met staatsburgerschap binnen het Koninkrijk 
Het probleem met de inburgeringsplicht is dat de getroffen groep Antilliaans en Arubaanse 
Nederlanders niet slechts gedifferentieerd wordt van andere Nederlanders. Integendeel zij 
worden gelijk gesteld met niet-Nederlanders, vreemdelingen, ‘derde landers’ die helemaal 
niets met Nederland van doen hebben. Dit is het echte probleem van de burgerschapsplicht die 
men wil invoeren. Antillianen en Arubanen zijn wat dit betreft niet eens tweede rangsburgers, 
zij zijn vreemdelingen – en om precies te zijn: de minst begunstigde vreemdelingen, zoals we 
zullen zien. 
Zodoende splitst men het personele substraat van het Koninkrijk zelf, de inwoners van het 
Koninkrijk, de facto op in binnenlanders en  buitenlanders. Men schept in het Koninkrijk een 
binnenland en buitenland, waarbij de koninkrijksbuitenlanders in vergelijking met andere 
buitenlanders geen en ten opzichte  van sommigen een minder gepriviligieerde band hebben 
met Nederland.  
Formeel zijn Antillianen en Arubanen wel Nederlanders, maar dat zijn ze pas ten volle nadat 
zij hun burgerrecht hebben bewezen op straffe van een geldboete; dit op gelijke voet met niet-
geprivilegieerde niet-Europese buitenlanders. De ‘binnengrenzen’ in het Koninkrijk die 
gevormd worden door het landsburgerschap, blijken eigenlijk ‘buitengrenzen’ te zijn.  

                                                 
22 Ibid. Het tweede rapport bevatte terzake het volgende: ‘Voor wat betreft het landsburgerschap en de op grond 
daarvan toe te kennen rechten aangaat, spelen regionale factoren zulk een grote rol, dat in een 
gemeenschappelijke regeling alleen de hoodflijnen zouden zijn uit te stippelen.’ 
23  Dat verbaast niet: een koninkrijksparlement bestaat niet.  Voor de complicaties die dit oplevert in verband met 
het kiesrecht voor het Europees Parlement, zie zaak C-145/04 die voor het Hof van Justitie EG dient en de 
conclusie in deze zaak van Advocaat-Generaal Tizzano van 26 april 2006. 
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Het probleem ontstaat door de impliciet of expliciet van de inburgeringsplicht vrijgestelde 
categorieën Nederlanders en niet-Nederlanders die de inburgeringswetgeving schept. De 
vergelijkingsgroep betreft telkens degenen die – net als de inburgeringsplichtige Antillianen 
en Arubanen – buiten Nederland geboren zijn (of uit een buiten Nederland geboren ouder 
geboren) en 10 jaar buiten Nederland hun hoofdverblijf hadden, maar worden vrijgesteld van 
de inburgeringsplicht.  
Wij noemen de volgende vrijgestelden:  

a) Antillianen en Arubanen die 10 jaar of langer hun hoofdverblijf buiten het Koninkrijk 
hadden;  

b) andere Nederlanders buiten het Koninkrijk geboren die 10 jaar of langer hun 
hoofdverblijf buiten Nederland hadden; 

c) niet-Nederlandse EU-burgers en hun familieleden die derdelander zijn; en 
d) verdragsrechtelijk geprivilegieerden (Japanners, Canadezen, Australiërs en 

Amerikanen). 
Buiten de groep die inburgeringsplichtig worden gemaakt, vallen de Antillianen of Arubanen 
die 10 jaar hun hoofdverblijf buiten het Koninkrijk hadden (de groep onder a). Bij wijze van 
voorbeeld kan men denken aan Nederlandse Antillianen die op het Franse deel van St. 
Maarten wonen, of Antillianen die in Venezuela of op een niet-Nederlands Caraïbisch eiland 
wonen en voor vestiging naar Nederland komen. Deze vallen niet onder de inburgeringsplicht. 
Dit is willekeurig en daarmee ongerechtvaardigd. 
Ditzelfde geldt voor andere Nederlanders die om welke reden dan ook 10 jaar buiten het 
Koninkrijk hun hoofdverblijf hadden (groep b). Ook zij vallen niet onder de 
inburgeringsplicht, hoewel daarmee niet gezegd is dat zij afdoende kennis van de Nederlandse 
taal en samenleving hebben om geen integratieproblemen te kunnen hebben.  
 
Niet-Nederlandse EU-burgers  
Ten aanzien van niet-Nederlandse EU-burgers (groep c hierboven) zal krachtens de Wet 
inburgering een categoriale uitzondering gelden. Bovendien horen tot deze groep een aantal 
andere niet-Nederlanders die daarmee gelijk moet worden gesteld, nl. burgers van EER-
landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitsers.24 Bovendien worden (in 
overeenstemming met secundair EG-recht) ook hun familieleden die derdelander zijn 
vrijgesteld van de inburgeringsplicht.25

Voor wat betreft de niet-Nederlandse EU-burgers zelf (en EER-onderdanen en Zwitsers) die 
niet voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal en samenleving is er geen substantiële 
rechtvaardiging aan te voeren waarom zij moeten worden vrijgesteld van de 
inburgeringsplicht, maar Nederlandse Antillianen en Arubanen niet.26 De Raad van State 
                                                 
24 Art. 4, tweede lid, Wet inburgering, TK 2005-2006, 30308, nr 2: ‘Evenmin is inburgeringsplichtig: a. de 
vreemdeling die onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de 
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland’. 
25 Art. 4, tweede lid, Wet inburgering, TK 2005-2006, 30308, nr 2: ‘Evenmin is inburgeringsplichtig: [...]c. het 
familielid van de persoon, bedoeld in de onderdelen a en b, dat onderdaan is van een derde staat en dat uit hoofde 
van richtlijn 2004/38/EG, de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel de 
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, 
anderzijds, over het vrije verkeer van personen, gerechtigd is Nederland binnen te komen en er te verblijven’. 
26 Schrijver dezes meent dat het niet zeker is dat Arubanen en Antillianen die, met het oogmerk zich aldus te 
onttrekken aan de inburgeringsplicht, met gebruikmaking van een luchtvaartmaatschappij zich via een ander 
lidstaat naar Nederland laten vervoeren, zich zonder meer kunnen beroepen op het vrij diensten verkeer. 
Bovendien is het de vraag of de betrokkene wel in een nadeliger positie verkeert na van zijn EG-rechten gebruik 
te hebben gemaakt (dit is de ratio van de Singh en soortgelijke rechtspraak van het HvJEG). Een 
inburgeringsplichtige (Antilliaanse of Arubaanse) Nederlander komt bij vestiging in Nederland niet in een 
ongunstiger positie te verkeren doordat hij gebruik heeft gemaakt van zijn EG-rechten, omdat hij immers ook 
tevoren al was onderworpen aan de inburgeringsplicht; aldus ook de MvT Wet inburgering, Tweede Kamer, 
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wees er in het advies over de oorspronkelijke tekst van de Wet inburgering op, dat door het 
opleggen van een inburgeringsplicht aan Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders, 
‘Nederlanders daarmee in een ongunstiger positie komen te verkeren dan de andere burgers 
van de Europese Unie, en dat dit moeilijk te verenigen is met het gelijkheidsbeginsel.’27 Nu er 
aan de toen voorgestelde inburgeringsplicht voor Antillianen en Arubanen niets veranderd is, 
zal het voorstel dus ongetwijfeld op dezelfde ‘grote bezwaren’ van de Raad van State stuiten. 
De Raad van State was terecht van oordeel dat de maatregel de Antillianen en Arubanen 
ongerechtvaardigd ongelijk behandelt op een wijze die door artikel 1 van de Grondwet, het 
Twaalfde Protocol van het EVRM en artikel 26 IVBPR wordt verboden. Het bezwaar schuilt 
er voornamelijk in dat een Fransman, Brit, Griek, Pool Litouwer, Est, Portugees of IJslander 
die geen enkele formele of culturele band heeft met Nederland, de Nederlandse taal geenszins 
beheerst of van de Nederlandse samenleving maar enige kennis heeft, zonder meer wordt 
vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Er is in de memorie van toelichting bij het voorontwerp 
niet een begin van een inhoudelijke verklaring te vinden waarom het gerechtvaardigd is om 
deze niet-Nederlanders ten aanzien van de inburgeringsplicht een meer geprivilegieerde 
burgerschapspositie te verlenen dan Nederlanders.  
Terecht verwijst de Raad van State naar de jurisprudentie van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens, dat in het Matthews arrest heeft vastgesteld dat het enkele feit dat men 
partij is bij de oprichtingsverdragen van de Europese Gemeenschap en Unie geen 
rechtvaardiging kan zijn voor het niet naleven van het EVRM (en bijbehorende 
Protocollen).28 Een formele verwijzing naar het bestaan van EG-recht alleen kan de meer 
bevoorrechte positie van EU-burgers (en daaraan gelijkgestelden en hun familieleden) in 
vergelijking met een groep Nederlanders niet rechtvaardigen.  
 
Geprivilegieerde derdelanders 
Tot de groep vrijgestelden van de inburgeringsplicht, behoren ook derdelanders die krachtens 
‘meest begunstigden’ clausules en ‘nationale behandelingsclausules’ in vriendschaps- en 
andere verdragen vrijstelling wordt verleend (groep d, hierboven).29 Het gaat om Japanners, 
Amerikanen, Canadezen, Australiërs en Zwitsers. Aldus gunt men aan deze derde landers, die 
vanuit burgerschapsperspectief geen enkele band hebben met Nederland, een meer 
geprivilegieerde behandeling dan aan Nederlandse inwoners van het Koninkrijk die in het 
Koninkrijk zijn geboren en getogen zijn. En aldus blijken Antillianen en Arubanen door 
Nederland kennelijk gemaakt te worden tot ‘minderbegunstigden’. 
Het Statuut is gebaseerd op een gedeeld staatsburgerschap. Het is onderdeel van de retorica 
van Europese Nederlanders dat dit gedeelde staatsburgerschap meer is en behoort te zijn dan 
het Nederlandse paspoort alleen. Het Statuut gaat daar ook vanuit. Men heeft destijds bewust 
ervoor gekozen niet de Britten te volgen in een losse commonwealth benadering waarbij men 
burgerschapsrechten zoals toegang, verblijf en kiesrecht geheel loskoppelde van het 
staatsburgerschap. Vandaar ook dat in het rapport dat ten grondslag lag aan Resolutie XIV 
van de Conferentie van 1948, welke het bestaan van een landsburgerschap naast een 
staatsburgerschap mogelijk maakte, spreekt over een ‘gemeenschappelijke regeling’ van de 
                                                                                                                                                         
vergaderjaar 2005–2006, 30 308, nr. 3, p. 42. De zin van de uitzondering bedoeld in artikel 4, lid 2 sub b, Wet 
inburgering (zie voetnoot hiervoor) is volgens de regering dat de Nederlander die, gebruikmakend van zijn EG-
rechten langdurig in een andere lidstaat heeft gewoond, onder omstandigheden daardoor minder snel in 
aanmerking komt voor de vrijstellingsgrond van 8 jaar Nederlands onderwijs tijdens de leerplichtige leeftijd. 
Hier benadeelt gebruikmaking van EG-rechten de Nederlander wel. 
27 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 308, nr. 4, p. 2. 
28 EHRM 18 februari 1999, Matthews tegen Verenigd Koninkrijk, paragrafen 31–35. 
29 Artikel 4 lid 2, Wet inburgering: 2. Evenmin is inburgeringsplichtig:... e. de persoon die anderszins op grond 
van bepalingen van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties geen  inburgeringsplicht als 
bedoeld in artikel 6 kan worden opgelegd. 
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hoofdlijnen van het burgerschap, waarnaast bijzonderheden in regelingen per land kunnen 
worden uitgewerkt.30  
Hoezeer de Nederlandse regering het gezamenlijke staatsburgerschap ontledigt van elke 
materiële betekenis, blijkt wel uit het verlenen van voorrechten aan Japanners en andere 
derdelanders die men wil onthouden aan de eigen onderdanen. Het biedt een schrijnend 
inzicht in de koninkrijksverhoudingen zoals die vanuit Nederland worden gezien. 
 
Conclusie  
De voorstellen voor het opleggen van een algemene inburgeringsplicht op gelijke voet met 
derdelanders, onder gelijktijdige categoriale vrijstelling van niet-Nederlandse EU-burgers (en 
daaraan gelijkgestelden) en ook van sommige niet-Europese derdelanders, zijn onhoudbaar. 
‘Liever een Japanner dan een Antilliaan of Arubaan’, is de implicatie van de voorgestelde 
inburgeringsplicht; ‘liever een Marokkaanse probleemjongere dan een Antilliaanse 
probleemjongere’ is de implicatie van de verbanningsmaatregelen. Het voorontwerp is uiterst 
geschikt om de koninkrijksverhoudingen te verzuren en het verder uiteenvallen van het 
Koninkrijk te bevorderen. Het werpt allerlei grenzen binnen het koninkrijk op langs de lijnen 
van het persoonlijk statuut van burgers. Eerste rangs-, tweede en derde rangsburgers worden 
onderscheiden, en misschien nog wel meer. Duidelijk is dat de Antillianen en Arubanen die in 
de Caraïbische koninkrijksdelen hun hoofdverblijf hebben gehad in elk geval niet tot de eerste 
en tweede rang behoren. Niet alleen niet-Nederlandse EU-burgers gaan hun voor, maar ook de 
Japanners, Amerikanen, Australiërs en Canadezen. 
Het opwerpen van zulke grenzen binnen het Koninkrijk heeft op geen enkele wijze 
bijgedragen aan verbetering van de toekomst van de Caraïbische delen van het Koninkrijk. 
Het draagt daarom ook niet bij aan de oplossing van problemen die Nederland ziet in de 
verhouding tot de Caraïbische koninkrijksdelen, zomin als ze bijdragen aan het oplossen van 
al jaren slepende maatschappelijke problemen van een relatief beperkte groep Antilllianen in 
Nederland. Daarbij is Aruba het piespaaltje. In geen van de statistieken of anderszins is er een 
probleem gesignaleerd met de kwaliteit van de instroom van Arubanen naar Nederland. 
Omdat nu eenmaal in de Toelichting op het Statuut staat dat bij toelating en uitzetting ‘de 
landen [niet] behoren te discrimineren tussen Nederlanders die niet uit het betrokken land [= 
Nederland] afkomstig zijn’ heeft men de Arubanen in dezelfde ongunstige positie willen 
brengen als de Antillianen. Een fraai staaltje non-discriminatie. 
Het inmiddels al jarenlang slepende gesteggel over toelatings- en uitzettingsregelingen heeft 
geen van de koninkrijkspartners iets positiefs gebracht. Het is daarom beter een radicaal 
andere koers te varen.  
In Europa hebben we geleerd dat vrij verkeer bijdraagt aan het economisch en 
maatschappelijk welzijn (hoewel we het bij elke uitbreiding van de EU met een niet-West-
Europees land opnieuw schijnen te moeten leren). Binnen het Koninkrijk is die les nog steeds 
niet geleerd. Het zou verstandig zijn, juist nu de Nederlandse Antillen  op het punt staan om 
zich op te heffen, om binnen het Koninkrijk het vrij verkeer van werknemers, of meer 
algemeen het vrij verkeer van personen, als constitutioneel beginsel te codificeren (behoudens 
de mogelijkheid van vrijwaringsmaatregelen bij economische crises, vast te stellen bij 
maatregel van nader te bepalen aard waaromtrent de betrokken koninkrijksentiteiten – ten 
minste – worden geraadpleegd).  
De Hoge Raad heeft in zijn juriprudentie al vastgesteld dat dit beginsel een ongeschreven 
staatsrechtelijk beginsel is dat tussen Aruba en de Nederlandse Antillen geldt.31 Het dient bij 
de uitkomst van de komende onderhandelingen tevens te worden vastgelegd tussen alle 
eilanden van de Antillen zodra de Nederlandse Antillen opgeheven worden. Tevens moet dit 
                                                 
30 Van Helsdingen, p. 56. 
31 HR 12 november 1993, AB 1994, 404. 
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beginsel van toepassing worden in de verhouding tot Nederland. De Antillen en Aruba zullen 
(zonder veel pijn?) formeel afscheid moeten nemen van de mogelijkheid hun 
eilandseconomieën te beschermen tegen Nederlandse aanwezigheid op de arbeidsmarkt 
(behoudens in geval van noodsituaties). Het zal ook pijn doen bij de Nederlandse politici die 
denken dat men sociale en economische problemen oplost door krachteloze symbolische 
maatregelen die geen enkele bijdrage leveren aan hun oplossing.  
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