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De buitenlandse betrekkingen 
van een Caribische provincie

De Antillen kunnen in beginsel voor integratie kiezen en 
tegelijkertijd een eigen positie handhaven op bepaalde 
terreinen van buitenlandse betrekkingen. De ruimte hiervoor 
zal wel kleiner worden omdat Nederlandse wetgeving op de 
Antillen zal gaan gelden. De vormgeving van deze optie zal in 
de praktijk bepaald niet meevallen.

door Arjen van Rijn

Advocaat en partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag; van 1990-
1995 lector staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen 
op Curaçao.

Kunnen de Nederlandse Antillen binnen het Koninkrijk een eigen 
positie op het terrein van de buitenlandse betrekkingen claimen als ze 
zouden kiezen voor directe banden met Nederland in de vorm van bijvoor-
beeld een provincie- of gemeentemodel? Dat is niet uitgesloten. Die eigen 
positie zou zeker een veel beperkter karakter moeten hebben dan thans 
het geval is, maar de Antilliaanse eilanden helemaal gelijkschakelen met 
lagere overheden in Nederland, kan evenzeer verkeerd zijn. De Antillen 
liggen nu eenmaal ver weg en behoren tot een ander deel van de wereld. 
Hun burgers zijn assertief genoeg om op te eisen dat daarmee rekening 
wordt gehouden. Het is verstandig daarop te anticiperen. Ik zal deze ge-
dachtelijn verder ontwikkelen vanuit een beschrijving van de situatie zo-
als die nu is, met voorbeelden uit de praktijk, waaruit blijkt hoe goed onze 
partners in de West hun belangen tegen de Nederlandse wens in weten 
veilig te stellen, ongeacht de machtsmiddelen waarover het Koninkrijk, 
als het erop aankomt, beschikt.

De huidige situatie

Hoe is het nu? Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba vormen (al-
thans op dit moment nog) de samenstellende delen van het Koninkrijk der 
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Nederlanden. Hun onderlinge relatie is geregeld in het Statuut. Die relatie 
heeft een sterk federatieve inslag. Het gaat om drie in beginsel aan elkaar 
gelijkwaardige partners, die ieder hun interne aangelegenheden zelfstan-
dig regelen. Een aantal dingen moeten ze samen doen. Dat zijn de aange-
legenheden die aan het Koninkrijk als overkoepelend verband zijn voor-
behouden. Deze aangelegenheden zijn voor het grootste deel in artikel � 
van het Statuut opgesomd en vertonen een sterke onderlinge samenhang: 
het gaat steeds om onderwerpen die de integriteit van het Koninkrijk naar 
buiten toe raken, zoals de buitenlandse betrekkingen, de defensie, het 
Nederlanderschap en scheepvaartaangelegenheden.1 

Omdat de behartiging van de buitenlandse betrekkingen tot de exclu-
sieve bevoegdheid behoort van het Koninkrijk, dat wil zeggen van de sa-
menwerkende partners, is het ook het Koninkrijk dat in volkenrechtelijke 
zin als onverbrekelijke eenheid deelneemt aan het internationale verkeer 
en is de beleids- en besluitvorming op het terrein van de buitenlandse 
betrekkingen in beginsel ook opgedragen aan de organen van het Konink-
rijk. Voor de afzonderlijke landen Nederland, de Nederlandse Antillen 
en Aruba is geen zelfstandige rol weggelegd, tenzij het Statuut hiertoe 
uitdrukkelijk de gelegenheid geeft. Inderdaad biedt het Statuut die gele-
genheid in een aantal opzichten, ten dele aan het Europese deel van het 
Koninkrijk Nederland en ten dele aan de koninkrijkspartners op het Wes-
telijk halfrond. 

Enerzijds heeft Nederland een bijzondere positie, die erop neerkomt 
dat Nederland in principe in staat wordt gesteld tot buitenlandse belan-
genbehartiging zonder concrete betrokkenheid van de Antillen en/of 
Aruba, namelijk voorzover sprake is van aspecten van het buitenlands 
beleid die de Antillen en Aruba niet raken. Zo zullen er staten in de wereld 
zijn waarmee het Koninkrijk diplomatieke relaties onderhoudt, maar 
waar de Antillen of Aruba geen enkel belang in stellen. In dat geval krijgt 
Nederland de ruimte om aan die betrekkingen naar eigen inzicht inhoud 
te geven. Wel gelden daarbij twee voorbehouden. In de eerste plaats raken 
in een aantal gevallen onderwerpen op het terrein van de buitenlandse 
betrekkingen de Antillen of Aruba qualitate qua, bijvoorbeeld wanneer 
relaties met de omringende staten in de Caribische regio aan de orde zijn. 
Voor het overige ligt de toets of een bepaald aspect van de buitenlandse 
betrekkingen de Antillen en/of Aruba raakt, niet bij Nederland maar een-
zijdig bij de Antillen en Aruba. Via de open norm van artikel 11 lid 6 Statuut 
kunnen de Nederlandse Antillen en Aruba, zodra zij vinden dat ze moeten 
meepraten over een specifiek onderwerp, zich op elk gewenst moment 
mengen in de totstandkoming en de uitvoering van aspecten van buiten-
lands beleid. In de tweede plaats blijft de Nederlandse minister van Bui-
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tenlandse Zaken onder alle omstandigheden koninkrijksminister, dat wil 
zeggen dat hij het Antilliaanse en het Arubaanse belang altijd in het oog 
moet houden, ook wanneer deze landen zich niet geïnteresseerd tonen.

Ook de Antillen en Aruba hebben in kwesties van buitenlands beleid 
eigen speelruimte, maar die is anders dan de Nederlandse doordat te allen 
tijde besluitvorming via de koninkrijksorganen vereist is (dus in de rijks-
ministerraad met betrokkenheid van Nederland), ook wanneer sprake is 
van een uitsluitend Antilliaans of Arubaans belang. Binnen dat kader ge-
ven de artikelen 25, 26 en 28 Statuut de Nederlandse Antillen en Aruba wel 
een zekere mate van vrijheid voor wat betreft het aangaan van verdrags-
relaties en het lidmaatschap van internationale organisaties. Nederland 
kan dit, kort gezegd, alleen tegenhouden in bijzondere gevallen, namelijk 
wanneer de verbondenheid van de Antillen en/of Aruba in het Koninkrijk 
zich daartegen verzet. Zo dienen mensenrechtenverdragen altijd de drie 
landen gelijkelijk te binden. In één geval hebben de Caribische landen 
een vrijheid die absoluut is: zij kunnen niet tegen hun wil kunnen worden 
gebonden aan internationale, financiële en economische verdragen die 
Nederland wél wil aangaan. Per saldo komt de regeling die in het Statuut is 
neergelegd erop neer dat Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba tot 
op zeer grote hoogte ieder voor zich verdragen kunnen sluiten met andere 
staten, die alleen voor hun eigen grondgebied zullen gelden. Luchtvaart-
verdragen zijn hier een typisch voorbeeld van. Formeel worden alle ver-
dragen echter steeds door het Koninkrijk als geheel gesloten. Hetzelfde 
geldt wanneer de Nederlandse Antillen en Aruba zelfstandig als lid tot 
een volkenrechtelijke organisatie willen toetreden. Ook dat gebeurt altijd 
op basis van een door het Koninkrijk gesloten verdrag. Ook hier geldt de 
beperkende voorwaarde dat een wens tot zelfstandige toetreding tot een 
bepaalde organisatie niet kan worden gehonoreerd indien de verbonden-
heid van het betrokken Land in het Koninkrijk zich daartegen verzet. Het 
is niet wenselijk dat de Antillen en/of Aruba los van Nederland aan een 
internationale organisatie deelnemen wanneer daardoor een belangen-
conflict tussen Nederland en de Caribische landen zou ontstaan. Dit zou 
bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de Caribische landen tot een defen-
sieverdrag zouden willen toetreden dat niet strookt met het Nederlandse 
lidmaatschap van de NAVO.2 

Voor wat betreft de Antilliaanse situatie is het ook nog eens zo dat niet 
alleen Fort Amsterdam (de residentie van de Antilliaanse regering en de 
Staten), maar ook de afzonderlijke Eilandgebieden een eigen deuntje 
wensen mee te blazen. Dit komt doordat binnen het Antilliaanse staatsver-
band de eilanden een sterke, federale positie hebben. Op een groot aantal 
beleidsterreinen zijn zij autonoom, zoals met betrekking tot de meeste 
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aspecten van het milieubeleid. Acht een Eilandgebied met betrekking tot 
een onderwerp dat tot de eigen autonomie behoort, verdragsactiviteit ge-
boden, bijvoorbeeld om te kunnen samenwerken met een naburig eiland 
dat tot een andere staat behoort, dan kan het dit via het Land entameren. 
Dat móet zelfs, want de Eilanden kunnen hun wensen alleen via het Land 
op koninkrijksniveau kenbaar maken. Vindt aan de andere kant het Land 
het nodig dat op een terrein dat tot de autonomie van de Eilandgebieden 
behoort, een internationale regeling wordt getroffen, dan is dit ook nau-
welijks mogelijk zonder de actieve betrokkenheid van de Eilandgebieden. 

Kortom, de Eilanden zijn net als 
de Antillen zelf gewend dat naar 
hun internationale wensen wordt 
geluisterd. En daarvan weten ze 
ook gebruik te maken. Zo heeft het 
Eiland Sint Maarten tot dusver de 
ratificatie weten te verhinderen 
van het Verdrag inzake perso-

nencontroles op de luchthaven van Sint Maarten, dat het Koninkrijk der 
Nederlanden op 17 mei 1994 met Frankrijk heeft gesloten.� Overigens is 
Sint Maarten intensief bij de totstandkoming van het Verdrag betrokken 
geweest. Zowel vertegenwoordigers van het Bestuurscollege als van de 
Eilandsraad van Sint Maarten maakten deel uit van de delegatie van het 
Koninkrijk, evenals vertegenwoordigers van het Land, de Nederlandse 
Antillen. De Gezaghebber van Sint Maarten fungeerde als waarnemend 
hoofd van de delegatie. Bij de ondertekening van het verdrag in Parijs ver-
tegenwoordigde de toenmalige Antilliaanse vice-premier het Koninkrijk. 
Dit alles kon niet verhinderen dat de goede voornemens tijdens de parle-
mentaire goedkeuringsprocedure verzandden. Het verdrag bevat onder 
meer de regeling dat vreemdelingen voor wie op het ene deel van het 
eiland visumplicht bestaat, ook voor het andere deel van het eiland over 
een visum dienen te beschikken. Omdat Frankrijk voor vreemdelingen uit 
aanzienlijk meer landen de visumplicht hanteert dan de Nederlandse An-
tillen, betekent dit verdrag dat de Nederlandse Antillen voor meer landen 
de visumplicht moeten invoeren. Dit betreft met name de omringende 
eilanden in de Caribische regio. De politieke partijen op Sint Maarten 
vreesden alsnog dat de invoering van de visumplicht een negatieve impact 
op het (koop)toerisme en daarmee voor de eilandelijke economie van Sint 
Maarten zou hebben. De Antilliaanse regering werd succesvol onder druk 
gezet. Het is de vraag of het verdrag ooit nog zal worden geratificeerd.4 Dit 
is des te opmerkelijker omdat de Antillen de ratificatie door de Staten-Ge-
neraal hoogstens enigszins kunnen vertragen, maar niet werkelijk kunnen 
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tegenhouden. De gevolmachtigde minster van de Nederlandse Antillen 
heeft in de Tweede Kamer een vetorecht, maar dit vetorecht heeft alleen 
opschortende werking en kan via een gekwalificeerde meerderheid van 60 
procent buiten werking worden gesteld.5 Kennelijk heeft Nederland de 
confrontatie niet willen aangaan en woog dit per saldo zwaarder dan het 
Franse knarsetanden.

Verschil van inzicht tussen Den Haag en Willemstad bestond begin 
jaren negentig ook over de door Nederland gewenste medegelding voor 
de Nederlandse Antillen voor het Verdrag inzake wederzijdse administra-
tieve bijstand in belastingzaken van 15 januari 1988.6 Het verdrag regelt 
de uitwisseling van fiscale inlichtingen en gegevens met het oog op de 
heffing en inning van belastingen en met het oog op administratief- of 
strafrechtelijke vervolging. De Antillen vreesden bij medegelding nadeli-
ge gevolgen voor de offshore op Curaçao. Terwijl Nederland stelde dat het 
verdrag meer justitieel van aard was en het karakter bezat van strafrechts-
hulp, was de Antilliaanse regering van mening dat het Verdrag een fiscaal 
karakter had en dat ze daarom op grond van artikel 25 Statuut absolute 
vrijheid had om niet tot het verdrag toe te treden. Niet alle bilaterale be-
lastingverdragen van het Koninkrijk, met het oog waarop het Verdrag 
van Straatsburg was gesloten, hadden ook voor de Antillen medegelding, 
zodat het effect van het Verdrag zou zijn dat de Antillen niet alle lusten 
maar wel alle lasten zouden moeten gaan dragen. De Antillen (en Aruba) 
gingen uiteindelijk akkoord toen aan dit bezwaar tegemoet was gekomen. 
Het Verdrag is in 1996 goedgekeurd, met dien verstande dat het alleen van 
toepassing is op de Antillen en Aruba en de relatie met staten waarmee 
zij zelf een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting hebben lopen, 
dat bovendien zelf een bepaling inzake de uitwisseling van inlichtingen 
bevat.7

De meeste discussies over gewenste differentiaties in het buitenlandse 
beleid en de gelding van verdragen verlopen overigens in goede harmonie. 
Al met al wordt de Antillen en Aruba vanuit Den Haag zeer wel een eigen 
positie gegund. Zo zijn de Antillen en Aruba, anders dan Nederland, geen 
volwaardig maar alleen geassocieerd lid van de Europese Gemeenschap 
op grond van deel IV van het EEG-verdrag. Ook zijn Aruba en de Antillen 
geassocieerd lid van Unesco, van de Wereld Toerisme Organisatie, van de 
Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caribische Regio van 
de VN (ECLAC) en de Associatie van Caribische Staten (ACS). Over het geas-
socieerde lidmaatschap van de Antillen bij de ACS is overigens weer veel te 
doen geweest, omdat Nederland dit aanvankelijk wilde koppelen met het 
waarnemerschap voor het Koninkrijk als geheel. De Antillen vonden dit 
bevoogdend. Uiteindelijk is het waarnemerschap op de lange baan gescho-
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ven, doordat de Antillen en Den Haag een relationship agreement hebben 
gesloten, dat de onderlinge verhouding in relatie tot de ACS regelt.8 

De gevolgen van het provincie-model

De relatieve autonomie die de Nederlandse Antillen thans genieten op het 
terrein van de buitenlandse betrekkingen, kan niet in deze mate blijven 
voortbestaan wanneer zij ervoor zouden kiezen rechtstreekse banden met 
Nederland aan te gaan via een provincie- of gemeentemodel. Ervoor kie-
zen, want op grond van het zelfbeschikkingsrecht is het uitsluitend aan de 
Nederlandse Antillen zelf om te bepalen welke status zij in relatie tot Ne-
derland ambiëren. Kiezen zij voor rechtstreekse banden met Nederland, in 
de zin zoals voorgestaan door Aart Broek en Jan Wijenberg, dan betekent 

dit staatsrechtelijke aansluiting 
bij Nederland: de Antillen leveren 
hun status als autonoom Land bin-
nen het Koninkrijk in.9 Het gevolg 
hiervan is dat de relatie tussen de 
Antillen en Nederland niet meer 
door het Statuut wordt bepaald, 
maar door de Nederlandse Grond-
wet als constitutie van Nederland. 
De Antillen maken dan deel uit van 

het Nederlandse bestuurlijk systeem, inclusief wetgeving en rechtspraak. 
Een dergelijke keuze gaat heel ver. Strikt genomen dient zij in te houden 
dat alle Nederlandse regels ook voor de Antillen gaan gelden, of dit nu 
economie, milieu, justitie of volksgezondheid is, en dat de geassocieerde 
status met de Europese Unie verandert in een integraal Nederlands lid-
maatschap. In zo’n constellatie is er formeel gezien voor de Nederlandse 
Antillen ook geen enkele reden om een eigen positie in het buitenlandse 
beleid in te nemen, net zo min als hiervoor bij een Nederlandse provincie 
of gemeente reden bestaat. Internationale contacten van de Antilliaanse 
eilanden zouden voortaan geheel moeten worden gemonitord vanuit Den 
Haag. Van een eigen vertegenwoordiging in internationale organisaties 
zou geen sprake meer kunnen zijn. Dit geldt nog sterker wanneer in plaats 
van de Antillen als geheel alleen individuele eilanden als Bonaire en Saba 
– conform de referendumuitslagen op die eilanden — rechtstreekse ban-
den met Nederland zouden aangaan.

Het verschil tussen de Antillen en een Nederlandse provincie of ge-
meente blijft echter natuurlijk wel dat de Antillen geen deel vormen van 
het Nederlandse grondgebied tussen Den Helder en Maastricht, maar 

Bij staatsrechtelijke 
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8000 km verderop liggen, omringd door eilanden met een geheel andere 
cultuur en populatie dan waarmee een gemiddelde Nederlandse gemeente 
of provincie zich omringd weet. Hier ligt een potentieel spanningsveld 
dat niet kan worden genegeerd. Het is verstandig om hiermee rekening 
te houden en dat kan ook. Zelfs als de Antillen er namelijk voor zouden 
kiezen om integraal bestanddeel van Nederland te worden, helemaal het-
zelfde zullen zij nooit zijn. Dit is inherent aan het zelfbeschikkingsrecht.10 
Het zelfbeschikkingsrecht houdt in dat een (ex-)koloniaal gebiedsdeel het 

recht heeft om zelfstandig en een-
zijdig zijn relatie met het (voorma-
lige) moederland te bepalen. Deze 
status kan zijn: onafhankelijkheid, 
vrije associatie of integratie met 
een onafhankelijke staat, óf welke 
andere door het (ex-)koloniale ge-
biedsdeel gewenste status ook. De 
onafhankelijkheid even buiten be-
schouwing latend, gaat het dus niet 
om een haarscherpe keuze tussen 

associatie en integratie, maar zijn er ook zonder meer tussenvormen mo-
gelijk die tegemoetkomen aan de bijzondere positie van de (ex-)kolonie. 
De Antillen kunnen dus in beginsel voor integratie kiezen en tegelijk op 
bepaalde terreinen wel degelijk nog een bijzondere positie claimen. Uiter-
aard geldt uiteindelijk altijd: it takes two to tango, dus ook Nederland zal 
zijn randvoorwaarden willen stellen. Maar uit hoofde van het zelfbeschik-
kingsrecht is het niet zo dat een keuze voor integratie automatisch het 
inleveren van elke vorm van eigenheid moet betekenen. Gaat het om inter-
nationale relaties, dan is het zeker zinvol om na te denken over de vraag in 
hoeverre de Antilliaanse eilanden nog een zekere eigen positie zou moeten 
worden gegund, ook wanneer zij voor het provincie- of gemeentemodel 
zouden kiezen. Ik voorzie wel dat zo’n positie een principieel andere zou 
moeten zijn dan op basis van het huidige Statuut het geval is. Als Neder-
landse wetgeving op de Antillen van toepassing wordt, beperkt dit de in-
houdelijke speelruimte om eigen internationale afspraken te maken na-
tuurlijk ongemeen. De huidige verdragsautonomie van de Antillen is het 
aanhangsel van het feit dat de Antillen op alle gebieden, behalve het rijtje 
van artikel � Statuut, volledig autonoom zijn in hun eigen beleid, of dit nu 
economie, milieu of onderwijs is. Dit vergt dat soms ook eigen internatio-
nale afspraken moeten kunnen worden gemaakt die binnen dat autonome 
beleid passen en daaraan recht doen. De noodzaak tot het kunnen maken 
van eigen afspraken valt weg op het moment dat de interne wetgeving 
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van Nederland en de Nederlandse Antillen identiek is. De enige grond die 
dan nog overblijft om eventueel een eigen internationale koers te varen, 
is het pure feit dat de Antillen in het Caribisch gebied en niet in Europa 
liggen. Om die reden is bijvoorbeeld een eigen luchtvaartpolitiek nog wel 
voorstelbaar. Zo zijn er beslist ook nog wel andere terreinen te bedenken 
waar een eigen koers van de Antillen mogelijk moet zijn. Zulke afwijkin-
gen van het interne Nederlandse recht dienen dan wel in het Statuut een 
grondslag te krijgen. Het gaat net als de keuze voor integratie immers om 
modaliteiten van het zelfbeschikkingsrecht. Dat wordt ook als de Antillen 
zich bij Nederland aansluiten geen intern-Nederlandse kwestie; het blijft 
een koninkrijkszaak. Het zelfbeschikkingsrecht houdt ook in dat eenmaal 
gemaakte keuzes weer moeten kunnen worden teruggedraaid. Ook in die 
mogelijkheid moet het Statuut blijven voorzien. 

Conclusie

Juridisch is het dus zonder meer mogelijk om ook in een provincie- of ge-
meentemodel de Antillen een eigen positie te geven op het gebied van de 
buitenlandse betrekkingen. Dit vindt zijn rechtvaardiging in het zelfbe-
schikkingsrecht en in de omstandigheid dat de Antillen in een ander we-
relddeel liggen. De eigen positie zal echter toch een stuk minder ver kun-
nen gaan dan in de huidige constellatie het geval is. Dat is inherent aan het 
feit dat als gevolg van een keuze voor integratie Nederlandse wetgeving 
op de Antillen zal gaan gelden. De spanningen die uit deze twee tegenover 
elkaar staande feiten ontstaan, kunnen worden vermeden als met open 
vizier een goede balans wordt gezocht tussen het belang van de eenheid 
en het belang van de eigenheid. Dat zal in de praktijk nog niet meevallen. 
Zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf en goede procedures om er in voor-
komende gevallen samen uit te kunnen komen zijn dan ook onontbeerlijk. 
Voorkomen moet worden dat conflicten, zoals het grensverdrag voor Sint 
Maarten, zodanig escaleren dat een eventueel gekozen integratie met Ne-
derland daardoor weer op de tocht zou komen te staan. 
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