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In dit opstel, opgedragen aan de scheidend hoogleraar Constitutioneel koninkrijksrecht, Jaime 
Saleh, onderzoek ik de constitutionele aard van het proces van ontmanteling van de Nederlandse 
Antillen. 
Aan het begin van het proces van ontmanteling van de Nederlandse Antillen stonden grote 
ideeën. Vanuit een grote en samenhangende, constitutionele visie op het Koninkrijk zou gewerkt 
worden aan nieuwe verhoudingen en concrete uitwerkingen. Aan het einde mag men zich 
afvragen wat daarvan terecht gekomen is. Het antwoord is vrij eenvoudig: niet veel. De 
belangrijkste constitutionele documenten van het Koninkrijk, het Statuut en de Grondwet, zijn in 
het achter ons liggende proces van ondergeschikt belang geweest. Hoe komt dat? En wat zijn 
daarvan de gevolgen?  
 
Het constitutionele momentum 
De constitutionele geschiedenis van Nederland kent echte constitutionele momenten2 waarop 
zich wezenlijk constitutionele transformaties voordeden. Daarvan zijn te onderscheiden de 
veranderingen die constitutionele aanpassingen waren aan de omstandigheden, en ten slotte de 
ondergeschikte grondwetswijzigingen.3  
Bij de grote constitutionele transformaties gaat het om constitutionele omwentelingen waarbij een 
nieuwe constitutionele orde ontstond. In wezen kunnen die niet of niet geheel beheerst worden 
door de bestaande constitutionele regels van grondwetswijziging. Het gaat om wijzigingen die 
treden buiten het kader van de bestaande constitutionele orde. 
De grote constitutionele momenten in de Nederlandse geschiedenis zijn te associëren met 1579 
(Unie van Utrecht), 1581 (afzwering), 1795 (einde Unie van Utrecht), 1813/’14/’15 (post-
Napoleontische grondwetgeving), 1848 (liberale grondwetswijziging). Ook de democratische 
doorbraak van 1917 moet als grote transformatie worden beschouwd, maar toen werd wel de 
gewone weg van grondwetswijziging gevolgd.  
De constitutionele aanpassingen, veelal aan de internationale ontwikkelingen waaraan Nederland 
blootstond, kan men zien in 1887 (parlementaire consolidatie), 1922 (verzuilde democratie), 1948 
(de post-koloniale Grondwet), 1949/1953/1956/1963 (post-koloniaal internationalisme), 1983 
(deconstitutionalisering), 2000 (verwerking van de Val van de Muur in de grondwettelijke 
defensiebepalingen).  
Daarnaast zijn er talloze ondergeschikte wijzigingen die uitmondden in de aaneenschakeling van 
triviale grondwetswijzigingen van de laatste decennia (de grondwetswijzigingen van 1938, 1972, 
1987, 1995, 1999, sommige van 2000, die van 2002 en 2005). 
 
Dit is de constitutionele geschiedenis vanuit Europees oogpunt, en niet vanuit het perspectief van 
de kolonies die deel uitmaakten van het Koninkrijk. Uit de zojuist gegeven opsomming blijkt dat 
de na-oorlogse Nederlands Grondwetten wel weerspiegelden wat zich rond de dekolonisatie 
voordeed, maar beheersen konden zij het niet: de verschillende wijzigingen hobbelden achter de 
feiten aan – feiten die bepaald werden door de internationale gebeurtenissen en niet in de laatste 
plaats de gebeurtenissen in de kolonies zelf.  
 

                                                 
1 Hoogleraar Europees constitutioneel recht, Universiteit Utrecht.  
2 Het begrip is ontworpen door Bruce Ackerman met het oog op de analyse van de Amerikaanse 
constitutionele geschiedenis.  
3 Zie meer uitgebreid, L.F.M. Besselink, Grundstrukturen staatlichen Verfassungsrechts: 
Niederlande. In: Ius Publicum Europaeum, Band I: Nationales Verfassungsrecht, Prof. Dr. Armin 
von Bogdandy, Prof. Dr. Pedro Cruz Villalón, Prof. Dr. Peter M. Huber (hersg.), C. F. Mueller 
Verlag, Heidelberg 2006, paragrafen 3-60.   
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Waar was het Statuut? 
 
Hoe nu de achter ons liggende ontmanteling van de Nederlandse Antillen te beschouwen, in het 
licht van het onderscheid tussen constitutionele transformaties, aanpassingen en triviale 
wijzigingen?  
 
Er is veel voor te zeggen dat het gaat om een constitutionele transformatie. In elk geval voor de 
Caribische delen van het Koninkrijk – met uitzondering van Aruba – gaat het om het scheppen 
van een nieuwe constitutionele orde. De landen Curaçao en Sint Maarten bestonden niet op het 
moment dat ze tot stand moesten worden gebracht. De openbare lichamen Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba bestonden niet op het moment dat ze in het leven moesten worden geroepen. 
En toch moesten deze vijf nieuwe constitutionele entiteiten elk als entiteit meewerken aan hun 
eigen totstandkomen. Was dit niet al vanwege het ook bij dit proces vaak vermaledijde 
‘zelfbeschikkingsrecht’,4 dan toch vanwege het ontegenzeggelijke feit dat zonder de 
medewerking van die nog niet bestaande entiteiten, ze niet succesvol tot stand hadden kunnen 
worden gebracht. 
 
Het belangrijkste argument om te zeggen dat het om een authentiek ‘constitutioneel moment’ 
ging, is dat een constitutionele ordening die daarvoor niet bestond in het leven werd geroepen; 
dat getreden werd buiten het bestaande constitutionele kader. Als we ons de aard van dit 
‘constitutionele moment’ realiseren, dan is duidelijk dat eigenlijk niet gehandeld kon worden 
volgens de positiefrechtelijke regels voor constitutionele verandering. De bepalingen over de 
verandering van het Statuut en van het Koninkrijk waren niet leidend. Aan de oppervlakte ziet het 
wijzigingsbesluit eruit zoals het Statuut het voorstelt: het is aangenomen door Nederland, Aruba 
en de Nederlandse Antillen. Maar in werkelijkheid werd het wijzigingsbesluit niet geconstitueerd 
door Aruba en de Nederlandse Antillen maar door Curaçao en Sint Maarten samen met 
Nederland en Aruba. De medewerking was nodig van nog niet bestaande entiteiten bij het 
totstandbrengen van die constitutionele entiteiten zelf. Daarin konden de juridische constitutionele 
veranderingsregels niet voorzien. Dat het land Curaçao moet instemmen met de wijziging van het 
Statuut die het land Curaçao in het leven roept, kon door het Statuut niet worden voorzien omdat 
het Statuut dit land niet kent. Hetzelfde geldt voor Sint Maarten en mutatis mutandis de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, voor zover deze in het Statuut ter sprake komen.  
 
 
Waar was de Grondwet? 
 
Voor de Grondwet en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba lijkt het anders te liggen. Hun 
uittreding uit de Nederlandse Antillen geschiedde door middel van het Statuut, waarbij het Statuut 
vastlegt dat voor deze eilanden vanwege hun bijzondere kenmerken afgeweken kan worden van 
de Nederlandse regels en maatregelen.5  
 

Als een terzijde wijs ik erop dat de gedachte dat de uittreding geschiedde bij wet, namelijk de Wet 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 27 mei 2010, een misverstand is dat 
voorkomt uit verwarring over de rang van constitutionele en wettelijke regelingen. Een Nederlandse 
wet kan niet bewerken dat eilanden die binnen het Koninkrijk deel uitmaken van het autonome land 
de Nederlandse Antillen geïncorporeerd worden als openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van 
de Grondwet. Constitutioneel gesproken kan dit uitsluitend door wijziging van het Statuut. Wat de 
wet vervolgens doet, is het kwalificeren van uit het Koninkrijksverband getreden eilanden als 
‘openbaar lichaam’ in de zin van de Grondwet. Temporeel vallen de constitutionele en de wettelijke 
regeling samen, hiërarchisch niet. Slechts een constitutioneel document als het Statuut kan een 

                                                 
4 Over het constitutioneel taboe rond ‘zelfbeschikking’, zie de geschiedenis van de Preambule van het 
Statuut in Van Helsdingen, Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden: Wordingsgeschiedenis, 
Commentaar en Praktijk, Den Haag 1957, 189-249. 
5 Artikel 1, tweede lid, Statuut sinds 10-10-10: ‘Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken elk deel uit van het 
staatsbestel van Nederland.’. 
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dergelijke constitutionele ingreep in de landen van het Koninkrijk plegen, waarbij een deel van het 
land uitgenomen wordt en als entiteit daarbuiten wordt geconstitueerd. Juridisch zou het onmogelijk 
en een ontoelaatbare inbreuk zijn op het Statuut als bij wet het eilandje Guana Key, dat voor de 
kust van Sint Maarten ligt en dat daarvan onderdeel uitmaakt, zou inlijven in het land Nederland. 
Zo ook zou inlijving van de drie kleinere eilanden van de Nederlandse Antillen bij wet volstrekt 
ontoelaatbaar zijn.  
 

Juist omdat deze uittreding door middel van statutaire bepalingen plaatsvond, constitutioneel van 
aard is, zowel voor de Nederlandse Antillen als voor de daaruit genomen eilanden, is het 
verbazingwekkend dat de preambule van het gewijzigde Statuut niet tot uitdrukking brengt dat de 
drie eilanden daarmee instemden.6 Temeer nu de preambule van oudsher de instemming ‘uit 
vrije wil’ van de partners als fundament van de constitutionele ordening bestempelde, was dit 
vragen om moeilijkheden omtrent de constitutionele legitimiteit van het nieuwe bestel in de ogen 
van deze eilanden. Die zijn niet uitgebleven, en zullen ons nog jaren vergezellen.  
De incorporatie van de drie kleine eilanden in Nederland heeft niets aan de inhoud van de 
Grondwet veranderd. Sterker, van artikel 134 Grondwet werd gebruik gemaakt om aan deze 
eilanden de grondwettelijke positie van ‘openbaar lichaam’ te geven.  
De materiële reikwijdte van de Grondwet is dus niet gewijzigd, maar de territoriale uiteraard wel. 
Dat dit na de dekolonisatie en het proces van Europese integratie, die uitgaat van bestendiging 
van de vrede op het Europese continent, zich nog zou voordoen, had men niet kunnen 
bevroeden. Dit op zich toont al aan dat ook voor het Nederlandse constitutionele bestel het gaat 
om een constitutionele wijziging die buiten de denkkaders van de Grondwet om is gegaan.  
Ook hier is dus een verscholen ‘constitutioneel moment’.  
Een ‘constitutioneel moment’ was het in elk geval voor de drie eilanden. De Antilliaanse 
‘grondwet’, de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen, wordt immers voor de drie eilanden 
vervangen door de Grondwet van de Nederlanders. De positie van eilandgebied binnen de 
Nederlandse Antillen als autonoom land, zoals deze verzekerd werd door respectievelijk de 
Eilandenregeling en het Statuut verdween. En dit een en ander op een wijze waarin niet alleen 
het Statuut, de Staatsregeling of de Eilandenregeling niet voorzag, maar ook de Grondwet niet. 
 
 
Wanneer kwamen het Statuut en de Grondwet in beeld? 
 
De gevolgde wijzigingsprocedure was feitelijk anders dan het Statuut voorzag. Dit wordt 
voldoende verklaard door het ‘constitutionele moment’ waarin we ons bevonden. Er blijft echter 
iets vreemds. Als het echt om zo’n belangrijk ‘constitutioneel moment’ ging, dan zou men 
verwachten dat het proces van beraadslaging en besluitvorming over de nieuwe constitutionele 
ordening zich zou concentreren op de beoogde inhoud van het nieuwe Statuut. Dat was echter 
niet het geval. 
Terecht was het rapport van de commissie-Jessurun van het standpunt uitgegaan dat beslissend 
was om vanuit een visie op het Koninkrijk, die in een nieuw opzet van het Statuut moest worden 
uitgewerkt, te werken naar nieuwe verhoudingen en een nieuwe constitutionele rechtsorde.7 Ook 
de zeer belangrijke voorlichting van de Raad van State die het startsein gaf voor de aanpak van 
de ontmanteling stelde als stappenplan voor om op korte termijn eerst het Statuut te herzien, om 
vervolgens de aanpassing van de wetgeving z’n nader beslag te laten krijgen.8  

                                                 
6 Voor St Eustatius was de uittreding uitdrukkelijk tegen de per referendum uitgesproken wil van de 
bevolking in, maar onder druk van de omstandigheden werkten de vertegenwoordigers van dit eiland wel 
mee aan de uittreding.  
7 Nu kan het… nu moet het! The time is now, let’s do it!Awor por, ban p’e! Advies Werkgroep Bestuurlijke 
en Financiële Verhoudingen Nederlandse Antillen, 8 oktober 2004. Bijlage bij Kamerstukken II 2004/05, 
29 800 – IV, nr 6. 
8 Voorlichting overeenkomstig artikel 18, tweede lid, van de Wet op de Raad van State inzake de 
hervorming van de staatkundige verhoudingen van de Antilliaanse eilanden binnen het Koninkrijk., 
W04.06.0204/I/K/A, 18 september 2006, Kamerstukken II 2006/07, 30 800 IV, nr 3 (voorlichting) en 
Kamerstukken II 2006/07, 30 800 IV, nr. 4 (nader rapport).  
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De regering zweeg in het Nader Rapport geheel over de aanpassing van Statuut en Grondwet. 
Prioriteit had het voor de regering dus in geen geval. Eerst wilde men alle punten technisch 
verwerken waarbij voor de nieuwe landen de zorgpunten van geld, financieel toezicht en toezicht 
op de rechtshandhaving in ruime zin kapitale kwesties waren, en voor Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba een steeds verder uitdijend wetgevingscomplex geregeld werd. Een statutaire aanpassing 
zou niet het constitutionele uitgangspunt vormen, maar sluitstuk zijn. Een aanpassing van de 
Grondwet werd al helemaal op de lange baan geschoven, waarbij de lange duur van de 
gebruikelijke wijze van grondwetswijziging een rol speelde.9  
Intussen is inderdaad op het laatste nippertje het Statuut gewijzigd. De wijzigingen zijn miniem en 
voornamelijk beperkt tot de verwijdering van de Nederlandse Antillen en de constatering dat er 
twee landen bijgekomen zijn, alsmede dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot Nederland moeten 
worden gerekend.  
Een grondwetswijziging is evenmin gevolgd, hoewel het nieuwe artikel 54 van het Statuut, 
waarover hieronder meer, suggereert dat die wel zal plaatsvinden.10 Tot op de dag van vandaag 
is echter onzeker of en wanneer die zal plaatsvinden om aldus recht te doen aan de bijzondere 
positie van de drie eilanden, die nu schuil gaan onder het begrip ‘andere openbare lichamen’ in 
artikel 134 van de Grondwet.  
 
 
Enkele opmerkingen over het Statuut en de verhouding tot de Grondwet 
 
Normaliter bevatten constitutionele documenten regels over hoe te handelen bij geschillen. 
Anders dan de Raad van State van het Koninkrijk voorstelde, bevat het gewijzigde Statuut echter 
ten principale geen uitgewerkte regeling voor geschillenbeslechting tussen de landen en de 
kleine Caribische eilanden onderling of met het Koninkrijk, maar liet het maken daarvan over aan 
de rijkswetgever.11 Hiermee is het in wezen aan Nederland overgelaten te bepalen of en welke 
regeling over conflictbeslechting wordt getroffen; bij rijkswetgeving kunnen de Caribische landen 
immers als voorheen overstemd worden. De algemene ervaring leert dat Nederland niet houdt 
van formele regeling van een geschillenbeslechtingsprocedure tussen overheden. De meer 
specifieke ervaring met artikel 49 Statuut leert dat Nederland al helemaal niet houdt van een 
juridische regeling waarin een rol aan de rechter wordt toegedacht. Verwacht mag worden dat 
Nederland het op de feitelijke machtsverhoudingen zal blijven laten aankomen als zich conflicten 
voordoen.  
Niet alleen voor wat betreft de feitelijke machtsverhoudingen, ook voor wat de constitutionele 
regels aangaat, is de Nederlandse situatie maatgevend. Het Statuut is niet een autonome 
rechtsbron, zomin als het Koninkrijk een autonome rechtsorde is: de Grondwet is normatief voor 
de koninkrijksverhoudingen. Dit is door de Hoge Raad bevestigd in het fameuze 
Harmoniesatiewet arrest, waarin de Raad voor het antwoord op de vraag of het Statuut aldus 
moest worden uitgelegd dat het de rechter niet méér toestaat dan onder de Grondwet het geval 
is, hoewel er ook goede argumenten waren om tot een tegenovergestelde conclusie te komen.12 

                                                 
9 Over de achtergrond hiervan, zie Jaime Saleh, Transitie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba naar hun 
nieuwe status, in: Staatkundige hervormingen in beeld: het wetgevingstraject van de staatkundige 
hervorming van het Koninkrijk, p. 29.  
10 Artikel 54: ‘1. Bij wijziging van de Grondwet wordt artikel 1, tweede lid, vervallen verklaard op het 
moment dat bij de Grondwet wordt voorzien in de positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen het 
staatsbestel van Nederland. 2. Dit artikel vervalt indien onder toepassing van het voorgaande lid artikel 1, 
tweede lid, vervallen wordt verklaard.’ 
11 Zie het nieuwe artikel 12a Statuut: ‘Bij rijkswet worden voorzieningen getroffen voor de behandeling 
van bij rijkswet aangewezen geschillen tussen het Koninkrijk en de landen.’  
12 HR 14 april 1989, Harmonisatiewet, r.o. 4.2-4.6. J.W.A. Fleuren heeft aangetoond dat de geschiedenis 
van artikel 49 Statuut ondubbelzinnig uitwijst dat men bij gebreke van een rijkswet ter regulering van de 
rechterlijke toetsing van wet aan het Statuut de rechter wel degelijk bevoegd was te toetsen. De dubia 
betroffen onder meer toetsing van het Statuut en rijkswetgeving aan internationaal recht en  het geval 
waarin een materie zowel werd bestreken door rijkswetgeving als gewone wetgeving. Zie J.W.A. Fleuren, 
Grenzen aan de rechtspraak? Politicial question, acte de gouvernement en rechterlijk interventionisme 
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Vanuit politiek opzicht is dit alles niet verwonderlijk, maar juridisch kan het verbazen. De 
normenhiërarchie in het Koninkrijk is principieel anders. De hogere rang van het Statuut boven de 
Grondwet is immers het uitgangspunt van constitutioneel koninkrijksrecht, vastgelegd in artikel 5, 
tweede lid, van het Statuut: de Grondwet neemt de bepalingen van het Statuut in acht.  
Artikel 55, derde lid, Statuut, kan twijfel doen rijzen aan de voorrang van het Statuut. Zij schrijft 
voor dat als het gaat om een wijziging die afwijkt van de Grondwet, die wijziging alleen in twee 
lezingen kan worden aanvaard (in tweede lezing volstaat een gewone meerderheid). Deze 
procedure is echter niet ontworpen om de voorrang van het Statuut op de Grondwet te 
ondergraven, maar alleen om te voorkomen dat procedureel misbruik wordt gemaakt van de 
theoretische mogelijkheid die het Statuut zou bieden om op eenvoudige wijze de Grondwet 
materieel te wijzigen.13  
 
De gevolgen 
De gevolgen van deze stand van zaken zijn vooral voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba in hun 
verhouding tot Nederland van grote betekenis. Zij zijn meerderlei.  
Allereerst zijn ze van juridisch-technische aard. Door de incorporatie van de drie eilanden in 
Nederland ontstaan er vragen over verschillende kwesties. Vanaf het begin werd al voorzien dat 
de grondwettelijke bepalingen over het kiesrecht problemen zouden opleveren. Ofwel men zou 
de inwoners van de eilanden invloed onthouden op de samenstelling van de Eerste Kamer omdat 
de eilanden nu eenmaal geen direct gekozen provinciale staten hebben (die op hun beurt de 
Eerste Kamer kiezen) – waarmee in strijd wordt gehandeld met artikel 4 van de Grondwet (iedere 
Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te 
verkiezen, maar inwoners van de BES niet) – of men geeft de rechtstreeks gekozen eilandsraden 
het kiesrecht voor de Eerst Kamer – waarmee men in strijd zou komen met artikel 55 lid 3 van de 
Grondwet (de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten, 
maar de eilandsraden zijn dat niet). Men vond een uitweg in een aanpassing van de Kieswet 
waardoor de eilandsraden gelijk werden gesteld met provinciale staten. Een reden was dat de 
eilandsraden een aantal taken verrichten die elders in Nederland door provinciale staten werden 
verricht. Dit was een gedurfde vorm van grondwetsuitleg, die afwijkt van het literalisme waaraan 
de Raad van State soms te zeer verknocht was.  
Is deze uitleg in strijd met de Grondwet? Ik ben geneigd te denken van niet. De situatie was 
nieuw, niet voorzien en, zoals hierboven uitgelegd, een ‘constitutioneel moment’ waarop nieuwe 
constitutionele structuren in het leven worden geroepen waarop het bestaande niet zomaar van 
toepassing kan zijn. Deze nieuwigheid betekent ook dat deze uitleg niet zozeer rechtstreeks in 
strijd met de grondwet was – contra constitutionem – maar eerder iets naast het bestaande 
stelde, praeter constitutionem, zoals dat gelegitimeerd is door het in koninkrijksverband genomen 
besluit, namelijk die van het Statuut om de eilanden als separate entiteiten in het leven te roepen. 
Mogelijk kan men het ook beschouwen als een gezaghebbende gelijkstelling die zijn ratio vindt in 
het kiesrecht dat voorrang dient te hebben op een letterlijke uitleg van artikel 55 Grondwet. Ten 
slotte is een dynamische uitleg van de Grondwet in het licht van de gewijzigde constitutionele 
verhoudingen mogelijk, waardoor er aan provinciale staten gelijkgestelde organen kunnen 
bestaan. Wie de mogelijkheid van dit type van redeneringen ontkent, zal ook ontkennen dat we te 
maken hebben met een echt ‘constitutioneel moment’ die daarvoor de aanleiding zijn.  
Een reeks andere grondwetsvragen zijn evenmin aan de orde geweest. Is de overgangsbepaling 
van artikel 140 Grondwet van toepassing voor wat betreft de vigerende Antilliaanse wetgeving op 
de eilanden die niet in overeenstemming is met Nederlandse Grondwet? Men denke aan het 
voorschrift van artikel 23 Grondwet dat in elke ‘gemeente’ de aanwezigheid van voldoende 
openbaar onderwijs voorschrijft. Is er sprake van een ‘verandering van de Grondwet’ in de zin 
van artikel 14 Grondwet? 14  

                                                                                                                                                 
(Staatsrechtconferentie 2004), Kluwer 2004, p. 139-143 en in zijn Voorrang van rijksrecht op Nederlands 
recht in historisch perspectief: de wordings- en interpretatiegeschiedenis van de artikelen 5 lid 2 en 49 van 
het Statuut voor het Koninkrijk (2010), ongepubliceerd manuscript. 
13 Zie Van Helsdingen, op. cit, pp. 540-552. 
14 Ik meen van wel: niet wat betreft de materiële reikwijdte, maar wel degelijk wat betreft de territoriale 
reikwijdte: voor de BES gaat het om een nieuwe Grondwet. Dat de grondwetgever hier niet aan gedacht 
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Waarom?  
De genoemde problemen – en mogelijkerwijs ook het gebrek aan constitutionele legitimiteit door 
het niet vermelden van de vrije keuze van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de preambule – 
hadden kunnen worden voorkomen als men een meer constitutionele visie had ontwikkeld op 
basis waarvan het proces van ontmanteling had plaats kunnen vinden.  
Verschillende wegen stonden open. Ten eerste die van het Statuut. Deze had een meer solide 
basis kunnen verschaffen aan de uittreding van de drie kleine eilanden uit het koninkrijksverband 
en deze met grotere waarborgen kunnen omkleden – al was het maar de vermelding in de 
preambule dat de eilanden dit ‘vrijwillig’ deden.  
Het Statuut had kunnen melden dat de eilanden gebracht werden onder het Nederlands 
staatsbestel en dat aan alle inwoners alle grondrechten toe zouden komen overeenkomstig de 
Grondwet. Hiermee zou de superioriteit van het kiesrecht als politiek grondrecht vaststaan en het 
kunnen overwegen boven puur institutionele bepalingen als van artikel 55 Grondwet.  
Door dit te doen zou het Statuut als hoogste constitutionele document van het Koninkrijk 
democratische en rechtsstatelijke legitimiteit verschaffen aan het proces van incorporatie van 
deze Caribische eilanden. Hier zonder dreigt Nederland zich bloot te stellen aan de kritiek dat 
sprake is van herkolonisatie.  
Vervolgens had conform artikel 142 van de Grondwet door eenvoudige wetgeving de Grondwet 
aangepast kunnen worden aan het Statuut. Zoals hierboven verdedigd, had dit gekund zonder 
dat de procedure van het aannemen in twee lezingen (dat overigens door de politieke 
omstandigheden van 2010 in de Nederlandse politiek keurig had gepast in de kalender als men 
er geen heil in had gezien voor het doel van deze constitutionele wijziging aparte Tweede 
Kamerverkiezingen uit te schrijven).  
 
 
Een conclusie: dieperliggende verklaringen en structurele gevolgen 
 
Rond het 50-jarig bestaan van het Statuut van het Koninkrijk is een proces van reflectie op 
(remedies voor) tekortkomingen in de staatkundige opzet van het Koninkrijk op gang gekomen. 
De ontmanteling van de Nederlandse Antillen is daarmee deels samengevallen en in zijn 
vormgeving daar mede gevolg van geweest. Daarin speelden het rapport van de commissie-
Jessurun en achtereenvolgende voorlichtingen en adviezen van de Raad van State van het 
Koninkrijk van 2004/ 2005 en 2006 een katalyserende rol.  
De Raad van State adviseerde het proces van herinrichting volgens een stappenplan praktisch te 
realiseren, en daarbij aan te vangen met wijziging van het Statuut, de inrichting van de drie kleine 
eilanden als ‘ander openbaar lichaam’ in de zin van artikel 134 Grw en het aanpassen van de 
Kieswet (p. 39), alvorens over te gaan tot afstemming van wetgeving.  
De praktijk is, andersom geweest. Er is gewerkt aan een stuksgewijze benadering ‘van onderop’ 
waarbij politieke overeenstemming op de belangrijkste dossiers werd vertaald in wetgeving. Een 
(tijdelijke) regeling per Statuut is pas bij de Tweede Kamer ingediend nadat de belangrijkste 
wettelijke regelingen waren ingediend (waaronder ook een wijziging van de Kieswet). Er is 
vooralsnog afgezien van wijziging van de Grondwet, al heeft onder meer de Raad van State 
daarop aangedrongen. Deze is wel voorzien op middellange termijn (per 2020). 
De aanhangige wijziging van het Statuut beantwoordt niet aan de oorspronkelijke heroverweging 
van de structuur van het Koninkrijk op materiële constitutionele hoofdlijnen, zoals deze aan de 
oorsprong stond van de huidige operatie. Het ging uiteindelijk alleen om een regeling van de 
ontmanteling van de Nederlandse Antillen, zonder dat andere gesignaleerde structurele 
tekortkomingen ongedaan worden gemaakt. Het gaat om piecemeal engineering; niet om het 
realiseren van een constitutionele visie.  
Hier wordt duidelijk dat er sprake is van tegenovergestelde constitutionele benaderingen. De 
constitutionele benadering staat tegenover de wetstechnische. Het constitutionele perspectief 
verschaft inzicht in de wezenlijke aard van het proces, het wetstechnische blijft aan de 

                                                                                                                                                 
heeft, betekent slechts dat deze niet alles kan voorzien, niet dat er daarom geen sprake is van de 
toepasselijkheid van de Grondwet op wat onvoorzien was.  
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oppervlakte van de praktische problemen en hun al even praktische oplossing. Dat in het 
Caribische deel van het Koninkrijk de constitutionele benadering werd gekozen, is 
vanzelfsprekend. Het staatsverband van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen 
werd geheel nieuw vorm gegeven: wat was bestond niet meer, een nieuwe vormgeving van de 
politieke samenleving kwam daarvoor in de plaats. In bepaald opzicht had men te maken met een 
tabula rasa, een constitutionele omwenteling. Dit was niet de situatie vanuit Nederlands 
perspectief. De Nederlandse constitutionele traditie is er niet een van constitutionele 
omwentelingen. Wij staan niet in de lijn van de Europees continentale constitutionele traditie van 
revolutionaire grondwetten, maar in die van de Britse evolutionaire constituties.15 In dit geval 
kwam daarbij dat de Antillen voor ons van oudsher van weinig betekenis zijn, een blok aan het 
been, iets om af te stoten of in te pikken. Maar op ‘constitutionele momenten’ helpt dit niet echt. 
Te denken dat het alleen maar gaat om een probleem van financiën en toezicht verduistert dan 
de blik op wat er werkelijk speelt.  
Voor de drie kleine eilanden die nu in Nederland geïncorporeerd zijn, zullen de gevolgen van de 
gekozen benadering ons nog jaren vergezellen. Te snel zijn de politieke achtergrondsfactoren op 
die eilanden over het hoofd gezien. Althans voor Bonaire geldt dat niet evident is dat de 
uitgesproken voorkeur voor een ‘rechtstreekse band met Nederland’ (boven de destijds geboden 
alternatieven) zich per se en automatisch moest vertalen in een onverkort opgaan van de 
eilanden in het Nederlandse staatsbestel op de wijze als gebeurd is. De vanuit Bonaire 
herhaaldelijk en in verschillende varianten geuite kritiek dat de gekozen vormgeving onvoldoende 
recht doet aan het zelfbeschikkingsrecht van de eilanden, combineert met een breder verzet 
tegen wat gezien wordt als een opgelegde invoering van homohuwelijk, vrije abortus en 
straffeloze euthanasie. De bevolking van Sint Eustatius had zich aan het begin van het proces in 
een referendum uitdrukkelijk tegen uittreding uit de Antillen en tegen nauwere banden met 
Nederland uitgesproken.  
In wezen zitten we met een onafgerond constitutioneel proces, een constitutie die althans voor 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet door de constitutionele documenten adequaat(?) 
gelegitimeerd wordt. Dit had niet gehoeven als men bij de ontmanteling de koninklijke weg had 
gevolgd: de constitutionele weg.  

 
15 Zie L.F.M. Besselink, Tweeërlei constitutie. In: Op het snijvlak van recht & politiek. Opstellen 
aangeboden aan prof. mr. L. Prakke, Kluwer Deventer 2003, pp. 13-26. 
 


