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Opheffing van de Nederlandse 
Antillen ondoordacht 

Het rapport-Jesurun pleit voor nieuwe 
samenwerkingsvormen, waarbij voor de Nederlandse 
Antillen als aparte bestuurslaag geen plaats meer is. 
Deze cruciale keuze, die door uitslagen van recente 
referenda ondersteund lijkt te worden, is hoogst 
ongelukkig en wordt vaak ten onrechte met een beroep 
op zelfbeschikkingsrecht verdedigd.

door Gerhard Hoogers

Universitair docent aan de vakgroep staatsrecht en internationaal recht van de RuG

De middelpuntvliedende krachten in het Koninkrijk zijn na vijftig 
jaar statutaire rechtsontwikkeling bepaald niet verdwenen. De bereidheid 
om boveninsulair samen te werken, met name binnen het staatsverband 
van de Nederlandse Antillen, lijkt verdwenen. De Samenwerkingsregeling 
Nederlandse Antillen en Aruba is met uitzondering van de samenwerking 
op het gebied van de rechterlijke macht vooral een dode letter gebleken. 
En de uitslagen van de in de laatste jaren gehouden referenda tonen aan 
dat op de meeste eilanden het draagvlak voor de Nederlandse Antillen op 
zijn best zeer gering is geworden. Men zou kunnen menen: tijd om af-
scheid te nemen en vooruit te zien naar andere staatkundige verbanden en 
samenwerkingsvormen.

Het rapport-Jesurun doet dat ook. Op pag. 2� van haar rapport schrijft 
de werkgroep: ‘Het Antilliaanse staatsverband sluit niet aan bij het insulai-
re karakter van de eilandgebieden en de dubbele bestuurslaag vormt een 
beletsel voor de eilanden om zich gunstig te ontwikkelen. Daarom conclu-
deert de werkgroep dat de dubbele bestuurslaag moet worden afgeschaft 
en dat taken en bevoegdheden van het Land zoveel mogelijk moeten wor-
den gedecentraliseerd naar de eilanden en dat een aantal fundamentele 
taken en bevoegdheden bij het Koninkrijk zouden moeten worden onder-
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gebracht.’ Uitgaande van deze kernkeuze doet het rapport vervolgens een 
aantal aanbevelingen voor nieuwe samenwerkingsvormen en een nieuwe 
Koninkrijksstructuur, waarover later meer. Het is echter de moeite waard 
om eerst eens stil te staan bij de centrale keuze die de werkgroep doet voor 
het uiteen laten vallen van de Nederlandse Antillen, omdat alle andere 
keuzen die worden gedaan daaruit voortvloeien.

Het Antilliaanse zelfbeschikkingsrecht als toverbal 
 

De werkgroep komt tot haar aanbeveling om de Nederlandse Antillen af 
te schaffen op basis van een reeks gesprekken en gedachtewisselingen 
met politici op de verschillende eilanden en zogenoemde stakeholders, 
belanghebbenden bij het politieke en maatschappelijke proces uit de Ne-
derlands-Antilliaanse samenleving. Zij heeft tevens al rekening gehouden 
met de uitslag van het referendum op St. Maarten in 2000 en spreekt ver-
wachtingen uit over de uitkomst van de referenda op de andere vier eilan-
den, referenda die inmiddels zijn gehouden en inderdaad in meerderheid 
overeenstemden met de verwachtingen van de werkgroep.

In een commentaar op het rapport van de werkgroep in het Nederlands 
Juristenblad van � december 2004 heb ik fundamentele kritiek geuit op 
de uitgangspunten van de werkgroep.1 Ik schreef daar dat de werkgroep 

zich op een welhaast zelotische 
wijze heeft vastgebeten in de keuze 
voor de afschaffing van de Neder-
lands-Antilliaanse bestuurslaag en 
dat zij op grond van die ene keuze 
tot aanbevelingen komt die verre-
gaand, inconsequent en vaak slecht 
doordacht zijn. Ondanks de uitslag 
van de referenda op Bonaire, Saba 
en Curaçao ben ik nog steeds van 

mening dat deze zienswijze juist is. In de eerste plaats kan men namelijk 
wel enige relativeringen plaatsen bij de uitslag van de verschillende refe-
renda. Een referendum is per definitie een momentopname: zouden na het 
begin van de jaren negentig geen nieuwe referenda zijn gehouden, dan 
zou de ‘geldige’ wil van de bevolking van de verschillende Eilandgebieden 
nog steeds zijn dat de Nederlandse Antillen bijeen moeten blijven. Het 
uitgebreide opinieonderzoek dat in het voorjaar van 1998 door Oostindie, 
Verton, Ten Napel en Römer is gehouden, geeft overigens ook aan dat 
op dat moment op alle eilanden, met uitzondering van St. Maarten, een 
sterke meerderheid voor het behoud van de Antillen was, terwijl ook op 
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dat laatste eiland nog altijd een meerderheid van de ondervraagden tegen 
een aparte status was.2 Men zou dan ook kunnen concluderen dat er met 
name in de laatste jaren sterke politieke slingerbewegingen op alle eilan-
den zijn geweest: hoe relevant de recente referendumuitslagen zijn voor 
de vraag in hoeverre de wil van de bevolking van de verschillende eilanden 
ook structureel gericht is op opheffing van de Nederlandse Antillen als ge-
heel, is de vraag.� Het is echter ook de vraag in hoeverre, althans juridisch, 
deze opvattingen over de staatkundige toekomst van de eilanden van de 
Nederlandse Antillen relevant zijn. Anders gezegd: hoe maatgevend is 
het eigenlijk als aangenomen moet worden dat de bestuurders en de be-
volkingen van de Nederlandse Antillen niet verder willen met de huidige 
staatkundige structuren? Is Nederland, is het Koninkrijk zonder meer 
gebonden door de opvattingen op de Antillen daaromtrent? Vaak wordt 
dat, met een beroep op het zelfbeschikkingsrecht wel betoogd, recent nog 
door Van Rijn in de TAR-Justicia.4 Van Rijn schrijft daar, in reactie op mijn 
opinie in het NJB, het volgende: ‘Hoogers verliest echter uit het oog dat de 
burgers van de eilanden gebruik maken van hun zelfbeschikkingsrecht. 
Zelfbeschikking houdt ook in dat je je autonome status mag inleveren (…).’ 
Van Rijn heeft gelijk, de eilanden maken gebruik van hun zelfbeschik-
kingsrecht, of ze nu kiezen voor een status als Land of niet. Maar wat voor 
zelfbeschikkingsrecht is dat? Het enige zelfbeschikkingsrecht waar het 
Koninkrijk daadwerkelijk extern aan gebonden is, is het volkenrechtelijke 
zelfbeschikkingsrecht en dat recht is geen toverbal waarop onbeperkt kan 
worden gezogen: is het eenmaal uitgeoefend, dan is het verwerkt en de 
vraag of het is uitgeoefend, dient te worden beantwoord, zo maakt reso-
lutie 1541 duidelijk, aan de hand van de vraag of de Verenigde Naties nog 
rapportage over het betreffende gebiedsdeel verlangen. Sinds 1955 hoeft 
het Koninkrijk niet meer over de Nederlandse Antillen (en Suriname) te 
rapporteren. Gesteld kan worden dat sinds 1955 het volkenrechtelijke 
zelfbeschikkingsrecht is uitgeoefend en verwerkt. De Nederlandse Antil-
len hebben door de inwerkingtreding van de statutaire rechtsorde in de 
termen van resolutie 1541 een status bereikt die zo ongeveer het midden 
houdt tussen vrije associatie met een andere staat en integratie in een 
andere staat, maar die in ieder geval één van de valide wijzen is waarop 
het volkenrechtelijke zelfbeschikkingsrecht kan worden uitgeoefend.5 En 
een eenmaal gekozen status kan naar geldend volkenrecht niet eenzijdig 
meer worden omgezet in een andere, zoals ook de inwoners van het eiland 
Anjouan merkten in 1997, toen zij hun eiland uit de Federale Islamitische 
Republiek der Comoren losmaakten en verklaarden zich voortaan, net als 
het eiland Mayotte, (weer) als deel van de Franse Republiek te beschouwen. 
Frankrijk weigerde dit echter, ondermeer met een beroep op de keuze die 
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alle eilanden van de Comoren (met uitzondering van Mayotte) in 1975 voor 
onafhankelijkheid hadden gedaan.6 Geen enkele staat ter wereld, noch 
de VN, heeft deze eenzijdige stap van het eiland erkend. De regels die het 
volkenrecht stelt met betrekking tot de uitoefening van het zelfbeschik-
kingsrecht en de handhaving van de territoriale integriteit van politieke 
eenheden zijn derhalve, om kort te gaan, vrij strikt.7

Het zelfbeschikkingsrecht als onderhandelingsobject

Dit alles betekent niet dat de (Eilandgebieden van de) Nederlandse Antil-
len niet een beroep op een zelfbeschikkingsrecht toekomt: maar dit is 
een staatsrechtelijk, geen volkenrechtelijk zelfbeschikkingrecht, dat zijn 
oorsprong vindt in de rechtsorde van het Koninkrijk zelf en waaraan de 
verschillende koninkrijkspartners ten opzichte van elkaar gebonden zijn. 
De onafhankelijkheid van Suriname, in 1975, voltrok zich dan ook niet een-
zijdig, maar door een wijziging van het Statuut, waarmee de drie Landen 
instemden. In dat kader is het dan ook helemaal niet zo dat het Koninkrijk 
of Nederland gebonden is aan de eenzijdige verlangens van de Eilandge-
bieden of het Land Nederlandse Antillen: de aanvaarding van de statutaire 
rechtsorde heeft de Landen staatsrechtelijk aaneengesmeed en veran-
deringen daarin zijn dan ook onderworpen aan de wil van alle partners 
samen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld van Nederlandse 
zijde voorwaarden worden gesteld aan de wijze waarop verandering wordt 
aangebracht in de bestaande staatkundige structuur van het Koninkrijk 
of de Nederlandse Antillen. Dit is bijvoorbeeld ook daadwerkelijk gebeurd 
bij de Ronde Tafel Conferentie (RTC) van 198�, waar Nederland de status 
aparte van Aruba aanvaardde, maar daaraan de voorwaarde koppelde dat 
het Eilandgebied de status van Land binnen het Koninkrijk slechts voor 
een overgangsperiode van tien jaar zou bezitten, waarna volledige vol-
kenrechtelijke onafhankelijkheid zou dienen te volgen. Deze voorwaarde 
werd zelfs in het Statuut opgenomen.8

Om kort te gaan: Van Rijn vergist zich als hij meent dat ik het zelfbe-
schikkingrecht van de eilanden uit het oog verlies. Ik vind dat dit zelf-
beschikkingrecht een geclausuleerd zelfbeschikkingsrecht is, en dat 
Nederland noch het Koninkrijk zonder meer gebonden is aan uitspraken 
van de vertegenwoordigende organen of de bevolking van de eilanden van 
de Nederlandse Antillen over veranderingen in de staatkundige status 
van de eilanden. Voor mij is de opheffing van de Nederlandse Antillen dan 
ook niet zonder meer een gepasseerd station: ik zou menen dat zowel het 
Koninkrijk als Nederland als Aruba hier het volste recht heeft tot een eigen 
afweging te komen over de toekomst van de Nederlandse Antillen en daar-
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mee van het Koninkrijk. Zoals ik in 1998 al schreef: ‘door vast te houden 
aan de procedure van art. 55, waarin formeel de andere Koninkrijkpartners 
hun instemming moeten geven aan de uittreding van een Land uit het 
Koninkrijk9 wordt (…) onderstreept dat de statutaire rechtsorde geen dui-
ventil is, waar men naar believen in- en uitvliegt, maar een vrijwillig door 
alle betrokkenen aangegane, duurzame rechtsorde, die ook alleen met 
instemming van allen gewijzigd of opgezegd kan worden.’10 Dit is bij de 

aanvaarding van het Statuut overi-
gens ook in de officiële toelichting 
bevestigd.11

In tegenstelling tot Van Rijn ben 
ik dan ook van mening dat het aan-
beveling verdient vooreerst vast te 
houden aan wat het hoofdlijnenak-
koord van het kabinet-Balkenende 

II hieromtrent heeft vastgelegd: de regering streeft ernaar dat zoveel mo-
gelijk bevoegdheden van het Land naar de Eilandgebieden worden over-
geheveld, maar dat het Land Nederlandse Antillen als een coördinerende 
en controlerende bestuurslaag voor eilandoverstijgende aangelegenheden 
blijft bestaan.12 

Daar zijn, behalve de constatering dat er geen volkenrechtelijke bezwa-
ren tegen bestaan, overigens wel meer goede redenen voor te geven. Want 
het desintegratieproces waarvan het rapport-Jesurun de regie wil voeren, 
lijdt naar mijn mening tot een aantal onzalige of althans hoogst ongeluk-
kige consequenties. 

Deze tekst is ontleend aan een uitgebreider betoog dat werd gepresenteerd op het 
congres t.g.v. het zilveren regeringsjubileum van Koningin Beatrix, Groningen, 29 en 30 
september 2005. 

Het desintegratieproces lijdt 
naar mijn mening tot een 
aantal hoogst ongelukkige 
consequenties
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provides that the people of a colonially 
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mine their own political status. Such de-
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de territoriale integriteit van dergelijke 
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10 Het Statuut voor het Koninkrijk der 
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12 TK 2002-200�, 286�7 nr. 19 (Hoofdlijnen-
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