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 Initiatief Koninkrijksrechtkring  

 Hierbij treft u een nieuwsbrief aan die is bedoeld voor belangstellenden in het koninkrijksrecht. 

Dit is een initiatief van de Koninkrijksrechtkring, die onlangs is opgericht om te bevorderen dat 

kennis over het koninkrijksrecht wordt verzameld, vermeerderd en gedeeld. De beoogde 

activiteiten zijn  

 het toegankelijk maken van informatie met behulp van een website; zie: 

https://koninkrijksrechtkring.wordpress.com/2016/07/21/over-de-

koninkrijksrechtkring/  

 het organiseren van een jaarlijks symposium 

 het periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief waarin recente ontwikkelingen in het 

koninkrijksrecht worden gesignaleerd. Nummer 1 ligt hier voor u. 

Belangstellenden worden uitgenodigd via de redactie van de website kennis en informatie te 

delen: czwhwr@gmail.com. 

 

   

    

 

    

 Verkiezingen Curaçao  

 Op 3 april 2017 heeft de koninkrijksregering ingrijpende maatregelen genomen in verband met 

de verkiezingen voor de Staten van Curaçao. 

Op Curaçao zijn op 5 oktober 2016 verkiezingen gehouden. Daarop is een kabinet geformeerd 

bestaande uit MAN, PAR, PNP en PS. Het kabinet-Koeiman is op 23 december 2016 bij 

landsbesluit benoemd en door de Gouverneur beëdigd. De PS-fractie heeft op 12 februari 2017 

de steun aan het kabinet opgezegd. Nadat het kabinet-Koeiman op 12 februari 2017 kennis 

had genomen van het feit dat het kabinet niet langer de steun genoot van de PS-fractie in de 

Staten, is door de regering op grond van artikel 53 van de Staatsregeling van Curaçao een 

landsbesluit vastgesteld (nr. 2017/0223) houdende de ontbinding van de Staten en het 

houden van verkiezingen op 28 april 2017 alsmede het bijeenkomen van de nieuwe Staten op 

11 mei 2017. Inmiddels is op verzoek van de nieuwe meerderheid in de Staten een interim-

kabinet geformeerd, het kabinet-Pisas. Na de installatie van dit kabinet op 24 maart 2017 

heeft de Minister-President op 27 maart 2017 een voordracht gedaan voor een besluit tot 

intrekking van het ontbindingsbesluit en heeft de minister van BPD een ministeriële 

beschikking genomen waarbij alle voorbereidingen voor de verkiezingen van 28 april 2017 

worden aangehouden en de mandaten inzake die verkiezingen worden ingetrokken. Ook 

hebben 11 Statenleden van de coalitie zich gewend tot het Europese Hof voor de Rechten van 

de Mens met als doel het ontbindingsbesluit in rechte aan te vechten. Op 29 maart maakte het 
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kabinet-Pisas bekend dat de verkiezingen op 28 april toch zouden doorgaan. Zoals de nota van 

toelichting stelt, hebben de ontwikkelingen in Curaçao (intrekking van de voordracht tot 

intrekking van het ontbindingsbesluit en intrekking van de ministeriële beschikking met 

betrekking tot het Hoofdstembureau) niet bijgedragen aan het vertrouwen in een goede 

voorbereiding van de verkiezingen.  

Dit alles heeft geleid tot twee snelle besluiten van de koninkrijksregering.  

De Gouverneur heeft, met toepassing van artikel 21 van het Reglement voor de Gouverneur 

van Curaçao, de intrekking van het ontbindingsbesluit niet vastgesteld en aan de 

koninkrijksregering gezonden. Op 3 april heeft de Raad van State van het Koninkrijk advies 

uitgebracht. Op dezelfde datum is bij koninklijk besluit, gelet op artikel 21 van genoemd 

Reglement in samenhang met artikel 43, tweede lid, van het Statuut, vastgesteld dat de 

intrekking van het ontbindingsbesluit in strijd is met belangen, waarvan de waarborging 

aangelegenheid van het Koninkrijk is, in het bijzonder de rechtszekerheid en deugdelijkheid 

van bestuur, en dat de Gouverneur het ontwerp-Landsbesluit tot intrekking terecht niet heeft 

vastgesteld. (Stb. 2017, 137. Zie ook voor het advies en nader rapport Stcrt. 2017, van 3 

april, nr. 20023) 

Bovendien is een algemene maatregel van rijksbestuur vastgesteld, gebaseerd op artikel 43, 

tweede lid, en artikel 51, eerste lid, van het Statuut, met als doel te verzekeren dat de 

verkiezingen voor de Staten van Curaçao die bij landsbesluit van 12 februari zijn 

uitgeschreven, goed worden voorbereid en ordentelijk zullen verlopen. In de amvrb worden de 

bevoegdheden van de minister met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de 

verkiezingen aan de Gouverneur toegekend. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid tot het 

vaststellen van landsbesluiten met inbegrip van landsbesluiten h.a.m. (Stb. 2017, 138. Zie ook 

voor het  advies en nader rapport Stcrt. 2017, van 3 april, nr. 20016) 

Arjen van Rijn noemt (in zijn opinie in het Antilliaans Dagblad van 1 april 2017) de snelheid 

van reageren door de rijksministerraad en de beslissing om een amvrb in procedure te 

brengen uniek.   

Inmiddels hebben de verkiezingen op 28 april plaatsgevonden; zij zijn ordentelijk verlopen. De 

uitslag is te vinden op de site van het Hoofdstembureau van Curaçao: http://www.kse.cw/. 

   

    

 

    

 Wijziging Statuut  

 In 2016 hebben de Tweede en de Eerste Kamer een voorstel tot wijziging van het Statuut 

aanvaard. Heel bijzonder is dat het een initiatiefvoorstel betreft, oorspronkelijk van Gert Jan 

Van Oven, jaren later overgenomen door Van Laar (PvdA). De wijziging strekt ertoe de 

mogelijkheid van een zelfstandige algemene maatregel van rijksbestuur flink te beperken: 

Slechts in buitengewone gevallen van dringende aard kan de vaststelling geschieden bij een 

niet op een rijkswet of op bepalingen elders in het Statuut berustende algemene maatregel 

van rijksbestuur met een werkingsduur van ten hoogste twee jaren. Na deze termijn van twee 

jaren vervalt zodanige algemene maatregel van rijksbestuur van rechtswege. Voor bestaande 

zelfstandige amvrb’s geldt dat zij 4 jaar na inwerkingtreding van de Statuutswijziging 

vervallen. Hierop is een uitzondering mogelijk. Overigens geldt dit niet voor een amvrb op 

grond van artikel 51 van het Statuut. 

De Statuutswijziging kan nog niet in werking treden. Eerst is aanvaarding bij landsverordening 

door de drie Caribische landen nodig (artikel 55, tweede lid, van het Statuut). Pas daarna kan 

de Koning de wijziging bekrachtigen. 

 



 

 

De complete wijziging is te vinden in Kamerstukken I 2015/16, 27 570 – (R 1672). 

   

    

 

    

 Voorlichting van Afdeling advisering inzake initiatiefrecht 

Staten 

 

 Bij de behandeling van het initiatiefvoorstel Van Laar tot wijziging van het Statuut waarmee de 

mogelijkheid van een zelfstandige amvrb wordt beperkt, is, naar aanleiding van een 

amendement van het Arubaanse Statenlid Bikker, een motie aangenomen. Daarbij werd de 

Afdeling advisering om voorlichting gevraagd over het toekennen van het recht aan elk 

individueel Statenlid een voorstel van rijkswet in te dienen. De Afdeling gaat in op de inhoud 

en strekking van het amendement-Bikker, op de structuur en de organen van het Koninkrijk 

en op de bestaande wetgevingsprocedure.  

Vanuit het perspectief van alleen het parlementaire recht kan toekenning van het recht van 

initiatief worden beschouwd als een logische aanvulling op de rechten die op grond van het 

Statuut al aan de Statenleden (als bijzondere gedelegeerden) zijn toegekend. Een beoordeling 

alleen vanuit het parlementaire recht is echter niet toereikend. Als het Statuut zou worden 

gewijzigd zoals Bikker voorstelt, zou een betekenisvolle stap gezet worden in de richting van 

een Koninkrijksparlement. 

Gelet op de verschillende opvattingen die er bestaan over de wenselijkheid van een 

Koninkrijksparlement zal het niet gemakkelijk zijn om tot veranderingen van het bestaande 

stelsel te komen zonder dat overeenstemming bestaat over het stelsel dat op de langere 

termijn beoogd wordt. Dat geldt ook voor Statuutswijzigingen die op het eerste gezicht wellicht 

voor de hand lijken te liggen, zoals het amendement-Bikker. Zij kunnen op verschillende 

manieren worden benaderd. Zo kan het amendement aan de ene kant worden beschouwd als 

een voorstel dat leidt tot een verkleining van het democratisch tekort. Aan de andere kant kan 

het amendement worden gezien als een – mede gelet op de zeer ongelijke bevolkingsomvang 

– onevenredige vertegenwoordiging van de burgers van de landen overzee in het wetgevende 

orgaan van het Koninkrijk. 

Het bovenstaande afwegende concludeert de Afdeling advisering dat zij over de voorstellen uit 

het amendement-Bikker niet positief kan adviseren en dat deze daarom niet zouden moeten 

leiden tot een voorstel tot wijziging van het Statuut. 

De Afdeling suggereert wel de mogelijkheid  artikel 15, derde lid, van het Statuut, uit te 

breiden. Deze bepaling kent het initiatiefrecht toe aan de Gevolmachtigde Ministers. Dit zou 

ook kunnen worden toegekend aan de Staten als geheel van elk Caribisch land. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gemeld dat hij geen noodzaak 

ziet tot wijziging van het Statuut over te gaan.  

Kamerstukken II 2016/2017, 27 570 (R1672), nr. 20 (voorlichting) en 21 (reactie MinBZK) 

 

   

    

 

    

 Kiesrecht Tweede Kamer voor Nederlanders in Aruba  

 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 25 januari 2017 uitspraak 

gedaan op het beroep van een Nederlandse ingezetene van Aruba. Hij had een weigering 

ontvangen op zijn verzoek geregistreerd te worden als kiesgerechtigde voor de Tweede 

Kamerverkiezingen van 15 maart. In 2006 hadden Eman en Sevinger ook al bot gevangen bij 

 



 

 

de Afdeling (en het EHRM). Sindsdien waren er echter veel veranderingen geweest volgens 

appellant. De Afdeling vond de genoemde wijzigingen niet relevant en verklaarde het beroep 

ongegrond. 

JB 2017, afl. 3, met noot van J.W.L. Broeksteeg.  

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-

uitspraak.html?id=90063&summary_only=&q=Tweede+Kamer 

   

    

 

    

 Proefschrift Ryçond Santos do Nascimento : Het Koninkrijk 

ontsluierd 

 

 Santos do Nascimento heeft voor zijn promotie op Koninkrijksdag 2016 in Groningen de 

staatsrechtelijke verhouding van het Koninkrijk der Nederlanden met zijn Caribische 

gebiedsdelen onderzocht. Zijn belangrijkste vindingen zijn dat het de bedoeling van de makers 

van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden was dat Nederland identiek zou blijven 

aan het Koninkrijk der Nederlanden en dat het Koninkrijk geen aparte bestuurslaag is gaan 

vormen boven de vier Landen van het Koninkrijk. Daarnaast blijkt de huidige structuur van het 

Koninkrijk niet moeilijk te kwalificeren, maar politiek wel uiterst ongemakkelijk. Het vertoont 

immers alle kenmerken van een koloniale staat, aldus Santos do Nascimento. 

In zijn proefschrift neemt Ryçond Santos do Nascimento de heersende staatsrechtelijke 

opvattingen omtrent de staatsrechtelijke verhouding van het Koninkrijk der Nederlanden met 

zijn Caribische gebiedsdelen, te weten de federatieve benadering en de 

samenwerkingsbenadering, als startpunt. Hij toetst door middel van een onderzoek naar de 

staatkundige historie van het Koninkrijk der Nederlanden van vóór en net na de Tweede 

Wereldoorlog of en, zo ja, welke benadering overeenstemt met de daadwerkelijke, door de 

makers van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden bedoelde Koninkrijksstructuur. 

Santos do Nascimento constateert dat de makers van het Statuut bewust hebben gekozen 

voor schijnconstructies. Dit rechtvaardigt volgens hem dat opnieuw de vraag wordt gesteld 

naar de structuur van het Koninkrijk en of deze structuur aan onze huidige maatstaven van de 

democratische rechtsstaat voldoet. 

Ryçond Santos do Nascimento verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid 

van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de Universiteit van Aruba. Hij 

ontvangt een zogeheten Double Doctorate. Santos do Nascimento werkt aan de Universiteit 

van Aruba, als wetenschappelijk medewerker staatsrecht. Promotores zijn prof. mr. dr. H.E. 

Bröring en prof. mr. dr. D.J. Elzinga.   

Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/4d638ebf-1498-4beb-af4d-0a4ad4541fe0 

 

   

    

 

    

 Uitspraak Gemeenschappelijk Hof  

 Op woensdag 3 mei jl. heeft het Gemeenschappelijk Hof uitspraak in hoger beroep gedaan in 

de strafzaak ‘Masbangu’.  

Het betreft de zaak waarbij politieambtenaren in het kader van de verkiezingen in Sint 

Maarten van 17 september 2010 hun stem hadden verkocht aan een politieke partij in ruil 
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voor geld. Het Hof heeft drie verdachten tot drie maanden celstraf veroordeeld voor actieve 

c.q. passieve omkoping. Deze straf zal niet ten uitvoer worden gelegd, tenzij de verdachten 

zich voor het einde van de proeftijd (2 jaar)  schuldig maken aan een strafbaar feit. Daarnaast 

is een geldboete van NAf 300,00 opgelegd. In het vonnis motiveert het Hof waarom het tot 

een andere uitspraak komt dan het Gerecht in 1e aanleg. Dat gerecht had vervolging voor 

“vote buying” praktisch onmogelijk gemaakt: het stelde de eis dat de omgekochte kiezer zich 

daadwerkelijk en bewijsbaar aan zijn toezegging heeft gehouden en dat er een te bewijzen 

relatie bestaat tussen de gift en het stemgedrag. Het Hof neemt hier in hoger beroep afstand 

van: “Ingeval een kiezer een gift en/of belofte aanneemt en daarbij de redelijke verwachting 

wekt dat hij zijn kiesrecht op de gewenste manier zal uitoefenen, is naar het oordeel van het 

Hof sprake van overeenstemming.” (zaaknrs H211/2016, H213/2016, H151/2016) 

   

    

 

 

Signalering artikelen in tijdschriften 

    

 P.S. Bakker, De redelijkheid en billijkheid in art. 3:12 BW en het 

concordantiebeginsel, NTBR, 2017/7. 

 

 Op grond van art. 3:12 BW dient bij de vaststelling van wat de redelijkheid en billijkheid eisen, 

rekening te worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland 

levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het 

gegeven geval zijn betrokken. De Caribische Koninkrijkslanden Aruba, Curaçao en Sint 

Maarten hebben in de eigen burgerlijke wetboeken een tegenhanger van art. 3:12 BW waarin 

wordt verwezen naar de “hier te lande” onderscheidenlijk “in Sint Maarten” levende 

rechtsovertuigingen bij de vaststelling van wat de redelijkheid en billijkheid eisen. Auteur 

onderzoekt in deze bijdrage (i) op welke wijze de gedifferentieerde interpretatie van de in de 

Koninkrijkslanden levende rechtsovertuigingen zich verhoudt tot het concordantiebeginsel van 

art. 39 Statuut en (ii) in hoeverre de divergentie tot uitdrukking komt in rechterlijke uitspraken 

van de Landen. 

 

   

    

 

    

 Olaf Wilders, Ons koninkrijk wordt niet kleiner!, NJB 2017, afl. 

1, blz. 19-25 

 

 De evaluatie van de 4 justitiële consensusrijkswetten is wel afgerond, er komt echter maar 

geen gezamenlijke reactie van de vier ministers van Justitie hierop. De auteur gaat hierop in.  

 

   

    

 

    

 H.G. Hoogers & G. Karapetian, Hoe grondrechten in het 

Koninkrijk zoek raakten. Een beschouwing over de binding van 

Koninkrijksorganen aan grondrechten, TvCR, januari 2017. 

 

 In deze bijdrage gaan auteurs in op de vraag of Koninkrijksorganen bij de uitoefening van de 

hen toegekende bevoegdheden gebonden zijn aan nationale grondrechten. Bij de behandeling 

van deze vraag wordt aandacht besteed aan vier tijdvakken, die per paragraaf aan de orde 

worden gesteld: (i) de plaats van de vooroorlogse grondrechten ten aanzien van de koloniën 

en bezittingen overzee; (ii) de plaats van grondrechten ten aanzien van de overzeese 

gebiedsdelen na de oorlog tot de inwerkingtreding van het Statuut; (iii) de plaats van 

 



 

 

grondrechten in de rechtsorde van het Koninkrijk tussen 1954 en 1983 en tot slot (iv) de 

plaats van grondrechten in de statutaire rechtsorde na 1983. Auteurs concluderen dat 

Koninkrijksorganen bij de uitoefening van hun bevoegdheden wegens hoogstwaarschijnlijk 

onbedoelde redenen niet gebonden zijn aan nationale grondrechten. Aangezien auteurs die 

stand van zaken als onwenselijk bestempelen, wordt afgesloten met de aanbeveling om 

(tenminste) de grondwettelijke grondrechten bij Rijkswet vast te stellen. 

   

    

 

    

 M. Duchateau, De (on)evenredige vertegenwoordiging van BES-

Nederlanders, NJB 2017/534. 

 

 In het themanummer “Democratie. Verkiezingen, vertegenwoordiging en parlementair stelsel: 

32 denkrichtingen” van het NJB gaat auteur in op de vertegenwoordiging van BES-

Nederlanders in de Staten-Generaal. De vraag wordt opgeworpen of de zogenoemde 

differentiatiebepaling van art. 1 lid 2 Statuut ook niet zou moeten gelden voor het kiesrecht 

van BES-Nederlanders. 

 

   

    

 

Handige links: 

    

 Vindplaatsen voor de wetgeving van de Caribische landen  

 Aruba: http://www.overheid.aw/bestuur-organisatie/landsverordeningen-wetten_3439/, 

http://www.overheid.aw/actueel/landscouranten_41219/, 

http://www.overheid.aw/actueel/afkondigingsbladen_41149/ 

Curacao: http://wjz.gobiernu.cw/ 

National Gazette van SXM: 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx 
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