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Voorwoord
De aanstaande opheffing van het land De Nederlandse Antillen
(waarschijnlijk in 2011) is een gebeurtenis die in de eerste plaats de
vraag oproept waarom het zolang heeft moeten duren. Al zo’n twin‑
tig jaar lang wordt er gesleuteld aan de structuur van het Koninkrijk
der Nederlanden. Tot nog toe leidde dat tot één duidelijke hervor‑
ming: de uittreding van Aruba, dat in 1986 een status aparte binnen
het Koninkrijk verkreeg.
Het in 1954 in werking getreden Statuut, de hoogste wet in het Ko‑
ninkrijk der Nederlanden, bezegelde het einde van het koloniale
tijdperk. Onder de paraplu van het ‘land’ de Nederlandse Antillen
verkregen Curaçao, Aruba en Bonaire (de Benedenwindse eilanden)
en St. Maarten, St. Eustatius en Saba (de Bovenwindse eilanden)
verregaande autonomie. Enkel zaken als buitenlandse betrekkin‑
gen, defensie en nationaliteitenwetgeving werden bestempeld als
Koninkrijksaangelegenheden die in rijkswetten worden geregeld.
En hoewel Nederland uiteindelijk de beslissende stem heeft bij de
invulling van rijkswetten, geldt dit niet voor rijkswetten die beogen
het Statuut te wijzigen. Daarvoor is de instemming nodig van alle
Koninkrijkspartners. In de afgelopen decennia is het Statuut daar‑
om vaak gezien als het belangrijkste obstakel voor hervormingen.
Achteraf bezien lijkt de kunstmatige constructie van De Neder‑
landse Antillen vooral bedoeld te zijn geweest als een vehikel voor
Nederland om bestuurlijk greep te houden op de zes eilanden aan
de andere kant van de Atlantische Oceaan. Maar in de praktijk leek
eerder een tegengesteld effect op te treden. De constructie creëerde
een politiek-bestuurlijk waterhoofd, met Departementen op cen‑
traal niveau en Diensten op elk eiland, een Antilliaans parlement
(de Staten) en Eilandraden, én elke twee jaar verkiezingen voor een
van de volksvertegenwoordigende organen. En dat voor destijds
zo’n 130.000 ingezetenen.1 Behalve bureaucratie, competentiestrijd
en intereilandelijke rivaliteit werkte het stelsel ook corruptie, ne‑
potisme en politiek cliëntelisme in de hand. Bovendien werd een
politiek-bestuurlijke klasse in het leven geroepen die geen enkel
belang had bij veranderingen.

1 Nu circa 215.000, exclusief Aruba.
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Ter bevordering van goed bestuur heeft Nederland vanaf begin jaren
negentig geprobeerd invloed uit te oefenen op de lokale gang van
zaken door de ontwikkelingshulp en de technische assistentie op te
voeren. Vooral op Curaçao en St. Maarten culmineerden de proble‑
men rond armoede, werkloosheid, criminaliteit en drugssmokkel.
Keer op keer werd de staatsschuld door Nederland ingelost, en ook
in recent overeengekomen akkoorden is afgesproken dat de staats‑
schuld van de Nederlandse Antillen en van de overheden van de
eilanden (€ 2,3 miljard) grotendeels wordt kwijtgescholden.
Ofschoon wel betoogd is dat Nederland volkenrechtelijk gezien
aanspraak zou kunnen maken op het zelfbeschikkingsrecht om
zich los te maken van zijn voormalige koloniale gebieden (Jessurun
d’Oliveira, 2003) – en deze optie in het huidige Nederlandse politieke
klimaat behoorlijk populair is – lijken Nederland en de Nederlandse
Cariben tot elkaar veroordeeld. Tegen de achtergrond van de discus‑
sie over falende staten en uit het oogpunt van rechtshandhaving
is het bovendien zeer te betwijfelen of het loslaten van de eilanden
internationaal zou worden geaccepteerd. Het is zeer voorstelbaar
dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten Nederland zouden aanspreken
op zijn verantwoordelijkheid.
Hoe dit ook zij, de Nederlandse Cariben zijn een blijvertje, ofschoon
in veranderde vorm. Net als Frankrijk met zijn Département d’Outre
Mer (DOM), Territoire d’Outre Mer (TOM) en Collectivité d’Outre
Mer (COM) en tal van tussenvormen zal Nederland nu meer gedi‑
versifieerde relaties gaan onderhouden met de voormalige koloniale
gebieden. De kleine eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BESeilanden) worden als ‘bijzondere openbare lichamen’ (een soort
gemeenten) bij Nederland ingelijfd. Curaçao en St. Maarten verkrij‑
gen een status aparte, die echter minder autonomie behelst dan de
status aparte van Aruba.
Wellicht kunnen de staatkundige hervormingen en de daaraan
gekoppelde afspraken over rechtshandhaving en toezicht op over‑
heidsfinanciën en bestuur op Curaçao en St. Maarten de politieke
en maatschappelijke onvrede in Nederland over de lasten van het
Koninkrijk deels wegnemen. In die zin komen de staatkundige her‑
vormingen zeker ook voor Nederland als geroepen.
In het openingsartikel, geschreven door De Jong, staan de achter‑
gronden van de desintegratie (de ‘implosie’) van de Nederlandse
Antillen centraal. Na een korte historische schets over de totstand‑
koming van het Statuut beschrijft de auteur de diverse pogingen

Voorwoord

om te komen tot andere verhoudingen binnen het Koninkrijk. De
wens van Nederland om meer toezicht te kunnen uitoefenen op
het bestuur is daarbij een rode draad, de gehechtheid van de Antil‑
liaanse eilanden aan de in het Statuut vastgelegde autonomie een
andere. De Jong betrekt nadrukkelijk de politieke en maatschap‑
pelijke ontwikkelingen in Nederland en in de Nederlandse Antillen
bij zijn analyse. Een belangrijk punt dat hij aan de orde stelt, is dat
Nederland altijd heeft getolereerd dat de levensstandaard in het
ene deel van het Koninkrijk beduidend lager ligt dan in het andere.
Ook in de nieuwe Koninkrijksstructuur zullen de BES-eilanden
geen aanspraak kunnen maken op eenzelfde levensstandaard als in
Nederland, maar genoegen moeten nemen met een ‘aanvaardbaar
niveau’.
De staatsrechtelijke organisatie van het Koninkrijk nieuwe stijl
wordt vervolgens door Nehmelman inzichtelijk gemaakt. De au‑
teur geeft een korte beschrijving van de huidige en toekomstige
structuur en de besluitvormings- en wetgevingsprocedures,
met aandacht voor een heel nieuw type wetgeving: de consen‑
susrijkswetten. Vervolgens wordt ingegaan op de positie van de
BES-eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba binnen het Koninkrijk
en als bijzonder openbaar lichaam binnen Nederland.
De bevolking en cultuur van de BES-eilanden, en dan vooral die van
het kleinste eiland Saba, staan centraal in het artikel van Guade‑
loupe. De auteur begint met een korte schets van de belangrijkste
kenmerken van de eilanden, de verschillen en overeenkomsten.
Vervolgens wordt de vraag gesteld hoe de Sabanen de moed hebben
opgevat om bij het refererendum van 2005 in meerderheid te stem‑
men vóór aansluiting bij Nederland, terwijl zij tegelijkertijd worden
geplaagd door het spookbeeld ‘Hulanda’ en de angst ‘hun’ Saba te
verliezen aan de Europese Nederlanders. De auteur analyseert deze
worsteling aan de hand van eigen antropologisch onderzoek op
Saba, waarbij hij gebruikmaakt van enkele begrippen van de Franse
filosoof Derrida.
In de hiernavolgende artikelen staan de ontwikkelingen op het
terrein van criminaliteit en rechtshandhaving centraal. Onder
invloed van de staatsrechtelijke veranderingen zal er juist op deze
terreinen de komende jaren veel veranderen in de strafwetgeving,
de organisatie van het Openbaar Ministerie en de verdeling van be‑
voegdheden.
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Eerst analyseert Weenink de ontwikkeling van de criminaliteit op
Curaçao. Hij behandelt enkele belangrijke en veel in de aandacht
staande vormen van criminaliteit, achtereenvolgens cocaïne‑
smokkel, gewapende overvallen (atrako’s), moord en doodslag
en integriteitsdelicten. De auteur betoogt dat de problemen van
Curaçao samenhangen met fysieke aspecten (ligging, grootte) en de
sociaaleconomische inrichting van het eiland, en dat deze factoren
mede van invloed zijn op het criminaliteitsniveau.
Schotborgh-van de Ven gaat vervolgens dieper in op de integriteits‑
delicten fraude en corruptie, die zeer actueel zijn in het debat over
de staatkundige veranderingen en de door Curaçao en Sint Maarten
gewenste status aparte. De auteur constateert dat over deze onder‑
werpen vaak erg gemakkelijk, soms verwijtend, wordt geoordeeld.
Zij stelt dat er weinig bereidheid lijkt te zijn om stil te staan bij de
achterliggende oorzaken en de eigen rol (veelal onbedoeld en on‑
bewust) van de afzonderlijke Koninkrijksdelen. In dit artikel wordt
getracht een beeld te geven van wat er werkelijk speelt op het gebied
van fraude en corruptie in het Caribische deel van het Koninkrijk.
De bekendste opsporingsonderzoeken naar ondeugdelijk bestuur
van de afgelopen vijftien jaar komen aan bod. Vastgesteld wordt dat
fraude en corruptie wel degelijk voorkomen, maar ook worden aan‑
gepakt. De auteur gaat in op een aantal sociaal-culturele, politieke
en economische factoren die een rol spelen bij fraude en corruptie.
De hervorming van de rechtshandhaving staat centraal in het
artikel van De Doelder, met speciale aandacht voor Curaçao en
St. Maarten. Een belangrijk thema in de discussie over de toekom‑
stige rechtshandhaving was de verhouding tussen het Openbaar
Ministerie (OM) op de eilanden en de Nederlandse minister van Jus‑
titie. In hoeverre kan deze richtlijnen dan wel aanwijzingen geven
aan het OM op de eilanden? De auteur schetst de voor- en nadelen
van de verschillende opties en geeft een beeld van de gevoeligheden
die rond deze kwestie spelen. Ook de uiteindelijke oplossing wordt
toegelicht: de afspraak dat Nederland, St. Maarten en Curaçao regel‑
matig zullen overleggen om hun opsporings- en vervolgingsbeleid
te coördineren. Er is bovendien een nieuwe wettelijke bevoegdheid
gecreëerd voor alle ministers van Justities om richtlijnen of op‑
drachten te geven aan het OM, maar in bepaalde gevallen enkel na
goedkeuring door het Gemeenschappelijke Hof van Justitie.
Ten slotte gaat Murray in op het nieuwe Wetboek van Strafrecht
(WvS) voor de Nederlandse Antillen. De concepttekst van het WvS
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ligt op dit moment nog bij de Adviesraad en is nog niet goedgekeurd
door het parlement (de Staten), maar het is de bedoeling om het
nieuwe WvS voor de Nederlandse Antillen in te voeren, opdat het
nog voor de staatkundige wijzigingen kan intreden. De auteur be‑
handelt de markantste wijzigingen en vernieuwingen. Het nieuwe
WvS voorziet onder andere in de afschaffing van de doodstraf en
van minimumstraffen. Ook introduceert het de taakstraf, het reis‑
verbod en de tbs-maatregel. Verder zijn er aanpassingen op het
terrein van het jeugdstrafrecht en dient een levenslangvonnis na
twintig jaar opnieuw te worden bezien.
Het is nog onduidelijk of het nieuwe WvS onverkort zal gelden op de
BES-eilanden. Het besluit om de drie eilanden bij Nederland ‘in te
lijven’ betekent een enorme wetgevingsoperatie, die nu nog in volle
gang is. In sommige gevallen zal het nodig zijn speciale wetgeving
voor de BES-eilanden in het leven te roepen. Tegelijkertijd zullen het
Antilliaanse burgerlijk recht en strafrecht vooralsnog een belang‑
rijke rol blijven spelen, zoveel is nu wel duidelijk. Aan de vooravond
van de ingrijpende staatkundige veranderingen kan dit thema‑
nummer moeilijk méér zijn dan een momentopname. Niettemin is
gepoogd de contouren van deze veranderingen in beeld te brengen,
de invloed ervan op de rechtshandhaving te duiden en te laten zien
hoe de aanstaande nieuwe verhoudingen her en der in het Konink‑
rijk worden beleefd.
M.P.C. Scheepmaker

Literatuur
Jessurun d’Oliveira, H.U.
Nederlandse secessie uit het
Koninkrijk
In: J.L. de Reede, J.H. Reestman
(red.), Op het snijvlak van recht
en politiek. Opstellen aangeboden aan prof. mr. L. Prakke,
Deventer, Kluwer, 2003
Zie ook: www.volkskrant.nl/
archief_gratis/article976212.
ece/Wij_kunnen_ons_ook_
losmaken_van_Antillen
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Implosie van de Nederlandse
Antillen
L. de Jong∗

Hoe moet het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen worden
opgevat? Het staatsverband van het Koninkrijk der Nederlanden,
bestaand uit drie formeel gelijkwaardige landen – Nederland, de Ne‑
derlandse Antillen en Aruba – zal anders worden ingericht. Als alles
gaat zoals afgesproken, zullen de Nederlandse Antillen ophouden
als apart land te bestaan. Curaçao en Sint Maarten zullen binnen
het Koninkrijk der Nederlanden elk een landenstatus verkrijgen,
net als Aruba in 1986, hoewel hun status anders zal zijn en ze op een
aantal onderdelen staatkundig minder autonomie zullen hebben.
De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de zogenoemde BESeilanden, zullen in het Nederlandse staatsbestel worden opgenomen
als openbare lichamen; als zodanig zullen de BES-eilanden mede
worden bestuurd door Nederland, waarbij ze wel hun plaatselijke
autonomie behouden (vergelijkbaar met gemeenten in Nederland).
Deze hervormingen zijn uiteengezet in formele akkoorden tussen
het land de Nederlandse Antillen, de overheden van de eilanden en
Nederland.1
De contouren van de hervormingen zijn als volgt:
– De Nederlandse Antillen houden staatkundig op te bestaan; de
Antillen zullen niet langer worden voortgezet als land dat uit vijf
eilanden bestaat.
– De staatsschuld van de Nederlandse Antillen en van de overheden
van de eilanden (€ 2,3 miljard, oftewel € 13.000 per inwoner) zal
voor een groot deel worden kwijtgescholden teneinde een verant‑

* Dr. Lammert de Jong is bestuurskundige en was tussen 1984 en 1998 geruime tijd Ver
tegenwoordiger van Nederland in de Nederlandse Antillen. Hij werkt deze dagen aan
een boek Being Dutch, more or less. True Dutch is not the issue, so what is? Oplevering
jaarwisseling 2009/2010. Deze bijdrage is een bewerkte versie van De Jong (2009).
1 Hoofdlijnenakkoord tussen de Nederlandse Antillen, Nederland, Curaçao, Sint Maar
ten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Bonaire, 22 oktober 2005; Slotverklaring, 2 novem
ber 2006; Overgangsakkoord, 12 februari 2007; Toetredingsakkoord, 28 augustus 2007.
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woorde financiële uitgangspositie te bieden voor goed bestuur in
het nieuwe staatsverband.
– Er zal een College financieel toezicht (Cft) worden aangesteld voor
de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten, evenals voor de BESeilanden. De betrokken landen stellen gezamenlijk de leden ervan
aan. Overheidsleningen zullen worden beperkt.
– Met betrekking tot de rechtshandhaving in de nieuwe landen
Curaçao en Sint Maarten zal de samenwerking in Koninkrijksver‑
band worden geïntensiveerd. De twee nieuwe landen en de BESeilanden krijgen een gemeenschappelijke procureur-generaal.
Hoe moeten deze veranderingen worden begrepen? Waarom een
landenstatus voor Curaçao creëren, vooral gezien de daar heersende
maatschappelijke problemen, de problemen op onderwijsgebied,
de hoge criminaliteitscijfers, de welig tierende drugshandel en een
torenhoge staatsschuld? Ook de nieuwe landenstatus van Sint Maar‑
ten roept vragen op gezien de vele aanwijzingen over het witwassen
van geld, drugshandel en casinobazen die de economie van het
eiland leiden en proberen de plaatselijke overheid te corrumperen
(Verhoeven, Bokhorst e.a., 2007). Bovendien lijkt integratie – eer‑
der dan desintegratie – de boodschap voor kleine staten, of ze nu
onafhankelijk zijn of niet, om te kunnen overleven in een wereld van
steeds grotere verbanden. De vraag kan echter ook worden omge‑
draaid. Hoe is het mogelijk dat de samenstelling van de Nederlandse
Antillen meer dan vijftig jaar kon blijven voortbestaan, met de
incidentele uitzondering van de status aparte van Aruba in 1986?2
Per slot van rekening was deze configuratie een koloniale erfenis.
De koloniale overheersing kwam tot een einde met het Statuut van
1954, dat leidde tot een constitutioneel partnerschap. Het Statuut
verleende een landenstatus aan een verzameling eilanden waarvan
sommige dicht bij elkaar gelegen waren en andere 900 kilometervan
elkaar, een kunstmatige verzameling, geen natie die was geworteld
in gemeenschappelijke aspiraties. De Antilliaanse zegswijze ‘de
Nederlandse Antillen bestaan alleen in Nederland’ bevat meer dan
een kern van waarheid. Is deze configuratie ooit echt levensvatbaar
geweest? Terugblikkend bood het concept van een Antilliaanse

2 De status aparte van Aruba is in 1983 tijdens een rondetafelconferentie overeenge
komen en is in 1986 van kracht geworden.
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natiestaat waarin zes eilanden met elkaar verbonden werden,
Nederland een gemakkelijke uitweg als postkoloniaal moederland
in het Caribische gebied. Deze configuratie bood Nederland in het
ver weg gelegen Europa een lokale bestuurlijke tussenschakel, de
Nederlandse Antillen, om de zes sterk verschillende eilanden in een
nieuw Koninkrijksverband op te nemen. Meer dan vijftig jaar later
lijkt nu juist het wegnemen van die tussenschakel een belangrijke
voorwaarde te zijn om daadwerkelijk de rechtszekerheid en deug‑
delijkheid van bestuur op de eilanden te kunnen waarborgen, zoals
dat in 1954 aan de Nederlandse Antillen was beloofd.

Constitutioneel partnerschap op gelijkwaardige voet3
Toen de contouren van een postkoloniale orde werden ontworpen,
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, maakte Nederland
geen onderscheid tussen zijn verschillende gekoloniseerde grond‑
gebieden die naast de immens grote Oost-Indische archipel in
Zuidoost-Azië ook de kleine gebiedsdelen in Latijns-Amerika, Suri‑
name en Nederlands West-Indië, in het Caribisch gebied, behelsden.
In dit proces bepaalde de dekolonisatie van Indonesië de koers. Na
afloop van de Tweede Wereldoorlog en de capitulatie van Japan riep
Indonesië de onafhankelijkheid uit, een daad die Nederland versteld
deed staan. De eenzijdige verklaring van de Indonesische onafhan‑
kelijkheid werd met geweld bevochten. De nieuwe wereldmachten,
in het bijzonder de Verenigde Staten, stemden hier niet mee in en
dwongen de Nederlanders uiteindelijk te onderhandelen met de
Indonesische nationalisten. De Nederlanders probeerden Indonesië
binnen het Koninkrijk te houden door een soort postkoloniale fede‑
rale unie voor te stellen. Gedacht werd dat een vrije vereniging van
autonome staten de ambities van de onafhankelijkheidsbeweging
kon beteugelen. De Indonesische nationalistische partijen konden
zich hierin niet vinden en na vier jaar oorlog en meerdere ronde
tafelconferenties boog de Nederlandse regering uiteindelijk voor de
wil van de geschiedenis.
Nadat Indonesië zich uit het Koninkrijk had teruggetrokken,
profiteerden Suriname en de Nederlandse Antillen van de Neder‑

3 De paragraaf borduurt voort op het werk van Inge Klinkers (1999).
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landse pogingen om Indonesië binnen het Koninkrijk te houden. De
West-Indische landen waren deelgenoot van de Nederlandse belofte
om het Koninkrijk te dekoloniseren. De toen gemaakte afspraken
waren echter niet bedoeld voor deze veel kleinere grondgebieden.
De Caribische partners hielden daarentegen vast aan het concept
van een vrije vereniging van autonome staten als erfopvolger van
het koloniale Koninkrijk. De Caribische landen eisten autono‑
mie, geen onafhankelijkheid. Zij streefden ernaar gelijkwaardige
partners van Nederland te worden, en slaagden, in elk geval op
papier, hierin toen in 1954 een nieuw Statuut voor het Koninkrijk
werd opgesteld (Klinkers, 1999). Het Statuut voor het Koninkrijk
werd allereerst en bovenal gezien als een document dat de autono‑
mie van de Caribische landen vastlegde (Hirsch Ballin, 2005, p. 10).
Buitenlandse Zaken, Defensie en het Nederlanderschap werden
aan het Koninkrijk toevertrouwd, maar op alle andere gebieden zijn
de Caribische landen autonoom. Wel kreeg het Koninkrijk de taak
om de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechts‑
zekerheid en deugdelijkheid van bestuur ook in het Nederlandse
Caribische gebied te waarborgen. In de loop der jaren verstrekte
Nederland aanzienlijke financiële steun, hetgeen leidde tot een
complexe projectbureaucratie. Het Statuut bevat de opmerkelijke
bepaling dat voor elke constitutionele verandering de instemming
van alle betrokken partijen benodigd is. Nederland gaf toe aan de
aspiraties van deze kleine landen omdat het in die tijd meende dat er
weinig te winnen of te verliezen was. Het imperium was al verdwe‑
nen. Bovendien was het Statuut niet bedoeld voor altijd; ooit zouden
de Caribische landen onafhankelijk worden.

Van tijdelijke betrekkingen tot een permanent Koninkrijksverband4
Voor Suriname kwam de dag van de onafhankelijkheid in 1975; voor
de Nederlandse Antillen en Aruba zal die dag wellicht nooit aanbre‑
ken. Begin jaren negentig ontstond brede politieke consensus dat de
Nederlandse Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlan‑
den beter af zijn als zij onderdeel van dat Koninkrijk zouden blijven.

4 ‘Verruimd staatsverband’ is gedefinieerd als een regeringsvorm die bedoeld is ter
aanvulling van de overheden van de eilanden. Zie: De Jong en Kruijt (2005).
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Toch leidde dit niet tot een herziening van de oorspronkelijke
definitie van beperkte Koninkrijksbevoegdheden en regelgeving
van het Statuut. Tijdens een Toekomstconferentie in 1993 trachtte
Nederland overeenstemming te bereiken over aanvullende regels
en voorschriften om te komen tot een agenda voor goed bestuur in
het Caribische gebied. Dit overmoedige initiatief van Nederland liep
uit op een verbijsterende mislukking: de stukken van de conferentie
werden letterlijk verscheurd voor de ogen van de toenmalige Neder‑
landse premier Ruud Lubbers, die de Nederlandse delegatie leidde.
Bij gebrek aan wederzijds overeengekomen nieuwe regelgeving
gebruikte Nederland financiële invloed om goed bestuur af te
dwingen. De technische ondersteuning die Nederland de Caribische
eilanden bood, nam een hoge vlucht. Veel ambtenaren en adviseurs
uit Nederland werden letterlijk ingevlogen naar belangrijke advise‑
rende of uitvoerende functies op de eilanden, vooral personen met
expertise op het gebied van overheidsfinanciën, overheidsbestuur
en justitie. De technische ondersteuning nam begin jaren negentig
toe van slechts een paar procent tot circa 25% van de totale begro‑
ting van Nederland voor de Nederlandse Antillen en Aruba (1990:
9%; 1995: 29%; 1996: 24%). De assistentie was vooral gericht op de
gebieden justitie en rechtshandhaving, administratieve ondersteu‑
ning en herstructurering, en overheidsfinanciën (samen: 76,9%).
Interventies van Nederland op het gebied van goed bestuur stuitten
in de Antilliaanse en Arubaanse politiek en media steevast op sterke
weerstand. De overzeese politici voelden zich geschoffeerd wanneer
ze door Nederland opzij werden geschoven. De officiële betrekkin‑
gen verkilden. Een meerderheid van de Antilliaanse bevolking had
echter weinig bezwaar tegen de interventies van Nederland (Oost
indie en Verton, 1998, p. 49), wat de Antilliaanse autoriteiten in hun
omgang met Nederland in een nog moeilijker positie bracht. Voor
Nederland was de wind echter definitief gedraaid. De ondraaglijke
lichtheid van het Koninkrijk (Jong, 2005a, p. 76) voldeed niet meer,
en de dogmatische opvattingen over de Antilliaanse autonomie die
tijdens de periode van dekolonisatie in zwang waren, pasten niet
meer.

Implosie van de Nederlandse Antillen

Een wankele eenheidsstaat
De overheidsorganisatie van de Nederlandse Antillen bestaat uit een
institutioneel stelsel met twee lagen: een landelijke overheid met
Departementen gevestigd op Curaçao en een plaatselijke overheid
met eigen Diensten voor elk eiland (Curaçao, Sint Maarten, Bonaire,
Saba en Sint Eustatius). Parlementsverkiezingen (de Staten) op lan‑
delijk niveau en verkiezingen voor de Eilandsraad worden om de
vier jaar gehouden, maar in verschillende jaren. Dit betekent dat de
politieke partijen op alle eilanden zich elke twee jaar op verkiezin‑
gen voorbereiden, wat van invloed is op de stabiliteit en continuïteit
van het bestuur in de korte periode tussen deze verkiezingen.
Curaçao is veruit het grootste eiland van de Nederlandse Antillen
en telt ruim 133.000 inwoners; Saba is het kleinste eiland met bijna
1.500 inwoners. Curaçao bezit 14 van de 22 parlementszetels. Het is
dan ook geen wonder dat de andere eilanden het idee hebben dat de
centrale overheid van de Nederlandse Antillen door Curaçao wordt
gedomineerd, terwijl Curaçao het gevoel heeft dat zijn belangen
in het gedrang komen door de behoeften en de financiële last van
de armlastige eilanden, zoals Bonaire, Saba en Sint Eustatius wel
worden genoemd.
Voor veel politici, zowel in Nederland als op de Antillen, betekende
de status aparte van Aruba in 1986 het einde van een werkbare
Antilliaanse staat. De resterende Nederlandse Antillen, Curaçao,
Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, zijn uit balans. Na
de afscheiding van Aruba werden de kosten van twee volledige
overheidslagen in relatie met een bevolking van minder dan 200.000
inwoners nog problematischer. Intussen werd door Nederland in de
dagelijkse praktijk van het Koninkrijk gebruikgemaakt van alter‑
natieve contacten. Om sneller zaken te kunnen doen onderhield
Nederland dikwijls directe betrekkingen met de overheden van de
eilanden, waardoor jarenlang de Antilliaanse overheidsinstellin‑
gen en -procedures werden genegeerd als dit van pas kwam. Deze
praktijken werkten het slechte functioneren van de toch al wankele
Antilliaanse eenheidsstaat verder in de hand.
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Pogingen om het probleem op te lossen
In 1990, in reactie op aanhoudende oproepen tot herstructurering
van de Antilliaanse eenheidsstaat, nam Nederland het initiatief. In
een ontwerpconstitutie werd voorgesteld om de Antillen in tweeën
te splitsen: Curaçao en Bonaire moesten één land vormen en Sint
Maarten, Saba en Sint Eustatius het andere land (Schets, 1989-1990).
De ontwerpconstitutie werd op de Antillen lauw ontvangen en er
kwam geen follow-up.
Tot ieders verrassing zette Nederland in 1993 een andere koers in
en stelde voor dat elk eiland een aparte status kon krijgen (status
aparte) en een eigen bijzondere betrekking met Nederland zou heb‑
ben. Nederland wilde af van de centrale overheid van de Neder‑
landse Antillen, die zij als ineffectieve tussenschakel beschouwde.
Maar ook dit initiatief verzandde, vooral omdat Nederland aan het
plan de voorwaarde verbond van een agenda voor goed bestuur. Dit
zou de facto een grotere invloed van Nederland op het Antilliaanse
bestuur betekenen. Bovendien toonden referenda op de eilanden in
1993-1994 een sterke voorkeur voor de Antilliaanse eenheidsstaat.
De Antilliaanse overheid (die werd gedomineerd door Curaçao)
greep de uitslag van de referenda aan om een centralistisch beleid
te voeren, onder het motto Make it work! (Nederlandse Antillen,
1995). Maar dit liep op niets uit omdat politieke autonomistas op de
andere eilanden hun zeggenschap over zaken die tot dusver onder
de controle van elk individueel eiland vielen, niet wilden opgeven.
Een referendum op Sint Maarten in 2000 liet eensklaps een forse
meerderheid van 70% voor een status aparte zien.
Er volgden nog verscheidene pogingen om het Antilliaanse staats‑
verband te herstructureren, maar zonder succes. In 2004 werden
daarop nogmaals referenda gehouden op Sint Maarten, Bonaire,
Saba en Sint Eustatius en in 2005 op Curaçao. De uitslagen hiervan
ondersteunden luid en duidelijk het einde van de Nederlandse Antil‑
len. Een meerderheid van de stemmers op Sint Maarten, 69%, koos
voor een status aparte als autonoom land binnen het Koninkrijk en
14% koos voor onafhankelijkheid.5 Een indrukwekkende meerder‑

5 De uitslagen van het referendum op Sint Maarten (23 juni 2004): 68,9% was voor een
status aparte als autonoom land binnen het Koninkrijk, 14,2% was voor onafhankelijk
heid, 11,6% was voor een herstructurering van de Nederlandse Antillen, en 3,7% gaf de
voorkeur aan een directe relatie met Nederland. De opkomst was 55,7 %.
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heid van de stemmers op Saba en Bonaire, respectievelijk 86% en
59,5%, gaf echter de voorkeur aan een rechtstreekse constitutionele
relatie met Nederland.6 Een meerderheid van de stemmen op Sint
Eustatius gaf de voorkeur aan het in stand houden van de Antilli‑
aanse natiestaat. De uitslag van het referendum op Curaçao liet zien
dat een meerderheid van bijna 68% de voorkeur gaf aan een status
aparte binnen het Koninkrijk.7
Sinds deze referenda is een reeks akkoorden overeengekomen
waarin de wensen en belangen van de betrokken partijen tot
uitdrukking komen. Daarbij is bepalend geweest (a) het belang van
Curaçao en Sint Maarten om de landenstatus te verkrijgen, en (b)
de wens van Nederland om het Koninkrijk daadwerkelijk in staat
te stellen goed bestuur en rechtszekerheid in het Caribische deel te
kunnen handhaven.
Zowel Sint Maarten als Curaçao streeft met groot elan naar een
status aparte. Het politieke ideaal om een apart land te worden,
overschaduwt (tot dusver) het verlies van autonomie; in feite wordt
de aparte landenstatus verkocht als een enorme stap voorwaarts
in het proces om een autonoom land te worden. Apart en autonoom
zijn al doende politiek onderling inwisselbare begrippen geworden,
terwijl dit in de praktijk anders zal uitpakken.
Een voor Sint Maarten drijvende kracht is bovendien de wens om
zich van Curaçao te distantiëren. Evenzo is Curaçao vastbesloten
zich te ontdoen van de verantwoordelijkheid voor de kleine eilanden
Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Op hun beurt hebben deze eilanden
alle vertrouwen verloren in de bestuurskracht van de Nederlandse
Antillen, al helemaal vanwege het slechte fiscale beheer.
Uiteindelijk onderschreven alle partijen in 2005 dat het Antil‑
liaanse staatsverband de vele problemen waarmee de eilanden te
kampen hebben, niet heeft kunnen oplossen.8 Al ruim twintig jaar
werden er vraagtekens gezet bij de levensvatbaarheid van het land
de Nederlandse Antillen. Nu zijn alle partijen het erover eens dat de

6 De uitslagen van het referendum op Bonaire (10 september 2004): 15,9% was ervoor
om deel van de Nederlandse Antillen te blijven, 59,5% was voor een directe relatie met
Nederland, 24,1% was voor een status aparte als autonoom land binnen het Koninkrijk,
en 0,5% was voor onafhankelijkheid. De opkomst was 57%.
7 Zie www.curacao-gov.an.
8 Hoofdlijnenakkoord tussen de Nederlandse Antillen, Nederland, Curaçao, Sint Maar
ten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Bonaire, 22 oktober 2005.
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Nederlandse Antillen moet worden ontbonden, hoewel elk voor zich
met een eigen agenda.

Keerpunten
Voor Nederland kwam er een keerpunt toen cijfers op het gebied
van criminaliteit en drugssmokkel onmiskenbare tekenen aan de
wand van de Antilliaanse staat werden en tegelijkertijd ook een
smet wierpen op het blazoen van het Koninkrijk. In de eerste jaren
van de 21e eeuw nam het aantal moorden op Curaçao en Sint Maar‑
ten sterk toe. Op Curaçao waren er eind december 2004 in totaal
47 moorden gepleegd, oftewel 36,2 moorden per 100.000 inwoners.
In voorafgaande jaren waren deze aantallen al gestegen van gemid‑
deld 16 moorden per jaar in de periode 1997-2001 tot een totaal van
41 (2002) en 53 (2003). Het aantal moorden op Sint Maarten steeg
van 20 per 100.000 in 2001 tot 47 per 100.000 in 2003.9 Vergeleken
met onafhankelijke landen in Midden-Amerika waren de cijfers van
Curaçao en Sint Maarten onrustbarend. Zo waren in Costa Rica in
2004 260 asesinatos (moorden) gepleegd. Dit aantal moorden staat
gelijk aan 6,1 per 100.000 inwoners, wat inhoudt dat er op Curaçao
bijna zes keer zoveel moorden gepleegd worden als in Costa Rica.
Vergeleken met het aantal moorden in Nederland (2003) was de
score van Curaçao overigens dertig keer zo hoog per 100.000 inwo‑
ners (De Jong, 2005b, p. 31). De jaren erop zorgde extra steun van
de Nederlandse politie ervoor dat deze trend van gewelddadigheid
sterk afnam. (Zie ook het artikel van Weenink elders in dit thema‑
nummer).
Ook de drugssmokkel stigmatiseerde de Nederlandse Antillen. In
2004 werd circa 60% van alle in het Caribische gebied in beslag
genomen cocaïne op de Nederlandse Antillen geconfisqueerd.
Drugskoeriers bevolkten de trans-Atlantische vluchten naar
Amsterdam. In 2000 werd 43 ton cocaïne in beslag genomen op de
luchthaven Schiphol en in augustus 2002 had de stroom cocaïne
vanuit de Nederlandse Antillen crisishoeveelheden bereikt. In 2003
werd een bodyscanner neergezet op de luchthaven van Curaçao.
Opgepakte drugskoeriers moesten hun paspoort inleveren. Door
middel van een zogeheten honderdprocentcontrole van alle passa‑

9 Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles, Statistical Yearbook, www.cbs.an.asp.
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giers op de luchthaven Schiphol werden tussen januari 2001 en april
2006 ruim 6.000 koeriers geïdentificeerd, op circa 4.000 vluchten.
Uiteindelijk lukt het met deze maatregelen van de Antilliaanse auto‑
riteiten in samenwerking met de Nederlandse partners het aantal
opgespoorde koeriers te doen afnemen van een piek van 463 in het
tweede kwartaal van 2004 naar minder dan 20 per kwartaal in 2007,
een afname van 96% (UNODC & Worldbank, 2007, p. 93-103).10
Wellicht een nóg sterker keerpunt was de overloop van Antilliaanse
problemen – door middel van migratie – naar Nederland in de vorm
van oververtegenwoordiging van Antillianen, met name afkomstig
van Curaçao, in Nederlandse criminaliteitsstatistieken. In 2002 was
het Antilliaanse aandeel van verdachten van misdrijven in Neder‑
land 5,6%, zes keer zo hoog als bij autochtonen (0,9%) en meer dan
twee keer als het gemiddelde bij andere immigrantenpopulaties
(2,2%). Dientengevolge drongen steden met een hoge dichtheid van
aan Antillianen gerelateerde problemen (Antillengemeenten) er bij
de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op aan
een einde te maken aan de import van Antilliaanse problemen naar
Nederland. De belangen van Nederland raakten meer verweven met
het Antilliaanse wel en wee dan ooit tevoren.
Al eerder werden twijfels geventileerd over de effectiviteit van de
Koninkrijkswaarborgen op diverse terreinen in de Nederlandse
Antillen. De omstandigheden in de gevangenissen waren onac‑
ceptabel, de luchtvervuiling (door de raffinaderij op Curaçao) was
onduldbaar, en wijdverbreide sociale desintegratie van steeds meer
wijken op het eiland Curaçao had een zorgwekkend licht geworpen
op de competentie van de Antilliaanse overheid en de effectiviteit
van de Koninkrijkswaarborgen. Het geweld en de drugssmokkel
creëerden een imago van de Nederlandse Antillen als failed state
en beschadigden daarmee eveneens de status van het Koninkrijk,
ook in internationaal verband, dat het geen goed bestuur in het
Caribische gebied kon waarborgen. Met het gebruikelijke crisis
management kon niet langer worden volstaan. Naast de controle
van passagiers op de luchthaven, ondersteuning door de Neder‑
landse politie en andere departementen van het ministerie van
Justitie, en een reeks van almaar voortdurende ad-hocprojecten was
de noodzaak van een structurele reorganisatie onmiskenbaar.

10 Nederlandse invloed op drugssmokkel gering, NRC, 18 februari 2008.
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De drijfveren van het moederland
De reorganisatie van het Koninkrijksverband met de Caribische
eilanden is ingebed in manifeste veranderingen in de Neder‑
landse politiek en samenleving. Twee factoren spelen hierbij een
belangrijke rol: (1) de postkoloniale missie is versleten, en (2) de
multiculturele agenda in Nederland is drastisch van toon veranderd.
In Nederland is de postkoloniale missie vervangen door een
managementstijl die het Koninkrijk op orde moet houden. Sinds de
jaren tachtig was de missie van het Koninkrijk in moderne tijden
als het ware in aanbouw. Er moest worden overgeschakeld van
dekoloniseren (vroeger of later) naar blijvende Koninkrijksbanden.
De Nederlandse postkoloniale bereidheid tot steun aan landen met
een relatief hoog inkomen – en duur en tijdrovend in onderhoud –
neemt snel af. De generatie in Nederland die zich nog het historische
keerpunt tussen terminale koloniale rijken en de oprukkende
onafhankelijkheid van derdewereldlanden herinnert, gaat nu met
pensioen. De Nederlanders raken het verantwoordelijkheidsgevoel
voor het koloniale verleden kwijt, en nieuwe Nederlanders voelen
zich niet aangesproken.
Dreigende cijfers op het gebied van immigratie, misdaad en
drugshandel hebben afbreuk gedaan aan de aantrekkelijkheid en
het rooskleurige imago van de Antilliaanse eilanden in de zon.
De relatie tussen de partners in het Koninkrijk wordt nogal eens
ervaren als tot elkaar veroordeeld zijn. Op bestuurlijk niveau wordt
deze relatie in toenemende mate in praktische termen gedefinieerd
(een zakelijke relatie). De Caribische eilanden worden gezien als
probleemgebieden die gemanaged moeten worden. De wijze waarop
Nederland met de Antillen omgaat, is verschoven van een postkolo‑
niale meelevende welwillendheid naar een hands-on management‑
stijl, die werkt met een format van doelen en middelen, meetbare
benchmarks en operationele successen. Een totaal andere wereld.
Zolang er sprake was van een postkoloniaal sentiment, maakte
het niet veel uit dat de Nederlandse Antillen een dubbel gelaagde
overheid had, met een kleurrijke galerij van ministers, gedeputeer‑
den, eilandsraden en een nationaal parlement, en met een steeds
uitbreidende bureaucratie op eilandniveau en landelijk niveau. Dit
was eenvoudigweg onderdeel van de folklore van een Caribische
natie van eilanden die in een multicultureel Koninkrijk geres‑
pecteerd moest worden. Dit veranderde toen duidelijk werd dat
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hoge misdaadcijfers, wijdverbreide drugshandel, sociale wanorde
en ongereguleerde migratie naar Nederland niet konden worden
beteugeld met een meelevende welwillendheid. Tot slot passen deze
aanhoudende problemen en een staatsschuld van ruim € 2 miljard
voor een land met minder dan 200.000 inwoners, dat al decen‑
nialang miljarden guldens (nu euro’s) aan ontwikkelingshulp uit de
Nederlandse staatskas kreeg, niet goed bij de managementstijl die
nu gemeengoed is op de ministeries in Den Haag.
Wat voor de Nederlandse Antillen van evenveel betekenis is, is de
radicale verandering van de Nederlandse multiculturele agenda.
Migratie en integratie zijn kwesties geworden die in de Nederlandse
politiek, media en de academische wereld tot sterke verdeeldheid
leiden (Scheffer, 2000, 2007; Koopmans, Statham e.a., 2005; Buruma,
2006; Kleijwegt en Van Weezel, 2006; Pels, 2007, p. 20-21; Böcker en
Jones, 2007, p. 69-84; Guadeloupe en De Rooij, 2007; Schinkel, 2007).
Multiculturele diversiteit is in Nederland een controversiële kwestie
die haar weerslag heeft op het Nederlandse beleid ten opzichte van
de Nederlandse Antillen en de migratie van Antillianen.
Net als in andere Europese landen is immigratie in Nederland ook
een kwestie geworden die bij verkiezingen hoog scoort. Populis
tische politieke partijen van links en (vooral) rechts spelen in op
anti-immigrantsentimenten en dwingen alle gevestigde partijen
een krachtig standpunt in te nemen met betrekking tot immigran‑
ten uit niet-westerse landen.
Bij zijn analyse van het Nederlandse ‘nee’ op de Europese grondwet
in 2005 merkte Tony Judt ‘een defensief provincialisme’ op, een ver‑
langen om de grenzen van het Nederlandse vaderland te bescher‑
men en terug te keren naar vervlogen tijden (Judt, 2005, p. 800).
Inderdaad, Fortuyn inspireerde een natie van seculiere gelovigen
met zijn folkloristische evocatie van een tijdperk met Echte Nederlanders voordat de immigranten arriveerden, toen de islam iets in
verre landen was, toen Nederlandse scholen klein en wit waren, toen
moeder thuis met de thee zat te wachten, toen de ziekenhuiszorg
persoonlijk was – geen administratieve rompslomp – en de dokter
nog op huisbezoek kwam.
Allochstan aan de Noordzee
Ook Antilliaanse immigranten worden aangemerkt als allochtoon,
om precies te zijn als niet-westerse allochtoon, en worden zo op
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één hoop geveegd met Marokkaanse, Turkse en Surinaamse immi‑
granten, de vier grootste immigrantengroepen in Nederland. Zodra
niet-westerse immigranten Nederland binnenkomen, worden ze
(in de landelijke statistieken) niet-westerse allochtonen en blijven
dit de rest van hun leven, evenals hun kinderen. Generaties Nieuwe
Nederlanders worden gestigmatiseerd met het etiket allochtoon,
verschillend van de autochtoon, de Echte Nederlander, wiens beide
ouders in Nederland zijn geboren. Je kunt in Nederland geboren
zijn en Nederlands ingezetene zijn, maar geen van beide maakt je
automatisch tot Nederlander. Burgers met ten minste één in het
buitenland geboren ouder zijn allochtoon, niet-westers of westers,
afhankelijk van de herkomst van de ouder(s). De Europese Com‑
missie tegen Racisme en Intolerantie constateerde in 2007 ‘dat de
toon van het Nederlandse politieke publieke debat veel scherper is
geworden (...), wat een zorgwekkende polarisatie oproept tussen de
autochtone bevolking en etnische minderheden’. De stigmatisering
en discriminatie van leden van minderheidsgroeperingen zijn in
de politieke arena en op andere gebieden toegenomen (ECRI, 2008,
p. 12).
Antilliaanse immigranten behoren niet tot de Echte Nederlanders; ze
hebben een plaats gekregen in een Nederlands Allochstan. Antil‑
lianen zijn een complexe categorie te midden van de immigranten
in Nederland. Antillianen hebben de Nederlandse nationaliteit
en bezitten een Nederlands paspoort. In de Nederlandse taal is
het Nederlands staatsburgerschap hetzelfde als Nederlander zijn,
terwijl Antillianen in de Nederlandse Antillen zichzelf over het alge‑
meen niet als Nederlander beschouwen. Voor hen is een Antilliaan
bovenal een Sint Maartener, Arubaan, Bonairiaan, Sabaan, Eustati‑
aan, Yu di Kòrsou (van Curaçao) of een Antilliaan van Sint Maarten
(of een van de andere eilanden) met een Nederlands paspoort. Ze
onderscheiden zich van inwoners van de andere Caribische eilan‑
den doordat ze een Nederlands paspoort hebben, maar dit geeft hun
niet automatisch het gevoel Nederlander te zijn. Als een Antilliaan
stelt dat hij Nederlander is, betekent dit een keuze tussen de Antil‑
liaanse en de Nederlandse identiteit.
Jonge Antilliaanse immigranten, vooral afkomstig van Curaçao,
lijken moeite te hebben met hun integratie in de Nederlandse
samenleving. Ze zouden Nederlands moeten spreken, maar veel van
hen spreken alleen Papiamentu, de taal van Curaçao. Als Neder‑
landse staatsburgers hoeven Antillianen niet zoals andere migran‑
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ten een Nederlandse taaltoets af te leggen en een inburgeringscur‑
sus te doen. Ze hebben recht op dezelfde sociale voorzieningen als
hun Nederlandse tegenhangers. Over het algemeen zijn het geen
immigranten die in een nieuwe wereld komen, maar landgenoten uit
een ander werelddeel.
Antilliaanse migratie naar Nederland sluit naadloos aan op het
populistische sjabloon van een opgeblazen Nederlands Allochstan.
De wankele Antilliaanse eenheidsstaat is een vast punt geworden
op de multiculturele agenda in Nederland en zet de Nederlandse
Antillen-agenda van de Nederlandse regering zwaar onder druk.
Het Tweede Kamerlid Wilders, die tegen immigratie gekant is en een
grote schare volgelingen heeft – inmiddels ongeveer 15-20% van het
Nederlandse kiezersvolk – geeft luidkeels te kennen dat de Antillen
te koop gezet moeten worden op Marktplaats om op die manier het
Absurdistan van het Koninkrijk kwijt te raken (Shteyngart, 2006). De
website van Elsevier registreerde in oktober 2007 dat van de 6.000
respondenten bijna 60% de optie ‘weggeven aan Venezuela’ onder‑
schreef en dat 33% zei: ‘Maak er een Nederlandse provincie van.’11
Op deze hooggaande populistische golven integreert Allochstan in
Nederland met Absurdistan in de Cariben, een bewust geconstru‑
eerde politieke realiteit die het Nederlandse beleid inzake Neder‑
lands-Caribische zaken steeds sterker bepaalt. De Nederlandse
regering kan er niet onder uit het Caribische deel van het Koninkrijk
op orde te brengen, desnoods tegen de wil van de Caribische part‑
ners, terwijl op de eilanden overzee maar weinig begrip bestaat voor
de populistische drijfveren die de Nederlandse positie vandaag de
dag bepalen.

Nieuwe orde en wanorde in het Koninkrijk
De overheidsvoorzieningen en -diensten in het Europese Nederland
en in de Caribische landen van het Koninkrijk verschillen onder‑
ling sterk van elkaar. Het niveau van de openbare dienstverlening
verschilt voor de Nederlanders in Europa en de Nederlanders in
het Caribisch gebied. Dit geldt voor onderwijs, sociale zekerheid,

11 Nederlandse reacties op werkbezoek Antillen; ‘Fractievoorzitters moeten wat van weggegeven autonomie afsnoepen’, Amigoe, 25 oktober 2007.

23

24

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 5, 2009

openbare veiligheid, sociale huisvesting en milieupraktijken. De on‑
evenredige verlening van overheidsdiensten binnen het Koninkrijk
is slechts zelden als principekwestie aangekaart (Broek, 2003, p. 10;
Ontwikkeling en armoede, 1997, p. 81-83; Raad van State van het
Koninkrijk, 10 december 2004). De sterke notie van de Caribische
autonomie in plaatselijke zaken, zowel in Nederland als overzee,
verklaart waarom deze verschillen niet eerder als belangrijk punt
op de politieke agenda zijn gezet. Keer op keer verkondigen Neder‑
landse parlementsleden, wanneer ze sloppenwijken, gevangenissen
of ziekenhuizen in de Caribische landen bezoeken, dat dergelijke
omstandigheden in het Koninkrijk der Nederlanden eigenlijk niet
kunnen. ‘Dit kan eigenlijk niet in het Koninkrijk’ was geruime tijd
een nogal krachteloze parlementaire standaarduitdrukking.
De deconstructie van de Nederlandse Antillen zal resulteren in
sterk uiteenlopende voorzieningenniveaus op de eilanden die
eerder de Nederlandse Antillen vormden. In eerste instantie eisten
de BES-eilanden het recht op dezelfde voorzieningenniveaus als
Nederland (aangezien ze Nederlands grondgebied in het Caribische
gebied worden). Daartegenover stelde Nederland dat een Caribisch
niveau of een Curaçaos niveau als benchmark voor de dienstverle‑
ningsniveaus van de BES-eilanden zou moeten worden gehanteerd.
Uiteindelijk is er een standaard gevonden door de dienstverle‑
ningsniveaus op de BES-eilanden te koppelen aan wat in Nederland
een aanvaardbaar niveau is. Met andere woorden, de dienstverle‑
ningsniveaus op de BES-eilanden kunnen lager zijn dan het niveau
in Nederland, maar deze niveaus moeten worden aangemerkt als
aanvaardbaar in het moederland.12 Aanvaardbaar, maar niet nood‑
zakelijkerwijs gelijk, zoals op de naburige eilanden Saint Martin,
Guadeloupe en Martinique, de Franse overzeese gebiedsdelen in het
Caribische gebied, waar de inwoners recht hebben op dezelfde soci‑
ale voorzieningen als in Frankrijk (Daniel, 2005, p. 76). Maar dat wel
tegen een prijs van hoge belastingen en werkloosheid: ‘De zoektocht
naar sociale gelijkheid en een hoge levensstandaard (gelijk aan
Frankrijk) heeft de productieve sectoren ontregeld, vooral door de
stijgende productiekosten’ (Daniel, 2005, p. 80).
Aangezien de BES-eilanden deel van Nederland worden, zullen de
ministeries in Den Haag verantwoordelijk zijn voor de geleverde

12 Besluitenlijst BES bestuurlijk overleg van 31 januari 2008, Den Haag.
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dienstverlening. De BES-eilanden worden op dit moment dan ook
overspoeld met verkenningsmissies. In 2007 bezocht bijna om de
dag een departementale afvaardiging uit Den Haag (180 in totaal,
bijzondere adviseurs, consultants, parlementsleden, gemeentelijke en
provinciale delegaties niet meegerekend) de Nederlandse Antillen
om zelf de stand van de overheidsdiensten te bekijken die eventu‑
eel aan hun portefeuilles worden toegevoegd. Ook de KLM plukt
hiervan de vruchten en heeft het businesscompartiment op deze
trans-Atlantische vlucht uitgebreid. De omvang van deze operatie
en de noodzakelijk zware input van ambtelijke deskundigen worden
vaak niet begrepen en dus belachelijk gemaakt als de zoveelste
manifestatie van een Nederlands Absurdistan in de Cariben.
De verschillende constitutionele statussen van de Nederlandse
Caribische eilanden zullen onvermijdelijk ook leiden tot verschil‑
lende dienstverleningsniveaus op het gebied van onderwijs, gezond‑
heidszorg en openbare infrastructuur. Een gratis griepprik in de
sombere herfst in Nederland hoeft niet noodzakelijkerwijs samen
te gaan met een dergelijke prik op de BES-eilanden, maar het zal
moeilijk zijn om een Nederlander op Nederlands grondgebied in de
Cariben een lager zorgniveau te geven dan een Nederlands staats‑
burger in Europa. Op dezelfde wijze zal de Nederlandse minister
van Openbare Werken de veiligheidsnormen voor een landingsbaan
op Bonaire niet willen aanpassen. Het zou ook onverteerbaar zijn
dat er op scholen in Europees Nederland andere onderwijsnormen
gelden dan op de scholen op de BES-eilanden. In deze gebieden zul‑
len de BES-niveaus stapsgewijs de in Nederland geldende niveaus
bereiken, terwijl Sint Maarten en Curaçao het moeten doen met de
niveaus die ze zich als autonome landen kunnen permitteren.
Uiteindelijk zal het Koninkrijk der Nederlanden na deze reorgani‑
satie in het Caribische gebied drie soorten gezag en voorzieningen
kennen: Aruba, met sinds 1986 een autonome landenstatus die toen
is verankerd en op dit moment niet onderhandelbaar is, Sint Maar‑
ten en Curaçao, ook met een autonome landenstatus maar anders
dan de status van Aruba, met aanvullende bepalingen op het gebied
van overheidsfinanciën en rechtshandhaving, en de BES-eilanden
als openbare lichamen van het Nederlandse staatsbestel. Dienst‑
verlening en voorzieningenniveaus zullen sterk verschillen. Het
gesprek van de dag is waar wonen, gezondheidszorg en onderwijs,
investeringen en oudedagsvoorzieningen het best zullen zijn. Zal
het Koninkrijk als een spin verstrikt raken in zijn eigen gecompli‑
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ceerd geweven web? Of zal deze herstructurering doorgaan totdat
alle eilanden uiteindelijk binnen Nederland zijn geïntegreerd?
Door de toenemende zeggenschap van het Koninkrijk neigt de
nieuwe orde ertoe het democratische tekort van het Koninkrijk
te vergroten. Het Koninkrijk ontbeert een Koninkrijksparlement
waarin Caribische ingezetenen of landen zijn vertegenwoordigd.
Hoewel de Caribische vertegenwoordiging in een Koninkrijkspar‑
lement in aantal eerder symbolisch dan significant is, telt dit
soort symboliek in de politiek – net als elders – wel degelijk mee.
Bovendien moet de Nederlands-Caribische deelname aan de
besluitvorming binnen het Koninkrijk effectief worden gemobili‑
seerd. De Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen
respectievelijk Aruba, met standplaats in Nederland, nemen bij
specifieke gelegenheden deel aan overleg van de Ministerraad van
het Koninkrijk. Om meer gewicht aan deze participatie te geven
zou de Nederlands-Caribische deelname aan de departementale
voortrajecten van de besluitvorming in de Ministerraad moeten
worden versterkt. Hiervoor is uitgebreide kennis van de wijze van
regelgeving van het Koninkrijk vereist, alsook toegang tot de Haagse
ambtenarij en politiek. Bovendien: ‘U moet eerst leren hoe slecht we
zijn’, zei Jan de Koning, een populaire minister voor Koninkrijksre‑
laties in de jaren tachtig.

Opnieuw vox populi
De drijvende kracht achter de status aparte van Aruba was de vox populi en etnische (blank Aruba/zwart Curaçao) distinctie. Niet alleen
de Arubaanse politici, maar ook de ‘gewone man’ wilden een status
aparte, onafhankelijk van Curaçao. De deconstructie van de Neder‑
landse Antillen is een ander verhaal. Op Curaçao en Sint Maarten
hebben met name politici zich sterk gemaakt voor een landenstatus
voor Curaçao en Sint Maarten, en zichzelf daarmee willen opwaar‑
deren. De animositeit tussen de eilanden onderling, vooral tussen
politici op Curaçao en Sint Maarten, is al genoemd. Daarnaast
speelt koloniale rancune een rol, aangezien de eilanden bij elkaar
gevoegd zijn onder koloniale voogdij: ‘Laat hen (de Nederlanders)
maar zorgen voor de arme eilanden.’ Daarbij wordt voorbijgegaan
aan het feit dat de sociale onderklasse op Curaçao op dit moment de
meeste aandacht behoeft. De bevrediging van politieke ego’s mag
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niet worden uitgesloten. Vlaggen en hymnen van elk van de eilan‑
den maakten al duidelijk onderscheid. In het vooruitzicht van een
landenstatus worden politieke ego’s versterkt met de idee van een
Centrale Bank, een ministerraad, ministeries, een gouverneur en
een vertegenwoordiging in Den Haag voor elk van de nieuwe 
(ei)landen, niettegenstaande de afgenomen autonomie.
Maar geeft de spreekwoordelijke gewone man op Curaçao en Sint
Maarten om deze zaken? Het referendum dat in 1993-1994 werd
gehouden, toonde een grote voorkeur om de Nederlandse Antillen
bij elkaar te houden. Toen dit niet lukte, opteerde Sint Maarten
voor nog een referendum in 2000: nu koos bijna 70% voor een status
aparte. De voorkeur om de Nederlandse Antillen voort te zetten was
geslonken tot een schamele 15%. Dit resultaat activeerde de sluime‑
rende ambities van het politieke establishment van Curaçao. Deze
politici konden hun burgerij nu confronteren met de wens van Sint
Maarten om zich af te scheiden. De inwoners van Curaçao kregen
uiteindelijk genoeg van de gammele status van het Antilliaanse
overheidsverband. Maar vooral de kiezers op de kleine – afhanke‑
lijke – eilanden voelden zich slachtoffer van de steeds wisselende
posities met betrekking tot het Antilliaanse bestuurlijke verband.
De uitslag van een volgend referendum bezegelde het lot van de
Nederlandse Antillen. Deze uitslag hoeft niet te worden gezien als
het geluid van een sterke vox populi. Het is zeer wel mogelijk dat de
burgerij uiteindelijk is gezwicht voor een door politici hardnekkig
geïdealiseerde autonome status, waardoor de onbestuurbaarheid
van de Nederlandse Antillen als selffulfilling prophecy werd beves‑
tigd. Er moest een eind komen aan de tientallen jaren voortdurende
herstructurering van het Antilliaanse staatsverband, een proces dat
Nederland aanvankelijk zijn eigen gang heeft laten gaan.
Nederland stemde nu in met een nieuwe inrichting van het staats‑
verband van het Koninkrijk: de ontbinding van de Nederlandse
Antillen, te vervangen door twee nieuwe landen en drie nieuwe
Nederlandse openbare lichamen van extreem kleine omvang.
Onderdeel van de overeenkomst is de bereidheid van Nederland
om een groot deel van de staatsschuld van de Nederlandse Antillen
kwijt te schelden. Schuldverlichting wordt aangeboden als faciliteit
om goed bestuur in het nieuwe staatsverband mogelijk te maken.
Dit aanbod kon niet worden geweigerd, want dit zou neerkomen op
politieke zelfmoord. De Nederlandse eis om deze schuldverlichting
te koppelen aan een regime van financieel toezicht is voor Sint
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Maarten en Curaçao nog altijd moeilijk te verteren. De naleving
van de regelgeving in het Koninkrijk zal worden verbeterd om de
overheidsfinanciën onder controle te houden en de handhaving van
de rechtsorde op de Nederlandse Antillen te versterken.

Eind goed, al goed?
De integratie in Nederland van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als
openbare lichamen zal naar alle waarschijnlijkheid wel slagen.
Even zag het ernaar uit dat Curaçao toch nog zou kiezen voor een
ideologisch Nos Patrimonio Nashonal – een opmerkelijke soort
soul brotherhood met de autochtone kruisridders aan de andere
kant van de Atlantische Oceaan. Het referendum van 15 mei 2009
registreerde evenwel een nipte voorkeur voor de nieuwe orde. Sinds‑
dien proberen de tegenstanders deze uitslag in hun voordeel uit te
leggen: 48% van de kiezers was tegen. Dat geeft te denken, ook in
Nederland.
De Nederlandse Cariben vormen een complex pact dat barst
van tegenstellingen die de verhoudingen binnen het Koninkrijk
regelmatig onder druk zetten. Dit zal waarschijnlijk altijd wel zo
blijven. De implosie van de Nederlandse Antillen is hiervan een
goed voorbeeld. Het gebrek aan culturele, taalkundige en instituti‑
onele samenhang onder de landen van het Koninkrijk doet de vraag
rijzen wat zij nog gemeen hebben dat hen zou kunnen binden. Welke
belangen delen ze?
Op praktisch niveau kunnen de Antilliaanse belangen gemakkelijk
worden gedefinieerd in termen van levensstandaard, rechtsstaat en
aanspraak op een Nederlands paspoort dat toegang geeft tot Neder‑
land, de Europese Unie en een nog grotere wereld. Maar wat is het
Nederlandse belang? Als we proberen deze vraag te beantwoorden,
kunnen zich lastige situaties voordoen. Tijdens een workshop in Sint
Maarten daagde een van de sprekers, Denicio Brison, de aanwezigen
uit: ‘Why are the Dutch still here, please explain?’, vroeg hij tijdens
zijn lezing The Kingdom Charter: Fifty years in the wilderness (Brison,
2004). Brison had geen bevredigend antwoord gevonden: ‘I have
never been able to figure out what exactly keeps Holland hanging
on. The answer I have been able to distill from several Dutch authors
is mostly a colonial hangover that they do not know how to cure.’
Bij een informele en vertrouwelijke gelegenheid in 2003 drong een
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voormalig gouverneur van de Nederlandse Antillen erop aan dat
Nederland zijn specifieke belang bij een voortdurende aanwezigheid
in het Caribisch gebied onder woorden zou brengen. Dit zou kunnen
helpen om evenwicht te brengen in de relatie met de Antillen. Een
voormalige minister voor Koninkrijkszaken, bekend om zijn welwil‑
lende en constructieve houding, antwoordde niettemin dat het
beter was deze vraag niet op te werpen, omdat het twijfelachtig was
of ook maar één enkel goed argument zou zijn te vinden.
Samengevat kan het Koninkrijk worden gekarakteriseerd als een
werkhypothese die steeds weer bevestigd moet worden, en dat tegen
de wind in, en met wisselende uitkomst. Aan de overzijde van de
Atlantische Oceaan moet goed bestuur worden gewaarborgd en de
sociaaleconomische ontwikkeling worden versterkt. De overheids‑
financiën van de eilanden moeten op orde worden gebracht en op
orde blijven, de rechtshandhaving en onderwijs, gezondheidszorg
en jeugdzorg verbeterd. Het Koninkrijk biedt hierbij een helpende
hand, gepaard met voorwaarden die de Caribische autonomie
begrenzen.
Tegelijkertijd moeten de eilanden allerlei vormen van Nederlands
paternalisme, kleineringen en schofferingen verdragen, en in
toenemende mate de populistische waan van een Nederlandse dag
ondergaan. En wanneer Antilliaanse Nederlanders naar Nederland
migreren, komen ze terecht in een Allochstan aan de Noordzee.
Vanzelfsprekend verenigt het constitutioneel bestel van het transAtlantisch Koninkrijk der Nederlanden niet een natie van Europese
en Caribische Nederlanders. Zo is er geen gemeenschappelijke
taal, zijn er eerste- en tweederangsburgers, en is het democratisch
gehalte onder de maat. Bovendien bestaat er niet zoiets als een
Nederlands-Caribische droom, een gemeenschappelijke missie die
de bewindvoering van het Koninkrijk kan schragen.
Ondanks de feitelijke onwaarschijnlijkheid van dit bestel voorziet
het Koninkrijk de Nederlands-Antilliaanse eilanden van een lifeline.
Het Koninkrijk vormt een belangrijke verbinding van deze eilanden
met de internationale wereld. Wil dit pact kunnen blijven voortbe‑
staan, dan zijn aan beide zijden van de oceaan excellente bestuur‑
ders vereist. De Nederlandse Cariben vormen voor Nederland een
historisch geladen uitdaging om de kwadratuur van de cirkel op te
lossen, en zullen dus tot in lengte van dagen veel werk aan de winkel
met zich meebrengen. Honi soit qui mal y pense.
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Naar een nieuw Koninkrijk der
Nederlanden
R. Nehmelman*

Het thema van deze aflevering van Justitiële verkenningen gaat over
de Nederlandse Antillen. Deze eilandengroep staat de laatste jaren
volop in de schijnwerpers in de media, de politiek en de wetenschap
(te wijzen valt bijvoorbeeld op Kummeling en Saleh, 2007, en het
themanummer van het tijdschrift RegelMaat in 2009, nr. 1). Deze
groeiende aandacht is te danken aan het feit dat in 2005 besloten is
de staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden,
dat bestaat uit Nederland (als land in Europa), de Nederlandse An‑
tillen en Aruba, ingrijpend te wijzigen. Meest in het oog springend
is de opheffing van de Nederlandse Antillen als land binnen het
Koninkrijk.
Besloot Aruba al in 1986 uit de Nederlandse Antillen te stappen
en verder te gaan als afzonderlijk (ei)land binnen het Nederlandse
Koninkrijk, inmiddels is duidelijk geworden dat de eilanden die
momenteel nog deel uitmaken van de Nederlandse Antillen, te
weten Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, na
het houden van diverse referenda op de verschillende eilanden
(Hoogers, 2009, p. 5), eveneens de tijd rijp achten voor het uittreden
uit de Nederlandse Antillen en verder te gaan in een nieuw samen‑
werkingsverband binnen het Koninkrijk. Curaçao en Sint Maarten
zullen beide evenals Aruba een autonoom land worden binnen het
Koninkrijk der Nederlanden. De overige drie eilanden van de Neder‑
landse Antillen worden ‘gevoegd’, of wellicht beter: ‘ingelijfd’, bij
Nederland en verkrijgen de bijzondere status van openbaar lichaam
op grond van artikel 134 (Nederlandse) Grondwet (Gw).
Het proces dat momenteel in volle gang is, is juridisch buitenge‑
woon ingewikkeld. Immers, hoe ontmantel je een land, en nog
gecompliceerder: welke structuur zal het Koninkrijk straks hebben?
Dit geldt in het bijzonder voor de ‘inlijving’ van de drie kleinste

* Mr. dr. Remco Nehmelman is als universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht
verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.
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eilanden van de Nederlandse Antillen, inmiddels omgedoopt tot de
BES-eilanden, bij Nederland.
Deze bijdrage heeft als doel de nieuwe Koninkrijksstructuur te
beschrijven en toe te lichten. Dat is niet eenvoudig, aangezien de
omvangrijke wetgevingsoperatie die met dit gehele proces gepaard
gaat, nog in volle gang is. Op basis van de stukken die thans voor‑
handen zijn, zal een schets worden gegeven van het (toekomstige)
vernieuwde Koninkrijk der Nederlanden. Het is overigens onmoge‑
lijk om in deze bijdrage alle aspecten van deze nieuwe Koninkrijks‑
structuur te behandelen. De nadruk zal liggen op een korte schets
van de recente ontwikkelingen, de toekomstige positie van de BESeilanden, en voorts op de vraag hoe het leerstuk van de autonomie
van de diverse landen van het Koninkrijk zich zal verhouden tot de
diverse besluitvormingsprocedures zoals deze zijn voorgeschreven
in het Statuut, zeg maar de Koninkrijksgrondwet. De zogeheten con‑
sensusrijkswet krijgt daarbij bijzondere aandacht. Eerst zal echter
worden begonnen met een korte schets van de huidige Koninkrijks‑
structuur en een globale schets van de ontwikkelingen zoals deze
zich hebben voorgedaan sinds 2005.

Overzicht van de huidige Koninkrijksverhoudingen
Zoals De Jong in de openingsbijdrage van dit themanummer be‑
schrijft, drongen Suriname en de Nederlandse Antillen er na de
Tweede Wereldoorlog bij Nederland op aan om te komen tot een
nieuwe staatsrechtelijke structuur van het Koninkrijk. Ondanks
weerstand van Nederland en na lange onderhandelingen kwam
uiteindelijk in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
tot stand. Het vormde het sluitstuk van het (Nederlandse) dekoloni‑
satieproces (Van Helsdingen, 1957, en tevens Borman, 2005, p. 1-16).
In 1975 trad Suriname uit het Koninkrijksverband om voortaan als
een soevereine natie verder te gaan. In 1986 trad Aruba uit de Neder‑
landse Antillen en werd een afzonderlijk land binnen het Koninkrijk
der Nederlanden.
Dominantie Nederlandse wetgevingsorganen
In de bepalingen van het Statuut lijkt het er op het eerste gezicht op
dat er een grote rol is weggelegd voor de overzeese gebiedsdelen.
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Een nadere bestudering leert echter dat de invloed van de Neder‑
landse centrale overheidsorganen voor wat betreft de zogeheten
Koninkrijksaangelegenheden zeer stevig is (vergelijk Borman, 2005,
p. 81 e.v. en p. 112 e.v.). De structuur van het Koninkrijk, zoals vast‑
gelegd in het Statuut, is sinds 1954 inhoudelijk nauwelijks gewijzigd.
Kenmerkend is dat het Statuut het hoogste staatsdocument is in
de diverse landen van het Koninkrijk. Zo is zelfs de Nederlandse
Grondwet, gelet op artikel 5 lid 2 Statuut, ondergeschikt aan het Sta‑
tuut. Anderzijds zegt het eerste lid van hetzelfde artikel 5 dat indien
het Statuut in bepaalde omschreven aangelegenheden geen uit‑
sluitsel, of beter gezegd geen uitzondering geeft, de Grondwet (van
Nederland) daarin voorziet. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op
de wetsprocedure zoals vastgelegd in de artikelen 81-88 Gw. Daar‑
door wordt de Nederlandse Grondwet op onderdelen dus eveneens
bindend binnen het gehele Koninkrijk en niet alleen voor Nederland
(als land in Europa).
Het Statuut dicteert dat het Koninkrijk uit drie landen bestaat,
Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba, en dat deze landen
een aantal zaken gemeenschappelijk dienen te regelen, de zoge‑
heten Koninkrijksaangelegenheden (Borman, 2005, p. 67 e.v.); de
overige zaken zijn autonoom en daar is dus het zelfbeschikkings‑
recht van de landen van toepassing. Zo zijn bijvoorbeeld zaken als
onderwijs, sociale zekerheid en milieu allemaal autonome taken die
per land verschillend kunnen zijn gereguleerd.
De aangelegenheden zoals opgesomd in artikel 3 van het Statuut,
zijn Koninkrijksaangelegenheden en zijn dus aan de autonomie
van de drie landen onttrokken. Deze aangelegenheden dienen
door middel van een zogeheten rijkswet of algemene maatregel van
rijksbestuur (art. 14 Statuut) te worden gereguleerd. Zodoende is
bijvoorbeeld de nationaliteit landsoverstijgend en daarmee een aan‑
gelegenheid van het Koninkrijk geworden, dat bij rijkswet (en dus
niet via formele wet, art. 81 Gw) geregeld moet worden. Het Neder‑
landerschap wordt dan ook in de Rijkswet op het Nederlanderschap
nader geregeld. Arubanen en Antillianen van de Nederlandse Antil‑
len hebben gelet hierop eenzelfde nationaliteit als Nederlanders in
Europa.
Voorts kan in dit verband nog worden gewezen op artikel 43 lid 2
Statuut, waarin staat dat het toezicht op de fundamentele menselijke
rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van
het bestuur eveneens een Koninkrijksaangelegenheid is. Let wel,
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het gaat hier slechts om toezicht, de regeling van deze afzonderlijke
onderwerpen is een autonome aangelegenheid.
Verder bepaalt het tweede lid van artikel 3 Statuut dat andere onder‑
werpen bij rijkswet tot Koninkrijksaangelegenheid kunnen worden
verklaard, waarvoor dan eveneens de rijkswet zal bepalen hoe de
aangelegenheid haar uitwerking zal krijgen. Wat niet als Konink‑
rijksaangelegenheid is aangemerkt, is dus als gezegd autonoom en
ter eigener invulling en regulering van de landen zelf.
Beziet men de artikelen van de rijkswetprocedure in het Statuut
(art. 12-18), dan valt de dominantie op van de invloed van de
Nederlandse wetgevingsorganen (zie figuur 1). Weliswaar is bij de
totstandkoming zowel een Gevolmachtigde Minister van Aruba als
van de Nederlandse Antillen betrokken, en eventueel gedelegeerden
van Aruba en de Nederlandse Antillen (art. 17 lid 2 Statuut), uitein‑
delijk trekken zij allen aan het kortste eind indien de Nederlandse
ministers (in de rijksministerraad) dan wel een meerderheid van de
Nederlandse Staten-Generaal een andere invulling van een rijkswet
wenselijk achten dan de Gevolmachtigde Minister(s). Weliswaar
kan de Gevolmachtigde Minister met een zogeheten ‘voortgezet
overleg’-procedure (art. 12 Statuut) in de Ministerraad de beoogde
rijkswetprocedure vertragen en dit tevens bij de eindstemming door
de Staten-Generaal doen, maar uiteindelijk beslist Nederland wat
de inhoud zal zijn van de rijkswet.1 De beslissende macht bij de
totstandkoming van een rijkswet (of een algemene maatregel van

1 Indien een Gevolmachtigde Minister een ernstig bezwaar heeft tegen een voorstel
van rijkswet, dan kan de procedure van art. 12 Statuut in werking worden gezet. Kort
gezegd wordt dan het overleg over de omstreden kwestie voortgezet in een kleinere
samenstelling van de ministerraad (de zogeheten ‘voortgezet overleg’-procedure). In
dit overleg zitten dan, gelet op art. 12 lid 3 Statuut, de minister-president, twee andere
Nederlandse ministers, de Gevolmachtigde Minister en een (toegevoegde) minister
van het land dat ernstig bezwaar maakt tegen de voorgenomen regeling. Men ziet de
stemverhouding: drie Nederlandse ministers en twee ministers van overzee. Het moge
duidelijk zijn wie hier aan het langste eind zal trekken.
Voorts kan worden gewezen op de bijzondere stemprocedure in de Staten-Generaal bij
een voorstel van rijkswet, zoals vastgelegd in art. 18 Statuut, indien een land overzee
(bij monde van de Gevolmachtigde Minister) bezwaar heeft tegen de regeling. De
Gevolmachtigde Minister kan schorsing over de eindstemming aanvragen indien hij
zich tegen het voorstel verklaart. Indien bij de volgende stemming blijkt dat met minder
dan drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen het voorstel is aangenomen, moet
wederom nader overleg plaatsvinden in de rijksministerraad, alwaar de procedure van
het voortgezet overleg wederom kan plaatsvinden. Ook hier ziet men weer dat Neder
land een beslissende rol speelt.
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rijksbestuur) ligt altijd bij een Nederlands staatsorgaan en niet bij
dat van Aruba of de Nederlandse Antillen. Dit is een uitvloeisel van
het historische gegeven dat Nederland nooit zijn beslissende invloed
heeft willen beperken in het Statuut.
Figuur 1 De rijkswetprocedure
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Ten slotte is het hier van belang de diverse Koninkrijksorganen te
duiden (zie ook figuur 2). Op grond van het Statuut hebben deze
organen rijksbevoegdheden. Besluiten die voortvloeien uit de
gebruikmaking van deze bevoegdheden, zijn bindend voor het
gehele Koninkrijk (Borman, 2005, p. 81-111). Het gaat om:
– de Koning(in) (art. 2 lid 1 Statuut);
– de Gouverneur(s) van Aruba en de Nederlandse Antillen (art. 2 lid
2 Statuut);
– de rijksministerraad, waarvan de Nederlandse ministerraad en
twee Gevolmachtigde Ministers, één van Aruba en één van de
Nederlandse Antillen, deel uitmaken (art. 7 Statuut);
– de rijkswetgever, bestaande uit de rijksregering (Nederlandse
regering en de Gevolmachtigde Ministers van Aruba en de Neder‑
landse Antillen) (art. 5 jo. 15 e.v., in het bijzonder art. 17, Statuut);
en ten slotte
– de Raad van State van het Koninkrijk, bestaande uit de leden van
de Nederlandse Raad van State en één gevolmachtigde Staatsraad
van Aruba en één van de Nederlandse Antillen) (art. 13 Statuut).
De rijkswetgever is inhoudelijk gezien het belangrijkste orgaan
binnen het Koninkrijk, dit orgaan stelt immers de rijkswetten vast
die gelden binnen het gehele Koninkrijk. Voorts kan de Hoge Raad
ook worden gezien als Koninkrijksorgaan, aangezien dit rechtscol‑
lege alle cassatiezaken beoordeelt binnen het Koninkrijk (art. 23
Statuut). Ten slotte kunnen Aruba en de Nederlandse Antillen de
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Nederlandse Rekenkamer vrijwillig bevoegd verklaren om tevens als
Rekenkamer op te treden in hun landen (art. 53 Statuut).
Figuur 2 De Koninkrijksorganen
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De toekomstige Koninkrijksverhoudingen
Op 22 oktober 2005 werd met het zogeheten Hoofdlijnenakkoord een
aftrap gegeven voor de vernieuwde Koninkrijksstructuur (vergelijk
Saleh, 2007). 2 Dit akkoord hield een concretisering in van ener‑
zijds de hervormingen van de staatkundige structuur binnen het
Koninkrijk en anderzijds de regeling van financieel-economische
kwesties, de rechtshandhaving en goed bestuur (Saleh, 2007, p. 6).
Al snel volgde een start-rondetafelconferentie op 26 november 2005
op Curaçao, onder voorzitterschap van de minister-president van
het Koninkrijk, Balkenende (CDA). In de slotverklaring werd vast‑
gelegd dat het gehele proces per 1 juli 2007 zou zijn gerealiseerd. 3
Op 1 juni 2006 kwam Nederland samen met Bonaire, Saba en Sint
Eustatius tot een slotverklaring, waarin een eerste aanzet werd
gegeven dat deze drie eilanden op enigerlei wijze deel zullen gaan

2 Het Hoofdlijnenakkoord tussen de Nederlandse Antillen, Nederland, Curaçao, Sint
Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba is onder andere op internet te vinden op:
www.curacao-gov.an/images/strukturafiles/Hoofdlijnenakkoord%20tussen%20de%20
Nederlandse%20Antillen.pdf.
3 De conclusies van deze conferentie zijn te vinden op: www.minaz.nl/Actueel/Pers_en_
nieuwsberichten/2008/December/Conclusies_Ronde_Tafel_Conferentie.
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uitmaken van het land Nederland.4 Daarna volgde een andere slot‑
verklaring tussen Nederland, Sint Maarten en Curaçao, waarin de
landstatus van beide eilanden wordt voorgesteld, maar die tevens
pijnlijke concessies over het op orde houden van de begroting en het
financieel beheer van beide eilanden bevat.5 Ook staat in dit docu‑
ment de afspraak dat Nederland een schuld van € 2,3 miljard van
de eilanden op zich zal nemen. Er komt één centrale bank op beide
eilanden en de nieuwe landen zullen gaan samenwerken in een
Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De vijf eilanden (van de Neder‑
landse Antillen) krijgen een Openbaar Ministerie met aan het hoofd
een gezamenlijke procureur-generaal. Elk land krijgt voorts een
eigen politiekorps onder gezag van een speciale procureur-generaal
(zie ook de bijdrage van De Doelder elders in dit themanummer).
De afspraken in deze laatste slotverklaring lagen zeer gevoelig in de
Eilandraad van Curaçao. Daar had men gerekend op een autonome
status binnen het Koninkrijk vergelijkbaar met de status die Aruba
in 1986 verwierf en die in 1994 werd bestendigd.6 De gewraakte
slotverklaring werd dan ook op 29 november 2006 door een krappe
meerderheid van de Curaçaose Eilandraad verworpen; men wilde
nieuwe onderhandelingen.
Daarmee liep het proces van staatkundige hervorming aanzienlijke
averij op. Sint Maarten en de BES-eilanden gingen door met het
maken van nadere afspraken met Nederland. Zo werd op 12 februari
2007 het zogeheten Overgangsakkoord gesloten, waarin werd
bepaald dat op 15 december 2008 de nieuwe Koninkrijksverhou
dingen in werking zouden treden.7
Uiteindelijk gingen na de plaatselijke Eilandenraadverkiezingen
op Curaçao de autoriteiten eveneens akkoord met staatkundige
vernieuwingen, zij het onder de voorwaarde dat op onderdelen
nieuwe onderhandelingen zouden worden gestart. Het ging vooral
om het terugbrengen van het aantal consensusrijkswetten (Borman,
2005, p. 195 e.v.). Deze consensusrijkswetten beperken namelijk de

4 De slotverklaring is onder andere te vinden op: www.bonhasi.com/slotverkl.pdf.
5 Deze slotverklaring is onder andere gepubliceerd op: www.curacao-gov.an/images/
strukturafiles/Slotverklaring%20Bestuurlijk%20Overleg%2002-11-2006.pdf.
6 Vgl. hiervoor onder andere het bericht op de site van de Radio Nederland Wereldomroep,
‘Woede en verbijstering na afwijzing Curaçao’, op: static.rnw.nl/migratie/antilliaans.cari
biana.nl/dossiers/staatkundigestructuur/curacao/car20061130_verbijstering-redirected.
7 De tekst van het Overgangsakkoord is onder andere te vinden op: www.nrc.nl/redac
tie/binnenland/overgangsakkoordkoninkrijk.pdf.
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autonomie van de contractspartijen aanzienlijk. Op 28 augustus
2007 sloot Curaçao zich echter weer aan bij de onderhandelingen
door toetreding tot het Overgangsakkoord, en op 9 oktober 2007
werden de pijnpunten van Curaçao tijdens een overleg in Den Haag
besproken en uitonderhandeld.8
Een van deze pijnpunten was de aanwijzingsbevoegdheid van de
minister van Justitie (van Nederland) aan het Curaçaose Openbaar
Ministerie. Resultaat is dat deze aanwijzingsbevoegdheid inmid‑
dels is geschrapt 9 (zie ook de bijdrage van De Doelder elders in dit
themanummer).
Op 15 mei werd bij een tweede volksraadpleging van de bevolking
van Curaçao duidelijk dat slechts een krappe meerderheid (52%)
instemde met de doorgang van de staatkundige hervormingen.10
Ondertussen is het proces van voorstellen tot wetgeving om de
nieuwe Koninkrijksverhoudingen een wettelijke basis te geven, in
volle gang doorgezet. Inmiddels liggen de eerste wetsvoorstellen
inzake de ‘inlijving’ van de BES-eilanden bij de Tweede Kamer.11
Over deze materie gaat de hiernavolgende paragraaf.

De BES-eilanden
De eerdergenoemde Slotverklaring van 11 oktober 200612 speelt een
belangrijke rol in de toekomstige verhoudingen tussen Nederland
en de drie kleinste eilanden van de Nederlandse Antillen: Bonaire,
Sint Eustatius en Saba. Afgesproken is dat deze drie eilanden een
staatsrechtelijke positie binnen het Nederlandse staatsbestel krij‑
gen door de eilanden in te richten als openbare lichamen in de zin
van artikel 134 Gw. De gekozen juridische constructie voor de drie

8 Vgl. www.curacao-gov.an/images/strukturafiles/Overgangsakkoord.pdf.
9 Vgl. hiervoor onder andere het bericht op de site van de Radio Nederland Wereld
omroep: ‘Aanwijzingsbevoegdheid van de baan’, static.rnw.nl/migratie/antilliaans.
caribiana.nl/politiek/car20090327_aanwijzing-exit-redirected.
10 Vgl. hierover een artikel in dagblad Trouw: ‘Uitslag referendum op Curaçao duidelijk.
Toch is de vraag: wat nu?’, op: www.trouw.nl/opinie/commentaar/article2761878.ece/
Uitslag_referendum_op_Cura_ccedil_ao_duidelijk._Toch_is_de_vraag__wat_nu__.
html#1.
11 Kamerstukken II 2008/09, 31 954, Kamerstukken II 2008/09, 31 956, Kamerstukken II
2008/09, 31 957, Kamerstukken II 2008/09, 31 959.
12 Zie hierover ook Kamerstukken II 2006/07, 30 800 IV, nr. 5, bijlage.
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eilanden is bijzonder. Hoewel in het verleden reeds eerder gebruik
is gemaakt van de artikel 134 Gw-constructie, is gebruikmaking
van deze bepaling zeldzaam. Achteraf bezien is dit altijd van tijde‑
lijke aard geweest. Zo waren de geannexeerde Duitse gemeenten
Tüddern en Elten van 1949 tot 1963 een openbaar lichaam, en gold
voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders (Openbaar Lichaam Zuidelijke
IJsselmeerpolders) tot 1996 een vergelijkbare openbaar-lichaamcon‑
structie. Er is de nodige kritiek gekomen op de bijzondere juridische
statuur die deze drie eilanden in de nabije toekomst krijgen. Zo
stelden de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de
financiële verhoudingen in een gezamenlijk advies aan de staats‑
secretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat voor
een dergelijke structurele constructie van een openbaar lichaam
een wijziging van de Grondwet noodzakelijk is.13 De regering heeft
inmiddels aangekondigd dat op termijn wellicht een wijziging van
de Grondwet noodzakelijk is indien structureel wordt gekozen voor
de constructie op basis van artikel 134 Gw.14
Voorts is in de slotverklaring overeengekomen dat de wettelijke
bepalingen inzake Nederlandse gemeenten van overeenkomstige
toepassing zullen zijn, met inachtneming van de bij of krachtens de
wet op te nemen bijzondere bepalingen.
Ten slotte werd afgesproken dat de toekomstige interne staat‑
kundige structuur van de drie eilanden gelijk zal zijn en dat het
bestuursmodel dualistisch wordt. Gedrieën treden zij dus uit de
Nederlandse Antillen en worden op vrijwillige basis ingelijfd bij
Nederland (als land in Europa). Dit alles geschiedt door de totstand‑
koming van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (de zogeheten WolBES), die momenteel als wetsvoorstel teza‑
men met drie andere samenhangende wetsvoorstellen bij de Tweede
Kamer is ingediend.15 Deze wetsvoorstellen kunnen pas in werking
treden nadat het Statuut is gewijzigd.

13 Zie hiervoor de site van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financi
ële verhoudingen (www.rfv.nl).
14 Kamerstukken II 2008/09, 31 954, nr. 3, p. 16.
15 Zie tevens voetnoot 11, Kamerstukken II 2008/09, 31 954, betreffende de zogeheten
WolBES: Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De andere wetten
regelen zaken omtrent de Kieswet (Kamerstukken II 2008/09, 31 957 en Kamerstukken
II 2008/09, 31 956), de Invoeringswet van regelgeving op de drie BES-eilanden en de
aanpassingen van diverse wetten die nodig zijn op de drie BES-eilanden (Kamerstuk
ken II 2008/09, 31 959).
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De idee om de eilanden als openbaar lichaam in de zin van artikel
134 Gw in te richten, en waardoor zij deel zullen gaan uitmaken van
het Nederlandse territoir, is afkomstig van de Raad van State, die
in een lijvig advies van 18 september 2006 tot deze slotsom kwam.16
Afgesproken is dat de uitwerking van de nieuwe staatkundige struc‑
tuur door Nederland en de drie eilanden gezamenlijk zal worden
geëvalueerd. Dit gebeurt vijf jaar na het moment waarop de eilanden
een staatsrechtelijke positie binnen het Nederlandse staatsbestel
hebben verkregen. Op dat moment zal worden bezien wat het staats‑
rechtelijke eindmodel voor de eilanden zal zijn.
Bijzondere positie BES-eilanden
Met de status van openbaar lichaam wordt volgens de regering de
bijzondere positie van de eilanden in het Nederlandse staatsbestel
tot uitdrukking gebracht (een status sui generis). Deze bijzondere
positie van de eilanden houdt in dat er op de drie eilanden – die
dan deel gaan uitmaken van het Nederlandse grondgebied – regels
kunnen gelden die afwijken van de Nederlandse rechtsorde in
het Europese deel van Nederland. Bij aanvang van de nieuwe
staatsrechtelijke positie binnen Nederland zal hoofdzakelijk de
Nederlands-Antilliaanse regelgeving in de openbare lichamen van
toepassing blijven. De Nederlandse wetgeving zal geleidelijk worden
ingevoerd, waarbij afwijkingen volgens de regering noodzakelijk
zullen zijn, gelet op de andere bevolkingsomvang van de drie eilan‑
den, de grote afstand met Nederland en het insulaire k arakter.17
Voor de bestuurlijke inrichting van de drie openbare lichamen is zo
veel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestuurlijke inrichting van
de Nederlandse gemeenten, zoals geregeld in de Gemeentewet. In
bepaalde gevallen zijn ook hier in het wetsvoorstel afwijkingen op
de Nederlandse Gemeentewet gemaakt om, zoals de regering zegt,
de deugdelijkheid van het bestuur te waarborgen. De organen van
het eilandsbestuur zijn de eilandsraad, het bestuurscollege, dat
bestaat uit de gezaghebber en de eilandgedeputeerden (dus geen
wethouders), en de gezaghebber als zelfstandig orgaan. De drie
besturen van de eilanden zijn vergelijkbaar met de op gemeentelijk

16 Kamerstukken II 2006/07, 30 800, IV, nr. 3, bijlage en nr. 4.
17 Kamerstukken II 2008/09, 31 954, nr. 3, p. 5.

Naar een nieuw Koninkrijk der Nederlanden

niveau fungerende gemeenteraad, het college van B&W en de burge‑
meester. Het eilandbestuur wordt ingericht volgens de uitgangspun‑
ten van de in 2002 op gemeentelijk niveau doorgevoerde dualisering.
Het belangrijkste uitgangspunt daarvan was dat de wethouder geen
lid meer kon zijn van de gemeenteraad, en zo is ook gekozen voor de
constructie om de eilandgedeputeerde geen lid te laten zijn van de
eilandsraad.18
Interessant is voorts de instelling van een nieuw orgaan: de
rijksvertegenwoordiger, die de ogen en oren zal zijn van Den Haag
voor wat betreft het toezicht op de drie eilanden.19 In de WolBES
wordt deze zogeheten rijksvertegenwoordiger in het leven geroepen.
Dit eenhoofdig orgaan zal de bestuurlijke schakel vormen tussen
het Rijk en de drie openbare lichamen. De bevoegdheden van de
rijksvertegenwoordiger liggen hoofdzakelijk in de preventieve sfeer,
met als doel het waarborgen van goed bestuur op de eilanden, aldus
de toelichting bij het wetsvoorstel (WolBES). Van belang is voorts
te melden dat de rijksvertegenwoordiger niet tot het bestuur van
de openbare lichamen behoort. Hij maakt als bestuursorgaan deel
uit van de rijksoverheid en is over zijn functioneren verantwoor‑
ding verschuldigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Curaçao en Sint Maarten: gedwongen samenwerking en beperking
van autonomie
Hebben de kleinste eilanden van de Nederlandse Antillen gekozen
voor een toetreding tot het Nederlandse staatsbestel, Curaçao en
Sint Maarten willen daarentegen een zelfstandig land worden bin‑
nen het Koninkrijk, vergelijkbaar met Aruba. Het Koninkrijk zal
dan ook straks uit vier landen bestaan: Nederland, Aruba, Curaçao
en Sint Maarten. Laatstgenoemde eilanden verkrijgen dus na de
wijziging van het Statuut een zelfstandige landstatus binnen het
Koninkrijk der Nederlanden. De prijs die beide eilanden daarvoor
zullen moeten betalen, is – vooral in de ogen van het Curaçaose be‑
stuur en de bevolking – hoog. Men had gerekend op een autonome

18 Kamerstukken II 2008/09, 31 954, nr. 3, p. 17 e.v.
19 Kamerstukken II 2008/09, 31 954, nr. 3, p. 49 e.v.
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status, zoals Aruba die in 1986 verwierf. In ruil voor de autonome
status van Curaçao en Sint Maarten en het overnemen van een aan‑
zienlijke schuld door Nederland is overeengekomen dat er diverse
rijksregelingen tot stand zullen (moeten) worden gebracht, vooral
op het gebied van de rechtshandhaving.
Nederland heeft dus bedongen dat een autonome status van Cura‑
çao en Sint Maarten en een forse schuldsanering door Nederland
voor de eilanden alleen konden worden ingewilligd indien beide
eilanden instemden met een aantal min of meer gedwongen rijks
regelingen op specifieke terreinen, zoals zojuist hiervoor opgesomd.
Er is hier dus sprake van een stevige beperking van de autonomie.
Zo is afgesproken dat er een Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en van de BES-eilanden dient te
komen, een rijksregeling van de openbare ministeries op alle vijf de
eilanden, en ten slotte een rijksregeling voor de politie op eveneens
Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. Over dit alles is over‑
eenstemming bereikt op 2 november 2006 met de reeds genoemde
slotverklaring van het bestuurlijk overleg over de toekomstige
staatkundige positie van Curaçao en Sint Maarten, en herbevestigd
in het eerder besproken Overgangsakkoord. 20
Consensusrijkswetten
De regelingen zullen door middel van zogeheten consensusrijks‑
wetten nadere inhoud krijgen. Daarover nu het volgende. Een
consensusrijkswet is een onderlinge regeling tussen de diverse lan‑
den van het Koninkrijk over autonome aangelegenheden (Borman,
2005, p. 199 e.v.; Van der Woude, 2007, p. 175 e.v.). Een consensus‑
rijkswet houdt dus in dat op een bepaald autonoom onderwerp, dus
geen Koninkrijksaangelegenheid zoals bedoeld in artikel 3 Statuut,
tussen landen binnen het Koninkrijk onderling (in consensus) wordt
afgesproken dat over dit autonome onderwerp een gezamenlijke
regeling wordt bewerkstelligd. 21 Zo is er bijvoorbeeld een bij con‑
sensusrijkswet vastgestelde Belastingregeling voor het Koninkrijk
(vergelijk Borman, 2005, p. 200). Een dergelijke (consensus)rijkswet

20 Zie voetnoot 5 en 7.
21 De grondslag van de constructie van een consensusrijkswet ligt in art. 38 lid 2 Statuut.
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heeft een hogere status binnen de gebonden landen van het Konink‑
rijk dan de eigen (autonome) regelgeving.
Voor Nederland is dat weinig bezwaarlijk, aangezien de rijkswet
gever voornamelijk bestaat uit de Nederlandse wetgevingsorganen,
zoals hiervoor al beschreven. Deze organen kunnen dus vrij domi‑
nant zijn bij de invulling van de (consensus)rijkswet. Voor Aruba en
de Nederlandse Antillen en voor de toekomstige landen Curaçao en
Sint Maarten heeft dat wel gevolgen, nu reeds uiteengezet is dat zij
minder invloed hebben bij de totstandkoming van rijkswetgeving
en dus ook voor wat betreft de inhoud. Opvallend bij de totstandko‑
ming van een rijkswet is immers de buitengewoon zwakke invloed
van de organen van de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk
bij de totstandkoming van rijkswetten (en tevens Algemene Maat‑
regelen van rijksbestuur). Dit gegeven zal in de nieuwe Koninkrijks‑
structuur niet wijzigen.
Wel moet het hiervoorgaande enigszins worden genuanceerd voor
wat betreft de procedure van consensusrijkswetten. In de wetge‑
vingspraktijk wordt aangenomen dat de zogeheten conflictregeling
van artikel 12 Statuut bij de totstandkoming van een consensus‑
rijkswet niet van toepassing is, evenals de bijzondere eindstem‑
mingprocedure van artikel 18 Statuut (Borman, 2005, p. 199).22
Hoewel de scherpe randjes van de rijkswetprocedure bij een con‑
sensusrijkswetprocedure er dus zijn afgevijld, blijft de invloed van
de Nederlandse wetgevingsorganen bijzonder groot. Bovendien kan
men zich afvragen in hoeverre hier gesproken kan worden van een
consensus, nu Nederland dwingend bepaalt in een onderhandeling
met Curaçao en Sint Maarten dat op bepaalde gedicteerde onder‑
werpen een consensusrijkswet dient te worden bewerkstelligd.
Curaçao en Sint Maarten moeten dus fors op een aantal autonome
terreinen, vooral de rechtshandhaving, inleveren. Deze aangelegen‑
heden zullen bij consensusrijkswet worden gerealiseerd. Eén ding
moet echter niet uit het oog worden verloren. In de literatuur wordt
notie gemaakt dat de betrokken landen bij een consensusrijkswet
in beginsel de mogelijkheid hebben zich achteraf niet gebonden
te achten aan de bekrachtigde consensusrijkswet: het gaat hier
immers om een samenwerkingsregeling die voordien een autonome
aangelegenheid betrof (Borman, 2005, p. 200; Van der Woude, 2007,

22 Vgl. noot 2.

45

46

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 5, 2009

p. 181). Wil men dit voorkomen, dan zal men in de desbetreffende
rijkswet uitdrukkelijk moeten bepalen of het al dan niet toegestaan
is achteraf toch nog af te wijken van de overeengekomen consensus‑
rijkswet of zich daaraan niet gebonden te achten. Doet men dit niet,
dan loopt Nederland het risico dat Curaçao of Sint Maarten in het
stadium na de totstandkoming en inwerkingtreding van de consen‑
susrijkswetten zich op een bepaald moment niet langer gebonden
voelt aan de betrokken regeling.

Tot besluit: nog een klein addertje
Hiervoor is getracht enig inzicht te geven in de toekomstige Ko‑
ninkrijksverhoudingen. Het mag duidelijk zijn dat hiervoor een zeer
diplomatiek en gecompliceerd juridisch traject in gang is gezet. De
weg tot een uiteindelijke vervolmaking van de plannen is nog steeds
bezaaid met valkuilen. Een belangrijke hindernis die nog moet wor‑
den genomen, is ten slotte de volgende. Voor de hele vervolmaking
van het traject zal een rijkswet van kracht moeten worden die
het oogmerk heeft het Statuut te wijzigen, zoals artikel 55 Statuut
voorschrijft. De bijzonderheid van een dergelijke rijkswet met als
oogmerk het wijzigen van het Statuut is dat bij een dergelijke rijks‑
wet, in tegenstelling tot een reguliere rijkswet, wel de uitdrukkelijke
instemming van alle Koninkrijkspartners noodzakelijk is. Naast
Nederland en de Nederlandse Antillen dient tevens het land Aruba
in te stemmen met een wijziging van het Statuut. Het lijkt erop dat
eerstgenoemde landen na veel diplomatiek overleg het wel eens zul‑
len worden, maar Aruba, dat tot nu toe slechts zijdelings bij het hele
proces is betrokken, blijft vooralsnog, op een enkel punt na, akelig
stil buiten beschouwing. Het is te hopen dat ook dit land zal instem‑
men met deze belangrijke rijkswet tot wijziging van het Statuut en
daarmee groen licht zal geven voor de nieuwe Koninkrijksstructuur.
Zo niet, dan begint het spel weer van voren af aan.
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De verdrijving van Hulanda
De Sabanen en hun toekomst als BES-eilanders
F. Guadeloupe*

Wij mensen houden niet van onvoorspelbare veranderingen.
Door dit soort veranderingen worden wij geconfronteerd met het
onbekende; met onze zwakheden en de mogelijkheid dat wij het
onderspit delven tegen degenen die beter zijn uitgerust om met
de nieuwe toekomst om te gaan. Onder meer op grond van deze
universele menselijke waarheid kan de bezorgde toon worden ver‑
klaard die doorklinkt in de antwoorden van Sabanen wanneer hun
wordt gevraagd naar hun verwachtingen over het worden van een
Openbaar Lichaam, ofwel een overzeese gemeente van Nederland
in 2011. Zij vrezen dat zij de vaardigheden missen om zich staande
te kunnen houden in de wereld van morgen, en dat de toekomst
afhankelijk is van hun overzeese tegenhangers in Nederland. Toch
hebben de Sabanen de moed verzameld om ‘ja’ te zeggen tegen een
toekomst als Openbaar Lichaam. Dit essay is gericht op het dualisme
tussen hun angst voor Hulanda en hun bereidheid deze angst te
overwinnen. Dit essay is gebaseerd op veldwerk dat in 2009 op Saba
is verricht.
Hoewel Saba in deze bijdrage centraal staat, is het van belang
de ontwikkeling van Saba in een breder Nederlands-Antilliaans
perspectief te plaatsen.1 Evenals Saba zullen Bonaire en Sint Eus‑
tatius de status van BES-eiland krijgen. Veel details over die status
worden momenteel nog nader uitgewerkt. Wel is toegezegd dat bij de
inlijving van deze eilanden bij Nederland rekening wordt gehouden
met hun locatie, sociaaleconomische dynamiek en de culturele

* Dr. Francio Guadeloupe is verbonden aan de afdeling Culturele Antropologie en
Ontwikkelingsstudies van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Univer
siteit.
1 Voor werken die een algemeen overzicht geven van de politieke ontwikkeling vanaf het
kolonialisme tot aan het Statuut en de ontwikkelingen hiervan, zie De Jong en Kruijt
(2005) en Oostindie en Klinkers (2003). Zie ook de bijdrage van De Jong in dit thema
nummer.
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gevoeligheden van de BES-eilanders. Hoewel BES’ers NederlandsAntillianen zijn, is de dynamiek van elk eiland weer verschillend.
Sabanen zijn Bonairianen noch Statianen (bewoners van Sint
Eustatius). Dit blijkt al snel uit de volgende gegevens. Bonaire en
Saba liggen honderden kilometers van elkaar verwijderd. Terwijl de
bewoners van Bonaire voornamelijk een bruine huidskleur hebben,
heeft de ene helft van de Sabaanse bevolking een roze huidskleur,
blond haar en blauwe ogen en de andere helft een donkere huids‑
kleur. Dan is er nog een linguïstisch verschil. Sabanen spreken
Engels, terwijl Bonairianen Papiamentu spreken. Politiek gezien
hebben zij altijd weinig gemeen gehad. Sabanen zijn altijd fel tegen
Curaçao geweest, terwijl dit niet geldt voor de bewoners van Bonaire
(zowel op linguïstisch als cultureel gebied voelen Bonairianen een
grotere affiniteit met Curaçao).
In het geval van Sint Eustatius zien we echter veel overeenkomsten.
Sabanen en Statianen zien elkaar als broeders en zusters. Vanwege
de geografische nabijheid en gelijke economische dynamiek bestaat
er een vriendelijke band tussen de eilandbewoners en zijn zij het
politiek gezien meestal ook met elkaar eens (de twee eilanden von‑
den allebei dat zij binnen de Antilliaanse eilandengroep met Cura‑
çao aan het roer niet voldoende werden gewaardeerd vanwege hun
geringe omvang en zwakke economie). En zowel op Saba als op Sint
Eustatius wordt Engels gesproken. Niettemin zijn er verschillen. Zo
zijn Statianen openlijker devoot. De meest voorkomende christelijke
geloofsgemeenschap op Sint Eustatius is het zevendedagsadven‑
tisme, tegenover het ‘laisser faire’-katholicisme op Saba en Bonaire,
en dit tekent het eiland. Van vrijdagmiddag tot en met zaterdagmid‑
dag, de sabbat, is bijna alles op Statia, zoals het eiland gewoonlijk
wordt genoemd, gesloten. Zaken van katholieken en aanhangers van
andere geloven blijven open, maar het is duidelijk te merken dat de
belangrijkste eigenaren op het eiland zevendedagsadventisten zijn.
Andere factoren zijn dat Sint Eustatius vroeger een belangrijke
haven voor de slavenhandel was en dat het eiland een centrale
historische rol speelde in de dekolonisatie van de Verenigde Staten
van Amerika: het was een belangrijke leverancier van wapens aan
de rebellen en erkende als eerste de Verenigde Staten als onafhan‑
kelijke staat. Deze factoren verklaren waarom Statianen, anders dan
Sabanen, voor het merendeel een bruine huidskleur hebben en een
levendige belangstelling hebben voor een zwarte, verlossende chris‑
telijke politiek, en zij de historische feiten graag op een rijtje hebben.

49

50

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 5, 2009

De erkenning van deze verschillen en de wens om te voorkomen dat
er te gemakkelijk overheen wordt gestapt, hebben ertoe geleid dat dit
essay enkel is gericht op Saba. Bovendien moet het antropologisch
onderzoek naar culturele gevoeligheden worden gebaseerd op goed
empirisch onderzoek, en dergelijk onderzoek heb ik op Bonaire en
Sint Eustatius nog niet verricht. Niettemin zal soms worden verwe‑
zen naar Bonaire en Sint Eustatius, want het is niet mogelijk inzicht
te krijgen in de Sabaanse opvattingen zonder enige vergelijking met
de andere BES-eilanden.

De Sabanen
Saba of, zoals de Sabanen haar noemen, de Onbedorven Koningin
van het Caribisch gebied, is een kleine onbeduidende rots die wordt
bewoond door 1.500 mensen.
Het is multi-etnisch in een multiculturaliserende wereld; men komt
er Filipijnen, Haïtianen, Colombianen, Dominicanen, Vincentia‑
nen, Chinezen tegen, evenals Nederlanders uit Nederland en 400
Amerikanen die aan de medische universiteit studeren, en het wordt
nog steeds voornamelijk bewoond door autochtone bewoners die al
generaties lang op dit eiland wonen.
Saba is nog steeds Sabaans, zo zeggen de Sabanen. Zo belangrijk als
de autochtone bewoners deze sociale factor ook mogen vinden, het
is niet iets waar de rest van de wereld zich druk over maakt. Behalve
het ambtenarenkorps zijn er maar weinig mensen in Nederland
die weten waar Saba ligt of zelfs dat Saba bestaat. Sabanen kun‑
nen dan trots zijn op het feit dat de Fransen, Hollanders en Britten
om dit eiland vochten, en dat de gepensioneerde plaatselijke held,
Will Johnson, door de Nederlandse Koningin en de Venezolaanse
regering is onderscheiden, maar Saba is in het grotere geheel van
de geschiedenis van het Caribisch gebied of de wereldgeschiedenis
altijd onopvallend geweest. 2 Zo onopvallend zelfs, dat een Neder‑
landse parlementariër die het eiland in het begin van de twintigste
eeuw bezocht, adviseerde om de verarmde bevolking over te bren‑
gen naar ander Nederlands bezit.

2 Voor studies over de geschiedenis van Saba, zie Hartog (1975) en Johnson (1979).
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Toch houden de Sabanen van hun land en zijn zij trots op hun
afkomst: Schots, Engels, Iers en Afrikaans met een snuifje Neder‑
lands. Aangemoedigd door kaskrakers uit Hollywood, zoals de
Pirates of the Caribbean, houden Sabanen met een roze huidskleur
de mythe staande dat zij afstammelingen zijn van bloeddorstige
zeerovers uit het verleden, terwijl de Sabanen met een bruine huids‑
kleur op hun beurt hun afkomst uit de slavernij terugvoeren naar
Obama. Zodra iemand nauwe banden heeft met Amerika of een
gelijkenis kan claimen met de filmische of historische realiteit van
Amerika, heeft men het recht om trots te zijn; een pan-Caribische
waarheid als een koe.
Hoe het ook zij, Saba is constitutioneel gezien niet verbonden aan
de Verenigde Staten, maar aan Nederland. De Nederlandse Antillen
worden ontmanteld, wat in alledaags Sabaanse termen neerkomt
op het einde van het veelgehate paternalisme door de bestuurders
in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. De Sabanen zullen nu te
maken krijgen met het ambtenarenkorps in Den Haag; het korps
van het land dat negende staat op de UN Human Development
Report Index van 2007-2008. Een land met goed opgeleide beroeps‑
krachten die ertoe hebben bijgedragen dat Nederland de twaalfde
plaats inneemt op de wereldranglijst wat betreft BNP per hoofd
van de bevolking. Wat gebeurt er als een paar van deze Nederlan‑
ders beslissen om naar Saba te migreren en te concurreren met de
autochtone bewoners van de Onbedorven Koningin van het Cari‑
bisch gebied? Dit is waar de gewone Sabanen zich zorgen om maken.

De bezorgdheid van de Sabanen
Of nog beter gezegd: zo nu en dan maken de Sabanen zich zorgen
om deze mogelijke gebeurtenis. De meeste tijd echter hebben zij
het te druk met het leiden van hun eigen leventje: dan proberen zij
te leven volgens de tien geboden, doen zij ijverig hun werk, zorgen
zij voor hun kinderen, houden zij van hun man/vrouw, roddelen zij
over de buren, vloeken zij tegen elkaar, dromen zij over het hebben
van de nieuwste Toyota, lonken zij naar mooie vrouwen/mannen,
misbruiken en mishandelen zij degenen van wie zij zeggen te hou‑
den, aanbidden zij Koning Alcohol in de kroeg, plegen zij heimelijk
overspel, en genieten zij – nog heimelijker – van marihuana. Dit zijn
de alledaagse dingen die het leven van de Sabanen inhoud geven.
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Wij denken graag dat de mening die mensen hebben over het
persoonlijke leven – de manier waarop zij hun dagelijks leven zien –
altijd en overal een weerspiegeling is van het politieke leven – de
manier waarop zij vinden dat hun leven wordt beïnvloed door poli‑
tieke structuren – maar dit is slechts de leidende fictie van degenen
die hun brood verdienen met het schrijven van wetenschappelijke
boeken en beleidsverslagen. De meeste tijd is er een kloof tussen
het persoonlijke leven en het politieke leven. Zonder het werk dat
wordt gedaan door populisten, radicale democraten, intellectuelen,
activisten en kunstenaars om het persoonlijke leven te koppelen
aan het politieke leven, blijft de kloof tussen het persoonlijke leven
en het politieke leven bestaan en blijft dit voor de meeste mensen
geen probleem vormen. Dit is op Saba niet anders. Pas wanneer
de onverschrokken antropoloog het eiland bezoekt en de Sabanen
direct vraagt naar hun mening over de constitutionele veranderin‑
gen, worden zij eraan herinnerd dat zij zich zorgen moeten maken.
Op dat soort momenten wordt de kloof tussen het persoonlijke leven
en het politieke leven kleiner.
Op dat moment neemt Hulanda, de verzamelnaam voor de neo
koloniale spoken die ik ben tegengekomen op Curaçao, Aruba en
Sint Maarten, en die deels verantwoordelijk worden gehouden voor
de politieke onrust op Bonaire, bezit van hun lichaam en geest.
Laat ik verder uitweiden over wat Hulanda betekent op Saba. Maar
voordat ik dat kan doen, moet ik eerst iets meer vertellen over de
aard van een spook.
Een spook is geen geest. Een geest kan volledig worden herkend. Een
geest lijkt op de overledene of op een van de traditionele geesten
die zijn voortgekomen uit de verhalen die in een gemeenschap
werden verteld. We zijn er bang voor, maar niet zo heel erg, want we
kennen hem. Ook al ‘leven’ zij aan de rand van de wereld, geesten
horen bij de wereld van het bekende; bij de door ons gekoesterde
manieren waarop wij de huidige orde zien. Een spook is een heel
ander verhaal. Een spook maakt ons bang, omdat wij voelen dat het
onbekend is, en het is juist dit gevoel dat ons opmerkzaam maakt
op het feit dat er iets bekends is in het onbekende van het spook.
Maar wat? Het spook hoort bij onze wereld, maar geeft tevens een
signaal af dat onze wereld altijd een wereld is die nog moet komen.
Het spook staat voor verandering. Het spook staat voor de flitsen van
ingebeelde toekomstige mogelijkheden die zijn vervuild door sporen
uit het verleden in het heden. Als zodanig doet het spook ons denken
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aan het gezegde van Shakespeare, dat tijd, in de zin van een heden
dat het eindpunt van zichzelf is, altijd ontwricht is. Het heden wordt
altijd achtervolgd door zowel de nieuwe toekomst als – helaas – de
niet-productieve denkwijzen en handelingen die tot het verre verle‑
den zouden moeten behoren.
Achtervolgen betekent niet ‘aanwezig zijn’, en het is noodzakelijk
om achtervolgen toe te voegen aan de betekenis van een begrip. Van
elk begrip, te beginnen bij de begrippen ‘zijn’ (zoals in het hebben
van volledige kennis over onszelf en onze huidige omstandigheid)
en ‘tijd’ (zoals in het leven in het heden, dat volledig is afgebakend
van het verleden en de nieuwe toekomst). Dat is wat wij hier een
‘achtervolging’ zouden noemen (Derrida, 1994, p. 161).
In onze hoedanigheid van filosofische levensbeschouwers kunnen
wij misschien meegaan in deze ‘achtervolging’ en vrolijk een heden
verkondigen dat altijd ontwricht is, maar in onze hoedanigheid van
gewone mensen verlangen wij naar stevigere grond onder onze voe‑
ten. Te worden achtervolgd door spoken is geen prettige ervaring.
In onze poging het spook te leren kennen en het volledig deel te laten
uitmaken van onze heersende opvattingen over onze huidige orde,
om het in een geest te kneden, kennen wij het al onze persoonlijke
zorgen toe. Wij bekleden het tevens met onze hoop en verlangens.
Wij proberen het heden te ontdoen van de onvoorspelbare toekomst
die het wel moet bevatten. 3
Dit is het geval met de verzameling neokoloniale spoken die
bekendstaan als Hulanda. Hulanda of, zoals men op Saba zegt,
De Nederlanders, die een angstwekkende verschijning vormen en
tegelijkertijd appelleren aan hun verlangens.
‘Weet je, het land is van ons. Mijn vader heeft een heleboel land, en hij zegt dat
hij heeft gehoord dat de Nederlanders hem gaan belasten voor zijn land. Veel
mensen zeggen dat. Ik denk dat zij niet zo oneerlijk zouden moeten zijn. Mijn
vader zegt dat het net lijkt of zij ons willen straffen voor de dingen waar wij zo
hard voor hebben gewerkt’ (citaat van een meisje van elf jaar).
‘Ik heb de kinderen in de klas laatst verteld hoe zij zelfs van plan zijn het onder
wijssysteem Nederlands te maken en dat hun leerkracht hun dan niet langer zou

3 Voor een filosofische analyse van spoken en de manier waarop deze worden aange
wend op politiek niveau, zie Derrida (1994).
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kunnen lesgeven omdat ik het Nederlands op zo een hoog niveau niet beheers.
Ik vertelde hun dat hun leerkracht misschien een van degenen zal zijn die naar
Holland moet gaan om Nederlands te leren. Ik zou daar dan naar toe moeten en
les moeten geven op een internationale school en mijn Nederlands wat moeten
opfrissen. Dan word ik dus gedwongen mijn eiland te verlaten’ (citaat van een
leerkracht aan een plaatselijke school die heeft gestudeerd aan de universiteit
van de Maagdeneilanden).
‘Ik werk al jaren voor de regering. Hier op Saba hebben wij een cultuur waarin
wij elkaar goedemorgen wensen, wie je ook bent. Wij hebben respect voor
elkaar. Nu zijn er hier een paar Nederlanders die hier naartoe zijn gekomen en
die gewoon het gebouw of je kantoor binnenwandelen zonder goedemorgen te
wensen. Geen respect. Het is alsof zij op ons neerkijken. Ik bedoel, wij hebben
hier niet een heleboel doctorandussen, maar wij doen ons werk en wij zijn
toegewijd. Misschien weten zij wel meer dan ons, maar zij houden niet van dit
land en zij zullen nooit zoveel voor dit land willen werken als wij doen. Als zij
onze baas worden, krijgen wij het nog moeilijk’ (citaat van een ambtenaar met
jarenlange ervaring).

Deze citaten laten duidelijk zien hoe De Nederlanders staan voor de
zorgen die de Sabanen extrapoleren naar fantastische demiurgen
die worden vergeleken met autochtone Nederlanders. De Nederlanders staan voor koude, bureaucratische schepsels, die de Sabanen
zullen belasten voor alles wat zij bezitten, verdienen en doen. De
Nederlanders staan voor een beter opgeleid volk dat naar hen toe
komt om het over te nemen. De Nederlanders staan voor de mensen
die zich opdringen en de Nederlandse taal door de strot willen
duwen van de Sabanen, een volk dat zich veel makkelijker uit in het
Engels. De Nederlanders staan voor de winnaars, degenen van wie
de toekomst is. Deze toekomst is echter doorzeefd met sporen van
het verleden. De Nederlanders in deze Sabaanse waandenkbeelden
van een dreigende toekomst zijn eigenlijk personificaties van het
kolonialisme: een tijd van de last van de blanke man en de oneerlijke
heerschappij van de blanke man.

De hoop van de Sabanen
Tegenover de negatieve kant van de waandenkbeelden die de Saba‑
nen hebben van De Nederlanders, staat een positieve kant. Ondanks
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alle sterke taal dat zij zich met hand en tand tegen De Nederlanders
zullen verzetten, en ondanks de fantasieën over genocide door
plaatsvervanging, hopen Sabanen van alle rangen en standen op
een leven vol welvaart als zij eenmaal een overzeese gemeente zijn.
Over het algemeen redeneren zij dat de onlogische ideologie van de
last van de blanke man een goede zaak kan zijn als het in hun geza‑
menlijk voordeel werkt. Maar er zijn ook specifieke verlangens. Toen
ik ergens uithing met een stel rokers (gebruikers van marihuana)
en pushers (verkopers van marihuana), begreep ik uit hun verhalen
dat zij vonden dat de beastmen (‘onmensen’, rastataal voor politie‑
agenten) uit Nederland veel meer respect toonden dan de beastmen
uit Curaçao. Deze beastmen begonnen niet eerst met een knuppel
te slaan voordat zij iets zeiden. Zij stonden niet klaar om de kin‑
deren van Jah (rastafari-jongeren) te vernederen. En aangezien zij
het belang van het sacrament (rastataal voor marihuana) inzagen,
zouden zij op den duur wel coffeeshops toestaan om marihuana op
het eiland te verkopen. Sommigen van hen droomden er zelfs van
om eigenaars van dat soort bedrijfjes te worden. Dan zal Jah heersen
op Saba.
Voor hun ouders stonden De Nederlanders voor het conventionele
gezag en orde en voor bijstand. Wanneer De Nederlanders kwamen,
zouden alle pushers worden opgesloten. Zij zouden de gemakkelijke
stroom marihuana vanuit Sint Maarten (voor Sabanen is dit grotere
zustereiland hun Colombia) stopzetten. De Nederlanders zouden
ook een groter aanbod hebben voor naschools onderwijs, dat zou
bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van de jeugd.
Voor degenen die een homoseksuele levensstijl aanhielden, bete‑
kenden De Nederlanders een tijd van gay parades en het openlijk
pronken met je voorkeur voor dezelfde sekse in plaats van die
hedendaagse halfslachtige tolerantie. Saba had al een gemeente‑
raadslid dat openlijk homoseksueel was, en een directeur van het
VVV-kantoor die uit de kast was gekomen. Door een gemeente te
worden zou Saba symbool kunnen worden van de homo-emancipa‑
tie in het Caribisch gebied.
Ook al worden er zowel negatieve als positieve kanten toegekend
aan het spook Hulanda, het moet worden gezegd dat de meeste
Sabanen denken dat het worden van een BES-eiland voordelen
biedt. Zij zijn bang voor de toekomst, maar hebben weinig illusies
over het verleden. Dit geloof wordt, ondanks hun zorgen over
De Nederlanders, aangemoedigd door het vertrouwen van hun
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vooraanstaande politieke leiders en hun gezamenlijke verleden van
achterstand.

De redenen voor de moed van de Sabanen
Tot voor kort waren Sabanen straatarm. Vooraanstaande politici en
leden van de elite, zoals Will Johnson, kunnen zich nog herinneren
dat zij in een hut zijn geboren, geen vers voedsel aten, en op blote
voeten naar school liepen. Omdat hij Johnson heette en blank was
– in die tijd maakte het nog uit hoe je heette en wat voor huidskleur
je had – had hij het veel beter dan de meeste anderen. Het woord
veel is natuurlijk overdreven, net als de kwestie van de huidskleur,
want zwarte én blanke Sabanen waren de speelbal van honger en
armoede (hoewel zwarte Sabanen zeggen dat samen met het ‘anti‑
zwart racisme’ hun armoede een beetje erger was). Zij moesten hun
geliefde eiland verlaten om een aanvaardbaar inkomen te verdienen
of om goed onderwijs te krijgen.
Tijdens mijn gesprekken met Eric Linzey, een voormalig gemeen‑
teraadslid, vertelde hij over de ontberingen die de Sabanen leden
als arme mensen uit achterstandsgebieden. Linzey werd op jonge
leeftijd naar een lts (lagere technische school) op Curaçao gestuurd.
Hij voelde zich daar een onwelkome gast. Dit werd vooral duidelijk
gemaakt door het feit dat hij elke dag naar school ging met een
boterham met pindakaas of jam die hij had meegekregen van het
pleeggezin waar hij verbleef. Nooit was het een verrassing. Als er
maandag pindakaas op zijn boterham zat, zat er dinsdag jam op. Hij
zou ermee hebben kunnen leven, ware het niet dat hij wakker werd
met de geur van gebakken eieren met spek die werden klaargemaakt
om het brood mee te beleggen van de Curaçaose leerlingen die in
hetzelfde huis sliepen als hij. Hij was een tweederangs lid van het
gezin en elke keer dat zijn moeder aan het eind van de maand de
regeringssubsidies nog niet naar zijn pleegouders had gestuurd,
werd hij duidelijk als derderangs kind behandeld. Dit was volgens
Linzey het lot van vele, zo niet de meeste Sabanen die op de jonge
leeftijd van dertien jaar de Onbedorven Koningin van het Caribisch
gebied verlieten om iets van hun leven te maken. Hoewel deze
gezamenlijke geschiedenis van achtergesteldheid tot het verleden
behoort, aangezien extreme armoede niet meer op het eiland
voorkomt, weten de jongere Sabanen nog steeds wat het betekent
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om te worden beschouwd als bedelaars. Magali, een leerkracht die
op Sint Thomas studeerde, maakte zich nog boos toen zij vertelde
over de vertragingen waarmee zij haar maandelijkse beurs ontving,
toen zij aan de universiteit van de Maagdeneilanden studeerde. Zij
en andere Sabanen moesten leren hun geduld te bewaren, toen zij
bij de ambtenaren in Willemstad een beurs of andere vormen van
bijstand aanvroegen. Deze behandeling was voor hen het symbool
dat Sabaan zijn betekende dat je minder Antilliaan was dan iemand
van Curaçao of zelfs Sint Maarten (ambtenaren en politici van
Sint Maarten konden hun Curaçaose collega’s lik op stuk geven,
aangezien hun eiland ook bijdroeg aan de staatskas. Saba, en Sint
Eustatius trouwens ook, droeg niets bij. Zij waren de gelukkige
ontvangers).4
Nu Curaçao en Sint Maarten afscheid hebben genomen van de
Nederlandse Antillen, bleef voor de Sabanen geen andere optie over
dan ervoor te ‘kiezen’ een overzeese gemeente te worden. Geen
haar op hun hoofd die eraan dacht terug te keren naar een periode
waarin zij achtergesteld zouden worden, en zij konden tenminste
kijken naar hun verwanten op het eiland Sint Eustatius, die ook
hadden gekozen voor brood in plaats van voor de zelfingenomen
anti-imperialistische retoriek waardoor nog nooit iemand brood op
de plank heeft gekregen.5

4 De economische onbeduidendheid van Saba en Sint Eustatius blijkt uit het feit dat het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn jaarverslagen geen melding maakt van
economische activiteiten op de eilanden. Van een CBS-statisticus die op het eiland
Sint Maarten werkzaam is, heb ik vernomen dat ik, elke keer dat ik over de economie
van de Bovenwindse Eilanden lees, als vuistregel moest nemen om hier 96% van af te
trekken en vervolgens de overblijvende 4% te beschouwen als representatief voor de
economieën van Saba en Sint Eustatius (zie CBS, 2008). Gedeputeerde Chris Johnson
bevestigde dat de kleinere Bovenwindse Eilanden economisch gezien lang nog niet in
eigen behoeften kunnen voorzien.
5 In het in 2004 gehouden referendum heeft de bevolking van Sint Eustatius gestemd
voor het behoud van de Nederlandse Antillen. In gesprekken die ik op 17 juni heb
gevoerd met Raimie Richardson, de junior gedeputeerde voor Toerisme op Sint Eus
tatius, beklemtoonde hij dat rechtstreekse banden met Nederland voor de Statianen
een goede tweede optie was. Zij zijn net als de Sabanen voorstander van BES. Dit is
eveneens de mening van Julian Woodley, de Eustatiaanse gedeputeerde voor Consti
tutionele Zaken. Er is echter meer empirisch onderzoek nodig naar de manier waarop
Statianen zich een concreet beeld vormen van het spook, en hoe hun godsdienst en de
zwarte bewustzijnsbeweging hierdoor worden beïnvloed.
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Bonaire
De schaamte om af te gaan tegenover andere Caribische volkeren,
die trots zijn op zichzelf omdat zij de banden met het kolonialisme
hebben verbroken en hebben gekozen voor politieke onafhankelijk‑
heid, wordt verzacht door de Sabaanse politieke elite. Hetzelfde
geldt voor de anti-Nederland-griep die momenteel heerst en die de
bewoners op Bonaire – het derde BES-eiland – op een dwaalspoor
zet. De politieke onrust op Bonaire is complex, maar een kort
uitstapje hiernaartoe draagt bij aan het verklaren van de Sabaanse
dynamiek.
Als men begint met te ontrafelen van wie wat deed, en wie wat zei
tegen wie in het huidige Bonairiaanse politieke klimaat, zal men
verdwalen in een labyrint van persoonlijke ego’s die zijn aangetast
en eergevoelens die zijn gekwetst. Dat is het werk van de roddeljour‑
nalistiek. Het is productiever om een sociologisch inzicht te krijgen
in de kwesties. De huidige politieke onrust op Bonaire kan het best
worden uitgelegd als een verkeerd voorbeeld van hoe populistische
politici de kloof tussen het persoonlijke leven en het politieke leven
kunnen verkleinen.
Huiselijk geweld is een wereldwijd probleem, dat over de gehele
wereld wordt afgekeurd. Dit is ook het geval op de BES-eilanden.
Toen Anthony Nicolaas, toenmalig lid van de regerende UBP (de
Patriottische Unie van Bonaire), werd aangeklaagd omdat hij
zijn vrouw lichamelijk had mishandeld, werd hem gevraagd zijn
raadszetel op te geven. Hij weigerde en sloeg de handen ineen met
de oppositie, die de huidige regering van Bonaire vormt (momenteel
is de ADB, de Democratische Alliantie van Bonaire aan de macht).
In een poging om het Bonairiaanse publiek te misleiden, heeft
Nicolaas zichzelf getransformeerd in een ‘Jean d’Arc’ en verdedigt
hij Bonaire tegen Hulanda. Zich voedend met de sentimenten van
het gewone volk en de middenklassers, die terecht de paar rijken uit
Nederland van diefstal betichten omdat zij gretig onroerende zaken
opkopen en zich verder van niemand iets aantrekken, probeert
Nicolaas de Bonairianen ervan te overtuigen dat de Nederlanders
te vergelijken zijn met neokolonialisten. In zijn pogingen krijgt hij
steun en hulp van vooraanstaande politici van de oppositiepartijen
van het buureiland Curaçao, zoals Helmien Wiels, die anti-Neder‑
landse sentimenten omarmt. Bonairianen hebben misschien het
gevoel dat Curaçaose politici op hen neerkijken, maar zij schenken
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ook aandacht aan wat deze politici zeggen, want zij zijn de sterkste
tegenkracht tegen Hulanda die zij kennen. Een andere factor is dat
er door de jaren heen veel huwelijken zijn voltrokken tussen Bonai‑
rianen en Curaçaoënaren, en veel Bonairianen leven op Curaçao en
andersom.
Hoewel Curaçaose politici zich bemoeien met zaken op Bonaire,
doen zij dit niet ten aanzien van Saba en Sint Eustatius (te ver
weg, te onbelangrijk, en de mensen van de Bovenwindse Eilanden
spreken geen Papiamentu). De Grote Broeder voor de Bovenwindse
Eilanden is Sint Maarten, en politici van Sint Maarten hebben geen
belangstelling voor Sabaanse politici. Om van Hulanda een volledig
negatieve kracht te maken zou het op gang moeten worden gebracht
door interne politieke dynamiek, en dat is momenteel niet aan de
orde.
Politieke gewiekstheid en traditie
De politieke grootmachten op Saba, Chris Johnson en Akila Leven
stone, zijn voorstander van BES en bewijzen slechts zo nu en dan
lippendienst aan de antikoloniale retoriek. Johnson is gedeputeerde
voor Constitutionele Zaken en leider van de Windward Islands
People Movement (WIPM). Levenstone is de leider van de grootste
oppositiepartij, de Saba Labour Party (SLP). In deze twee figuren
komen politieke gewiekstheid en traditie samen. Chris Johnson is
de zoon van Will Johnson, terwijl Akila de neef is van zijn rivaal van
oudsher, Ismael Levenstone. Deze twee politici kunnen elkaar niet
luchten of zien, maar als het gaat om de BES-status, dan zijn zij het
meestal eens met elkaar. Sabanen kunnen niet verantwoordelijk
worden gehouden voor het aanvaarden van de nieuwe constituti‑
onele veranderingen. Het zijn de Curaçaose vertegenwoordigers
in de Antilliaanse regering, en de politici op Sint Maarten, die het
gezamenlijke verleden van koloniale onderwerping zijn vergeten.
In een interview dat op 10 juni met Chris Johnson werd gehouden,
herhaalde hij wat zijn vader altijd zei: Sabanen, net als de Statia
nen, gebruikten hun tijd en energie om ervoor te zorgen dat de
Nederlandse Antillen een succes zouden worden. Het enige wat zij
verwachtten, was respect en erkenning binnen het land van vijf
eilanden; dat zij als economische en demografische dwergen toch
nog volledig zouden worden erkend. Zij waren ook voorstander van
algehele gelijkheid met het Nederlandse deel van het Koninkrijk,
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voor zover het de sociale en economische voordelen betrof. De
uitkomst van het referendum van 2004, waarin de Sabanen stemden
voor een gemeentelijke status en de Statianen stemden voor het
behoud van de Nederlandse Antillen, zou moeten worden uitgelegd
als twee kanten van dezelfde munt. De Statiaanse stem stond voor
interne erkenning binnen de eilandengroep van de Nederlandse
Antillen, een erkenning van het gezamenlijke verleden van onder‑
werping en de noodzaak de emancipatie van de zwarte bevolking te
bevorderen, terwijl de Sabaanse stem stond voor sociaaleconomi‑
sche erkenning door de Nederlanders in Den Haag. Volgens Johnson
ging het allemaal om erkenning. Kolonialisme eindigt pas echt op
het moment dat erkenning plaatsvindt: erkenning van de aanhou‑
dende sporen van de verschrikking uit het verleden en de moge‑
lijkheid dat de toekomst niet per se een herhaling hiervan hoeft
te zijn. Maar, hoe zit het met het spook? Hoe zit het met Hulanda,
De Nederlanders?

De weg voorwaarts
Aangezien het heden altijd ontwricht is, kunnen wij ons nooit
losmaken van spoken. Wij zullen onze verlangens, en ons inzicht
in het verleden, altijd projecteren op een onvoorstelbare nieuwe
toekomst. La condition humaine (het menselijk lot) is spookachtig.
Aanvaarding van dit maatschappelijke feit wil echter niet zeggen
dat wij bepaalde spoken niet kunnen verdrijven. Eigenlijk is het
nastreven van een goed leven synoniem aan het verdrijven van de
spoken die wederzijdse erkenning verhinderen. Dit is het geval met
Hulanda. Misschien dat dit spook slechts zal worden verdreven
door de Caribische Nederlanders en dat de Europese Nederlanders
zich losmaken van de oude koloniale klassen. In concreto betekent
dit dat Nederlandse ambtenaren, evenals politici, uit Den Haag de
vaardigheid en een manier moeten ontwikkelen om Sabanen en an‑
dere bewoners van de BES-eilanden te zien als hun gelijken; niet als
mensen die voorheen gekolonialiseerd werden en nu Nederlander
zijn geworden, en dankbaar zouden moeten zijn voor Nederlandse
financiële steun (en vooral sinds Antilliaanse jongeren overver‑
tegenwoordigd zijn in het misdaadcircuit in Nederland), maar als
Nederlandse burgers die liberale waarden aanhangen en stimule‑
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ren deze in praktijk te brengen.6 Omgekeerd zullen de Sabanen de
Nederlanders uit Nederland moeten gaan zien als hun medebur‑
gers en niet als de voormalige kolonisten die het kolonialisme nog
steeds aanhangen. Het verdrijven van Hulanda is een gezamenlijke
inspanning. Dit is een moeilijke klus en vergt de bereidheid om te
erkennen dat de toekomst ons niet in de schoot wordt geworpen. Wij
zijn het die de toekomst samen moeten maken. Erkenning van dit
onderlinge verband is erkennen dat aan beide zijden van de Atlan‑
tische Oceaan een nieuw Koninkrijk der Nederlanden kan worden
opgebouwd, dat niet wordt achtervolgd door het koloniale verleden.
Door de BES-status te aanvaarden gaan de Sabanen, ondanks hun
angsten, misschien de geschiedenis in als pioniers van een tijdperk
waarin de Caribische Nederlanders en Europese Nederlanders
ontwaakten uit de nachtmerrieachtige aspecten van het koloniale
avontuur. Het blijft echter speculeren over welke spoken zij zul‑
len tegenkomen als zij beginnen aan deze odyssee, en in hoeverre
zij toelaten dat de wederzijdse erkenning door deze spoken op een
zijspoor wordt gezet. Het is niet nodig om aan het eind van dit essay
een bijdrage te leveren aan een voortijdige bewustmaking van deze
mogelijke spoken.

6 Zie de bijdrage van De Jong in dit themanummer, waarin hij ageert tegen de stigma
tisering van de Nederlands-Antillianen in Nederland en hun behandeling als buiten
staanders ondanks hun Nederlandse nationaliteit. Zie Guadeloupe en De Rooij (2007)
voor een algemeen betoog over de noodzaak Nederland opnieuw te bezien, anders dan
het concept van ingewijdenen en buitenstaanders, de ‘ware’ en de genationaliseerde
Nederlanders. Tegelijkertijd koppelen zij dit betoog aan de stelling dat alle partijen aan
zichzelf moeten werken en liberale waarden moeten concretiseren om tot een nieuw
concept van Nederland te kunnen komen.
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De ontwikkeling van de
criminaliteit op Curaçao
Geen reden voor moedeloosheid
A.W. Weenink*

Wie alleen op de discussie in Nederland afgaat, zal wellicht verbaasd
zijn te vernemen dat Curaçao in de afgelopen jaren aantoonbaar
vooruitgang heeft geboekt op verschillende terreinen, en dat een
van die terreinen de criminaliteit is.1 Deze bijdrage beschrijft hoe
Curaçao lijkt te herstellen na jaren waarin de misdaadsituatie volko‑
men uit de hand liep.
Het hiernavolgende is het resultaat van een onderzoek dat de auteur
in 2008 op Curaçao uitvoerde. De bevindingen, neergelegd in een
criminaliteitsbeeldanalyse, zijn te zien als een bescheiden vervolg
op de omvangrijker Baselinestudy naar de misdaad op Curaçao en
Bonaire, die Onderzoeksbureau Faber in 2006 afrondde (Faber,
Mostert e.a., 2009). De gegevens van Faber e.a. zijn voor het crimi‑
naliteitsbeeld aangevuld met de beschikbare gegevens uit, onder
andere, het systeem Actpol van het Korps Politie Curaçao (KPC) en
de Centrale Politiedienst van de Nederlandse Antillen (CPD), het
Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen (OMNA), de Kustwacht
Nederlandse Antillen & Aruba, de Douane van de Nederlandse
Antillen, het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties van de Nederlandse Antillen (MOT). 2

* Dr. Anton Weenink is senior onderzoeker bij de Dienst Nationale Recherche van het
Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Zijn onderzoek verrichtte hij, samen met twee
stagiairs van de Vrije Universiteit, voor het Korps Politie Curaçao en de diensten Ipol
en Nationale Recherche van het KLPD, in opdracht van de minister van Justitie van
de Nederlandse Antillen. De bevindingen en conclusies zijn die van de auteur en niet
noodzakelijkerwijs die van de opdrachtgever.
1 In 2008 verschenen twee publicaties over de Nederlandse Antillen. Politie RotterdamRijnmond (2008) was zeer kritisch over de politiekorpsen op de Nederlandse Antillen.
Kamerlid Brinkman publiceerde een overzicht van al dan niet vermeende corruptieza
ken op de Nederlandse Antillen en Aruba (PVV, 2008).
2 Tenzij anders vermeld, verwijzen aanduidingen van instanties als het ‘Openbaar
Ministerie’ of ‘de Kustwacht’ steeds naar de betreffende instanties op de Nederlandse
Antillen.
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Voorts zijn voor het onderzoek op Curaçao veertig personen
geïnterviewd en diverse informele gesprekken gevoerd. Het betrof
diverse vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, team‑
chefs van het KPC, rechercheurs en analisten van KPC en RST, leden
van gespecialiseerde bureaus van het KPC, de CPD, de Douane, de
Kustwacht, verzekeraars, de Werkgroep Mensenhandel en het MOT.
Cijfers en gegevens uit gesprekken werden aangevuld met inzich‑
ten uit de literatuur – vooral de genoemde Baselinestudy, eerdere
criminaliteitsanalyses, studies van de GGD, het UNODC (United
Nations Office on Drugs and Crime), de Wereldbank, het Internatio‑
naal Monetair Fonds en de plaatselijke pers. Voor deze bijdrage kon
ook worden geput uit het nieuwe Jaarverslag 2008 van het Openbaar
Ministerie (OMNA, 2009).
Het onderzoek bestreek in beginsel alle vormen van criminaliteit.
In deze bijdrage moeten daarom keuzes worden gemaakt. Dat
geschiedt door in de volgende paragraaf enkele geselecteerde
bevindingen van Faber e.a. te vergelijken met recente gegevens.
Gekozen is voor kwesties die veel aandacht trokken: cocaïnesmok‑
kel, gewapende overvallen (‘atrako’s’), moord en doodslag en
integriteitsdelicten. Na de beschrijving van de omvang en ontwikke‑
ling volgt in de derde paragraaf een aanzet tot een verklaring van de
ontwikkeling aan de hand van een – tamelijk vrije – toepassing van
de gelegenheidstheorie. Het doel van het onderzoek was te komen
tot aanbevelingen, en dat vereist inzicht in oorzaak en gevolg, wat
men alleen verkrijgt door gebruik van theorie.
De gelegenheidstheorie hanteert het eenvoudige uitgangspunt
dat ‘de gelegenheid de dief maakt’. De theorie gaat uit van de
aanname dat individuen beslissen op grond van een subjectief
rationele weging van kosten en baten. Drie zaken, die de zogeheten
crime triangle vormen, bepalen dan de ontwikkeling van misdaad:
geschikte doelwitten, bereidwillige daders en afwezigheid van
toezicht. De gelegenheidstheorie is sterk toepassingsgericht en
voedt zo het denken over aanbevelingen, in het bijzonder in de sfeer
van preventie (Felson en Clarke, 1998; Felson 2006). Factoren die
leiden tot veranderingen in de crime triangle, verklaren veranderin‑
gen in de criminaliteit. De theorie richt zich sterk op zeer specifieke
delicten. Ik trek het wat breder en zal betogen dat de problemen van
Curaçao samenhangen met fysieke aspecten (ligging, grootte) en
de sociaaleconomische inrichting van het eiland, en dat ook deze
zaken gelegenheden voor criminaliteit beïnvloeden.
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Drugssmokkel
Vanaf 1999 kreeg Curaçao te maken met een groeiende stroom co‑
caïnesmokkelaars op passagiersvluchten van luchthaven Hato naar
Schiphol. Het betrof zowel slikkers of duwers van bolletjes cocaïne,
die hoeveelheden tot 800 gram ineens vervoerden, als koeriers die
tot 3 kilo cocaïne op hun lichaam of in hun bagage verstopten. Tegen
2003 telden de autoriteiten tot vijftig smokkelaars per vlucht. Per
vlucht kon er dus 40 tot 150 kilo aan cocaïne aan boord zijn. Enkele
duizenden Curaçaoënaars, met name twintigers, waren bij de smok‑
kel betrokken, naast Europese Nederlanders, van wie een aantal met
een Antilliaanse achtergrond. Bij de toenmalige bevolkingsomvang
van ongeveer 130.000 (exclusief ongeveer 15.000 illegalen) was dus
een niet onbelangrijk deel van vooral de jeugd betrokken bij de
smokkel of daaraan gerelateerde activiteiten (aanvoer, verhandelen,
verpakken). Zo ontstond een drugseconomie die ook bijdroeg aan
een sterke stijging van het aantal dodelijke geweldsincidenten. Ook
kwamen regelmatig bolletjesslikkers om door het knappen van de
bolletjes.
De overheid op Curaçao trof vanaf juni 2002 scherpe maatregelen
om verdachte passagiers reeds voor het boarden op grond van uiter‑
lijke kenmerken te weigeren; vanaf juni 2003 konden verdachten aan
een bodyscan worden onderworpen. Op Schiphol trof Nederland
vergelijkbare maatregelen (Ministerie van Justitie, 2002). De contro‑
les bevestigden de omvang van het probleem: tussen juni 2002 en
augustus 2005 werden op Hato 3.000 unieke personen geweigerd; in
totaal ging het om 21.000 weigeringen (Faber, Mostert e.a. 2009,
p. 114, 216).
Figuur 1 geeft een indruk van de omvang van de smokkel en het
resultaat van de maatregelen. Van ongeveer duizend geweigerde
passagiers per maand in 2002 daalde het aantal naar minder dan
vijfhonderd in heel 2005. De controles worden tot op de dag van
vandaag uitgevoerd. De afname is dus niet het gevolg van een
verminderde inspanning. Vanuit het perspectief van de gelegen‑
heidstheorie kan men stellen dat in dit geval maximalisering van
het toezicht een gelegenheid (de modus operandi van smokkel door
vliegtuigpassagiers) effectief blokkeerde.
De gegevens over geweigerde passagiers zijn ontleend aan Faber e.a.
en lopen tot augustus 2005. Recentere gegevens over weigeringen
heeft de auteur niet, wel over aanhoudingen, maar die cijfers heb‑
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ben betrekking op de periode na 2003. 3 De grote stroom koeriers
zette druk op de capaciteit van politie en justitie. Zowel Nederland
als de Nederlandse Antillen hanteerden daarom vanaf december
2003 een ‘stofgerichte’ aanpak voor first offenders met een Neder‑
lands paspoort. Dit hield in dat Nederland smokkelaars die minder
dan 3 kilo bij zich hadden niet vervolgde, maar alleen de drugs
in beslag nam; op de Antillen lag de grens bij 2,5 kilo. De Antillen
stelden wel vervolging in, maar eisten een voorwaardelijke gevan‑
genisstraf, tijdens welke reisbeperkingen van kracht waren (OMNA,
2009, p. 26). Het beleid bleek effectief.
Figuur 1 Geweigerde passagiers op Hato, juni 2002-augustus 2005
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Bron: Faber, Mostert e.a. (2009, p. 216)

Niet alleen het aantal geweigerde, maar ook het aantal gedagvaarde
en aangehouden passagiers (die dus recidivist zijn of meer dan 2,5
kilo smokkelen) liep sterk terug, van ongeveer 1.200 in 2004 tot 283
in 2008. Het gaat thans dus om minder dan één aanhouding per
dag (OMNA, 2009, p. 12). Het succes van de aanpak komt ook tot
uitdrukking in een afname van het aantal verdachte transacties
van Nederland naar de Nederlandse Antillen, omdat een deel van
die transacties verband houdt met de smokkel van cocaïne (zie
figuur 2).

3 Het aantal aanhoudingen van voor 2004 laat zich niet goed vergelijken met dat van
daarna omdat de stofgerichte aanpak in december 2003 in werking trad en tot minder
aanhoudingen moet hebben geleid.
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Figuur 2 Waarde verdachte transacties van Nederland naar de
Nederlandse Antillen, 2003-2007, in miljoenen euro’s
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Bron: FIU-Nederland (2008, p. 50); Antilliaans Dagblad 4

Het valt overigens niet uit te sluiten dat een deel van de opbreng
sten van cocaïnesmokkel niet traceerbaar is in de gegevens van
FIU-Nederland, bijvoorbeeld omdat koeriers opbrengsten contant
smokkelen, wat notoir lastig is op te sporen.
De cocaïnesmokkel als zodanig is nog niet tot staan gebracht. Dat
blijkt daaruit dat de Kustwacht en het KPC nog steeds groothandels‑
hoeveelheden cocaïne onderscheppen, in de wateren rond Curaçao
of nadat ze aan land zijn gebracht (Kustwacht voor de Nederlandse
Antillen en Aruba, 2006, 2007, 2008). Er zijn wel aanwijzingen dat
sprake is van verplaatsing van cocaïnestromen en organiserende
smokkelaars naar andere locaties (de Dominicaanse Republiek
bijvoorbeeld) en routes (via Brazilië en West-Afrika). De aanpak van
de drugssmokkel damde dus niet de stroom cocaïne naar WestEuropa in, maar verkleinde waarschijnlijk wel de rol van Curaçao als
doorvoerland. Bovendien bracht de aanpak een proces van crimina‑
lisering tot stilstand, dat grote delen van de samenleving aantastte.
Dat resultaat werd bereikt zonder dat duizenden voor langere tijd
achter de tralies verdwenen.5

Gewapende overvallen
De vraag kan worden gesteld of geweigerde smokkelaars andere
delicten gingen plegen. Het bleek namelijk dat vanaf 2002 het aantal

4 5,6 miljoen euro met een luchtje, Antilliaans Dagblad, 2 augustus 2008.
5 Vgl. UNODC & WB (2007, p. 103).
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roofovervallen op Curaçao sterk toenam, van ruim 400 in 2001 tot
bijna 1.100 in 2004 (zie figuur 3).
Figuur 3 Gewapende overvallen (atrako’s) op Curaçao, 1996-2008
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Bron: Terpstra (2008); OMNA (2008, p. 19, 2009, p. 19)

Faber e.a. constateerden dat de stijging van het aantal atrako’s niet
leek samen te hangen met de weigeringen op Hato: van de 3.000
unieke geweigerden kwam nog geen 3% voor onder de verdachten
van roofovervallen; van de 2.500 gedagvaarden was slechts 0,8% ook
bekend als atrako-pleger. Atrako-plegers waren in het algemeen jon‑
ger (relatief veel tieners, terwijl drugssmokkelaars eerder twintigers
zijn) en gewelddadiger (Faber, Mostert e.a., 2009, p. 114).
Als overvallers geen geweigerde cocaïnesmokkelaars waren,
waarom steeg het aantal gewapende overvallen dan wel in deze
periode? Over de oorzaak is weinig bekend, maar er valt vanuit gele‑
genheidsperspectief wel aan bepaalde zaken te denken. Wat betreft
de beschikbaarheid van bereidwillige daders zag een teamchef van
het KPC wel degelijk een verband met de aanpak van de cocaï‑
nesmokkel: veel niet-smokkelaars verdienden op indirecte wijze
aan de drugseconomie en die kregen nu ook minder te besteden.
Denk aan de buurjongetjes en neefjes die, bij wijze van spreken, de
sportwagen van de dealer mochten wassen. De stijging is niet te
verklaren uit een toename van het aantal jeugdigen. Het percentage
jongeren tussen de 15 en 24 jaar ligt in de periode 2000-2007 tamelijk
stabiel op ongeveer 20% (CBS NA, 2008). Een toename in het aantal
doelwitten van overvallen speelde mogelijk wel een rol: door het
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aantrekken van de economie groeide het aantal kleine bedrijven dat
vooral cash-transacties verricht. Inderdaad is vanaf 2001 sprake van
een stijging van het aandeel van overvallen op commerciële instel‑
lingen, tot een piek van 30% in 2005 (Terpstra, 2008).
De meest waarschijnlijke verklaring voor de afname van het aantal
atrako’s is repressie door een speciaal atrako-team. De oprichting
hiervan was een maatregel uit het Plan Veiligheid Nederlandse
Antillen van 2005. Het optreden van het team leidde tot een sterke
daling van het aantal atrako’s en werd ook gevolgd door een veran‑
dering in doelwitten: van commerciële instellingen en woningen
naar de personen op de openbare weg en overige locaties. Dit lag
voor zover bekend niet aan de prioriteitsstelling van het team. De
verschuiving hing vermoedelijk wel samen met maatregelen van de
kant van de ‘doelwitten’, gericht op preventie en beveiliging: andere
openingstijden, het aanbrengen van verlichting en traliewerk en
het inhuren van beveiliging. Dit zal hebben bijgedragen aan de
verschuiving naar straatroof.
Faber e.a. signaleerden wel een mogelijk verplaatsingseffect van
drugssmokkel naar woninginbraken en waarschuwden voor een
verdere stijging van inbraken (Faber, Mostert e.a., 2009, p. 384-385).
In het onderzoek voor de criminaliteitsbeeldanalyse is nagegaan of
deze vrees was uitgekomen. Welnu, politiegegevens, gegevens uit de
slachtofferenquête van het CBS en de indruk van verzekeraars doen
vermoeden dat het aantal woninginbraken vermoedelijk niet sterk
is gestegen na 2005. Bedrijfsinbraken zijn door betere beveiliging
afgenomen, aldus verzekeraars. Wijkteamchefs signaleren wel een
toename in inbraken en insluipingen in vakantiehuizen en diefstal
van bouwmateriaal, wat vanuit gelegenheidsperspectief weer plau‑
sibel is, maar niet met cijfers kan worden onderbouwd.

Moord en doodslag
De aanpak van de cocaïnesmokkel lijkt ook in gunstige zin een ef‑
fect op andere misdaad te hebben gehad. Het aantal gevallen van
moord en doodslag in de periode van de drugssmokkel steeg tot
uitzonderlijke hoogte. Volgens de Baselinestudy was rond 2002-2004
45% van de moorden drugsgerelateerd; in 2004 was dat 33% (Faber,
Mostert e.a., 2009, p. 90; zie figuur 4).
Volgens het UNODC en de Wereldbank had de Caribische regio in
2002 met 30 gevallen per 100.000 inwoners mondiaal het hoogste
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aantal gevallen van moord en doodslag. Van een eiland dat in het
Caribische gebied een verhoudingsgewijs laag aantal gevallen van
moord en doodslag kende, veranderde Curaçao in de periode 20012003 tot koploper. Maar even snel verloor het die positie en vanaf
2006 lag het aantal levensdelicten op Curaçao weer op de helft van
het regionaal gemiddelde, met 15 gevallen per 100.000 inwoners (21
gevallen in totaal, zie figuur 4).
Voor een verklaring is inzicht nodig in de achtergrond van levens‑
delicten en die is niet altijd goed in de systemen terug te vinden.
Behalve in het drugsmilieu vielen en vallen ieder jaar doden bij
atrako’s en huiselijk geweld. Het is mede het bezit van vuurwapens,
ook onder jongeren, dat maakt dat bij veel geweldsincidenten doden
vallen. Ook in 2008 bleek weer eens dat jonge overvallers niet alleen
dreigen, maar ook schieten, zelfs als daar geen aanleiding voor lijkt
te zijn (Openbaar Ministerie, 2009, p. 36). Registratie van en controle
op vuurwapenbezit laten te wensen over (Olde Weghuis, 2008). Wel
bleek dat de rol van vuurwapens bij dodelijk geweld daalt. Ook dit
is mogelijk een effect van de bestrijding van drugssmokkel: in het
drugsmilieu, met zijn ripdeals en levenswijze, ligt het vuurwapenbe‑
zit hoger en zijn er meer redenen om vuurwapens te gebruiken dan
in de samenleving als geheel.
Figuur 4 Moord en doodslag per 100.000 inwoners in Curaçao, Jamaica,
de Dominicaanse Republiek, de Caribische regio en de wereld, in
verschillende jaren in de periode 2000-2008

70

Curaçao

60

Jamaica

50

Dom Rep

40
30

Car reg 2002

20

Wereld 2002

10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bron: KPC/Actpol, CBS NA (2008); Faber, Mostert e.a. (2009, p. 79); UNODC & WB (2007, p. iv, 		
p. 9-11)6

6 Berekening van moorden per 100.000 voor Curaçao geschiedde aan de hand van de
moordcijfers uit Actpol en de bevolkingscijfers van het CBS NA. De cijfers van de
andere Caribische landen en de wereld zijn afkomstig uit verschillende figuren in het
rapport van UNODC & World Bank (UNODC & WB, 2007, p. iv).
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Integriteitsdelicten
Het Openbaar Ministerie beschikt niet over een overzicht van wat
er in de afgelopen jaren aan corruptiezaken speelde. Leden van het
Openbaar Ministerie konden wel mondeling diverse zaken toelich‑
ten; over deze zaken schrijft ook de plaatselijke pers en sommige
komen aan bod in publicaties van bijvoorbeeld de Antilliaanse Re‑
kenkamer. Het gaat vooral om gevallen van omkoping en nepotisme.
De situatie bij de zogeheten overheids-nv’s (staatsbedrijven) is in dit
verband exemplarisch en wordt daarom toegelicht.
Omkoping
Betrouwbare cijfers over het exacte aantal omkopingszaken zijn niet
beschikbaar (ze staan soms weggeschreven onder ‘fraude’). Ge‑
noemde officier van justitie schat dat er in de afgelopen tien jaar bij
benadering vijftig leden van handhavingsinstanties zijn omgekocht
door criminelen. Vijf gevallen per jaar lijkt niet veel, maar zou in
Nederland neerkomen op ruim vijfhonderd gevallen per jaar.
Het CBS NA vroeg op verzoek van de Organisatie voor Econom ische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aan bedrijven om de
Nederlands-Antilliaanse eilanden te beoordelen op de mate waarin
zij worden geconfronteerd met integriteitsproblemen. In de percep‑
tie van een meerderheid van de bedrijven is corruptie op Curaçao
een obstakel bij het zakendoen; de meerderheid van de bedrijven
ziet het rechtssysteem niet als corrupt. Anticompetitiepraktijken
en monopolies ziet men als het grootste integriteitsprobleem. De
respondenten werd ook gevraagd of zij, om zaken te kunnen doen,
een ‘additional fee’ moesten betalen – ronduit gezegd: of er steek‑
penningen aan te pas komen. ‘The overwhelming majority respon‑
ded “never”’ (OECD, 2005, p. 48). De OESO stelt dat dit schijnbaar
tegenstrijdige antwoord – veel corruptie, maar nooit steekpennin‑
gen betalen – mogelijk samenhangt met de vraagstelling, die niet
verbijzondert naar soorten van corruptie.
Het financieren van politieke partijen door particulieren en
bedrijven is mogelijk een ander probleem en evenmin kwantitatief
te onderbouwen. De grens tussen het sponsoren van een politieke
partij en omkopen is moeilijk te trekken zolang er geen duidelijke
regels zijn. Met regulering die het probleem oplost, wil het niet
vlotten. Faber e.a. meldden dat een ontwerp-Landsverordening
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(van 2
 8 september 2005) was ingediend die het doen van giften aan
politieke partijen regelde (Faber, Mostert e.a., 2009, p. 286). Najaar
2008 wachtte deze verordening nog altijd op goedkeuring.
Nepotisme
Misschien is omkoping niet het grootste integriteitsprobleem op
Curaçao, maar nepotisme – politici die aan vrienden en familie‑
leden betrekkingen toespelen; deze ‘baantjes’ worden soms ook
overbetaald. Juni 2007 stelde de Algemene Rekenkamer van de Ne‑
derlandse Antillen (ARNA) vast dat binnen het overheidsapparaat
van Curaçao aanstellingen zonder uitzondering onreglementair
plaatsvinden (ARNA, 2007). Bij nepotisme schiet dus niet alleen de
regelgeving tekort, maar ook uitvoering en handhaving. Nepotisme
gaat samen met het stapelen door afzonderlijke functionarissen van
functies bij diverse instellingen, wat leidt tot belangenverstrenge‑
ling en daarmee tot falend toezicht op wanbeleid of verduistering,
zoals het geval lijkt te zijn bij sommige overheids-nv’s.
Integriteitsproblemen bij overheids-nv’s
Curaçao heeft nog enkele staatsbedrijven, de zogeheten overheidsnv’s, en verschillende van deze zijn in verband gebracht met
ongeoorloofde praktijken. Bij deze nv’s gaat het om verschillende
van de reeds genoemde integriteitsproblemen. Er treedt nepotisme
op omdat de regerende partijen de leden van de Raad van Commis‑
sarissen benoemen en gedeputeerden zelf zitting kunnen nemen
in de Raad van Commissarissen van de nv’s, waar ze als bestuurder
toezicht op moeten houden. Voor hun commissariaatsfuncties mo‑
gen ze niet worden betaald, maar dat gebeurt soms toch.7
Bovendien lijden de overheids-nv’s onder een euvel dat in de litera‑
tuur over staatsbedrijven vaker is beschreven:8 het aanwezig zijn
van ‘bedrijven binnen de bedrijven’, in goed Papiamentu, negoshi
den negoshi.9 Een grote strafzaak rond overheids-nv’s die begon
in 2002, leidde tot twintig veroordelingen. Het betrof de betaling

7 Godett ten onrechte dubbel betaald, Antilliaans Dagblad 9 augustus 2008.
8 Vgl. Simis (1982), Feldbrugge (1989).
9 Onbegrip voor vragen naar Curoil, Antilliaans Dagblad 20 augustus 2008; Amigoe 12 au
gustus 2008.
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van steekpenningen, valsheid in geschrifte en oplichting. In dit
onderzoek zag justitie dat bij de inkoop van bedrijfsgoederen de
medewerkers werkten met een eigen ‘bedrijf’, waarbij zij bestel‑
lingen plaatsten tegen een veel te hoge prijs. Die te hoge prijs
betaalden zij met het gemeenschapsgeld van de overheids-nv. Deze
problematiek is nog steeds actueel. In de zomer van 2008 kwamen
twee medewerkers van oliemaatschappij en monopolist Curoil in
opspraak. December 2008 bleek na onderzoek dat niet alleen deze
medewerkers, maar ook de directie van Curoil een negoshi den
negoshi dreef.10
Dan is er ook de affaire rond de Curaçaose Dokmaatschappij. Deze
werd in 2008 door de federale rechter in Florida veroordeeld voor
het jarenlang onder barre omstandigheden te werk stellen van door
Cuba geleverde werknemers, een geval dat veel lijkt op mensen‑
handel (Zumpolle, 2007).11 Volgens zegslieden bij het Openbaar
Ministerie is het nu beter geregeld, maar nog niet alle problemen
zijn opgelost.
Het is duidelijk dat Curaçao nog wordt geplaagd door enkele grote
problemen op het gebied van integriteit, maar het zou niet terecht
zijn te spreken van een ‘gecorrumpeerde samenleving’.12 Betrapte
bestuurders op Curaçao kunnen er geenszins zeker van zijn
onbestraft te blijven.13 Voorts wijst het Openbaar Ministerie erop
dat omkoping nog wel een probleem is, maar dat het om individuele
misstappen gaat en niet om structureel verval van gehele diensten.
Wat aan geruchten in de publiciteit komt, is soms onbetrouwbaar,
want politiek gemotiveerd, en het Openbaar Ministerie zegt niet
achter ieder gerucht aan te kunnen gaan. Bewijsgaring is lastig,
omdat getuigen zelden erg spraakzaam zijn. Het vervolgen van
enkele ‘grote namen’ in het recente verleden zou wel hebben geleid
tot meer voorzichtigheid bij potentieel corrupte functionarissen.

10 Capella kluste er bij, Antilliaans Dagblad 13 december 2008.
11 3 Cubans win $80 million in modern-day slavery case, Miami Herald 20 oktober 2008.
12 Het spreken van een ‘sfeerbeeld’ van ‘een intensief gecorrumpeerde maatschappij op
de Antillen’, zoals het Tweede Kamerlid de heer Brinkman van de Partij voor de Vrijheid
in zijn overzicht van zaken doet, geeft wat dat betreft een ongenuanceerd beeld als het
zou slaan op Curaçao (PVV, 2008, p. 3).
13 Volgens het Amerikaanse State Department geniet het Openbaar Ministerie op de
Nederlandse Antillen ‘a well-deserved reputation for integrity’ (State Bureau for Inter
national Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2009).
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Overigens blijkt een veroordeling geen beletsel voor het opnieuw
bekleden van bestuursfuncties.
Zoals in de inleiding aangekondigd, wordt voor het theoretisch
kader aansluiting gezocht bij de gelegenheidstheorie. Om inzicht
te krijgen in de achtergrond en verwachte ontwikkeling van de
misdaad, is het van belang om kenmerken van Curaçao te achter
halen die van invloed zijn op de elementen uit de crime triangle.
Ik bespreek hierna eerst de fysieke eigenschappen van Curaçao,
de ligging en grootte. Vervolgens komen de sociaaleconomische
instituties en verhoudingen (werkgelegenheid, rol van de staat)
aan de orde.

Fysieke eigenschappen Curaçao
Geografische aspecten zijn van invloed op het economisch ont‑
wikkelingspotentieel van Curaçao. Zijn natuurlijke hulpbronnen
zijn geen grondstoffen, maar natuur en klimaat, die een grote
toeristenindustrie mogelijk maken. De opkomst van het toerisme
is een belangrijke motor van economische groei, maar deze sector
heeft ook eigenschappen die criminaliteitsbevorderend werken.
Om te beginnen vinden in de toeristenindustrie, met haar horeca,
detailhandel en casino’s, veel contante betalingen plaats. Dat is
aantrekkelijk voor witwassen van illegaal verdiend kapitaal en
creëert mogelijkheden voor boekhoudfraude. Toerisme creëert ook
gelegenheden voor vermogenscriminaliteit. Beroving van toeris‑
ten, inbraken in vakantiehuizen en huurauto’s en overvallen op
horecazaken vereisen een bijzondere veiligheidsinspanning van
bedrijfsleven en autoriteiten, ook omdat toeristen de neiging hebben
weg te blijven uit landen die bekendstaan als bijzonder onveilig.
Ligging
Geografische factoren zijn als randvoorwaarden van cruciale bete‑
kenis voor de ontwikkeling van bepaalde soorten van criminaliteit.
Dit geldt in het bijzonder voor vormen van handelsmisdaad – smok‑
kel van illegale goederen en de daaraan gerelateerde geldstroom.
De reden is eenvoudig: de regionale overslagfunctie van de Cu‑
raçaose lucht- en zeehaven in combinatie met de nabijheid tot de
productiegebieden van cocaïne maakt het eiland aantrekkelijk
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voor smokkelaars die willen ‘meeliften’ op al bestaande verkeers‑
stromen. Het belang van Curaçao voor cocaïnesmokkel kreeg een
impuls, aldus de UNODC en de Wereldbank, door de hardere aan‑
pak van de smokkel via Colombia, die leidde tot een verleggen van
transportroutes naar Venezuela. De verdere ontwikkeling van de
smokkel is daarom slechts ten dele door Curaçao zelf te beïnvloe‑
den. Ontwikkelingen op het vasteland, in het bijzonder de aanpak
van de smokkel in Venezuela, bepalen mede de aantrekkelijkheid
van smokkel via Curaçao.
‘Klein-eilandeffect’
De fysieke omvang van Curaçao in absolute termen is eveneens van
invloed op aspecten van de criminaliteit. In dit verband valt te spre‑
ken van een ‘klein-eilandeffect’. Het gaat in het bijzonder om het
effect van zelfbestuur binnen een relatief kleine gemeenschap op
de integriteit van het openbaar bestuur (UNODC & WB, 2007, p. 24).
Faber e.a. wijzen eveneens op het hoge ‘ons kent ons’-gehalte van
de plaatselijke verhoudingen: bestuurders, ondernemers en ambte‑
naren komen elkaar met grote regelmaat tegen; iets vergelijkbaars
geldt voor de gemiddelde handhaver en de burger op straat (Faber,
Mostert e.a., 2009, p. 288). Het nepotisme dat Curaçao kent, hangt
dus vermoedelijk deels samen met de schaal van de samenleving.
Bepaalde ‘informele regelingen’ gaan dan tot de politieke cultuur
behoren.

Sociaaleconomische factoren
De economie van Curaçao is een van de meer welvarende in het
Caribische gebied. Niettemin kende zij een lange tijd van stagna‑
tie, die pas vanaf 2006 is doorbroken. De econoom Haan (2002)
beschreef in Justitiële verkenningen de achtergrond van de econo‑
mische crisis – ten tijde dus van de criminaliteitsuitbarsting. Haan
vergeleek de ontwikkeling van Curaçao met die van Aruba na de
status aparte. In de periode dat Curaçao grote aantallen mensen
zag vertrekken, trok Aruba juist veel mensen aan en wist het de
werkloosheid vrijwel te elimineren. Haan verklaarde het verschil
in ontwikkeling uit het beleid van Aruba van openstelling van de
economie voor de buitenwereld, terwijl de autoriteiten op de Neder‑
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landse Antillen en Curaçao jarenlang een defensief beleid voerden.
Curaçao schermde de industrie af voor concurrentie door invoerver‑
boden, subsidieerde verliesgevende overheidsbedrijven en weerde
buitenlandse werknemers van de arbeidsmarkt, waardoor bedrij‑
ven niet konden expanderen. Overheidsbestedingen waren vooral
consumptief en gericht op personeelsuitgaven en subsidies. Voor
fondsen steunde men op de ontwikkeling van de financiële offshore‑
sector en hulp uit Nederland, bronnen die beide rond 2000 minder
vanzelfsprekend werden. Overheidsinvesteringen ter versterking
van de economische structuur waren minimaal (Haan, 2002,
p. 36-41).14
De protectionistische en consumptieve politiek is sinds 2000
geleidelijk afgezwakt. De Nederlandse Staat ging strengere voor‑
waarden verbinden aan de hulpverlening. Om de mogelijkheden
voor witwassen te verkleinen kwam de financiële offshoresector
meer binnen de kaders van internationale afspraken. De samen‑
werking van Curaçao met het Internationaal Monetair Fonds leidde
tot een aantal structurele aanpassingen die het einde betekenden
voor een deel van de beschermende maatregelen. In 2008 bevestigde
het IMF de keer ten goede, maar wees ook op de noodzaak van
verdere hervormingen in vooral het pensioen- en belastingstelsel
en de arbeidsmarkt (IMF, 2008, p. 2). Verdere groei hangt af van
twee zaken: externe ontwikkelingen, en die zijn eind 2008 door de
kredietcrisis niet erg gunstig, en verdere structurele hervormingen
die het vertrouwen van investeerders kunnen schragen.
De vraag is nu hoe de ontwikkeling van de criminaliteit samenhing
met de economische hervormingen. Twee aspecten zijn dan van
bijzonder belang: de situatie op de arbeidsmarkt en de interventio‑
nistische politiek.
De arbeidsmarkt
Het IMF beschouwt vooral de hoge lonen op de Nederlandse Antil‑
len als een probleem. Nobelprijswinnaar Paul Krugman stelt dat de
arbeidsmarkt zich gedraagt als iedere andere markt – zijn lonen te
hoog in verhouding tot de arbeidsproductiviteit, dan daalt de vraag

14 Het eilandsbestuur signaleerde de problemen zelf ook (Eilandgebied Curaçao/Dienst
Economische Zaken 2001, p. 13-15).
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naar arbeid (Krugman, 1998, p. 21 e.v.). Lonen zijn vaak ‘te hoog’
(in termen van salaris of veel vakantie) omdat de marktwerking
aan banden wordt gelegd – door de staat, bijvoorbeeld uit sociale
overwegingen, of omdat belangengroepen van insiders (denk aan
zittende werknemers en hun vakverenigingen en gilden van onder‑
nemers) kartels vormen die, bewust of onbewust, de outsiders buiten
houden.15
De typische outsiders zijn de nieuwkomers op de arbeidsmarkt –
immigranten en jongeren. Deze groepen lopen relatief veel kans
werkloos te blijven – en nog langdurig ook, omdat het politiek
meestal lastig is bestaande privileges zonder veel oproer af te bou‑
wen. Een dichtgetimmerde arbeidsmarkt heeft een paar gevolgen
voor de criminaliteitssituatie in een land. Ten eerste wordt het voor
zowel werkgevers als werknemers (of werkzoekenden) aantrekkelijk
een illegale arbeidsmarkt op te zetten. Er ontstaat een voedings‑
bodem voor zwart werk, illegale migratie en, indien controles op
arbeidsomstandigheden zwak zijn, situaties die op uitbuiting en
dus mensenhandel lijken. (Arbeids)marktverstorende interventies
zijn tevens een bron van corruptie (Olson, 2000, p. 107). Ten tweede
kan een onderklasse ontstaan van mensen die niet alleen zonder
werk zitten, maar ook geen zicht hebben op verbetering. Structurele
werkloosheid onder opeenvolgende generaties jongeren is bevorder‑
lijk voor het ontstaan van een pool van ‘bereidwillige daders’. Niet
omdat werkloosheid op zichzelf mensen naar criminaliteit drijft,
maar mogelijk wel het volstrekt ontbreken van perspectief. Dat per‑
spectief ontbrak geruime tijd op Curaçao. Haan merkt hierover op:
‘In het kader van “Antillianisering” van de arbeidsmarkt wordt decennialang
een restrictief toelatingsbeleid ten aanzien van middel- en hoger-opgeleiden
gevoerd. Dit beleid leidt tot het tegendeel van wat wordt beoogd, namelijk méér
werkloosheid. Door gebrek aan geschoold kader presteren vele private bedrij
ven en overheidinstellingen slecht, wat de concurrentiekracht van het Cura
çaose bedrijfsleven nadelig beïnvloedt en bij de overheid slecht uitwerkt op het
openbaar bestuur. De enorme red tape die komt kijken bij het toegelaten krijgen
van een “buitenlander” zorgt slechts voor werkgelegenheid bij de overheid, maar

15 Voor een uiteenzetting over hoe gevestigde groepen (gilden, kasten, syndicaten,
vakbonden) arbeidsmarkten voor nieuwkomers door de eeuwen heen dichttimmerden,
zie Olson (1982).
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kost de facto banen. Het tegenhouden van gekwalificeerde “buitenlanders” leidt
er immers toe dat lokale krachten (afgeleid) werk wordt onthouden, terwijl het
zwakke onderwijssysteem ervoor zorgt dat onvoldoende geschoolde Curaçaoë
naars de lokale arbeidsmarkt betreden.’ (Haan, 2002, p. 44)

In het licht van wat is opgemerkt over de positie van outsiders op een
beschermde arbeidsmarkt, lijkt het wat dat betreft ‘herkenbaar’ dat
op Curaçao de werkloosheid door de jaren heen altijd veel hoger was
onder jongeren. De werkloosheid onder jongeren van 15-24 jaar lag,
met uitzondering van het jaar 2000, geruime tijd boven de 30% en
piekte in 2005 tot 44% (zie figuur 5).
Figuur 5 Werkloosheid op Curaçao naar leeftijdscategorie, 1998-2008, in
procenten van de beroepsbevolking
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Bron: CBS Nederlandse Antillen, Ontwikkeling van de beroepsbevolking naar leeftijd; Jeugdwerkloosheid stijgt naar 26,3 procent, Amigoe 20 december 2008

Wat opvalt aan de cijfers, is dat het verband tussen leeftijd en werk‑
loosheid over de hele linie is terug te zien. Zoals gezegd verbeterde
de economische situatie vanaf 2004, na een aantal structurele
hervormingen dat de economie minder star maakte. In 2006 trad
ook voor jongeren een verbetering in en de jeugdwerkloosheid
daalde tot 37,6%; eind 2008 beschikbaar gekomen CBS-cijfers wijzen
op een versterkte daling in 2007 tot 24,8%, gevolgd door een stijging
in 2008 naar 26,3%. Het lijkt al met al aannemelijk dat de pool aan
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bereidwillige daders de afgelopen jaren kleiner werd en dat dit mede
bijdroeg aan een verbetering van de criminaliteitssituatie.16
Werkloosheid en armoede bepalen zoals gezegd op zichzelf niet
of mensen crimineel worden. Rijkere samenlevingen zijn ook niet
minder crimineel dan andere. De UNODC en de Wereldbank zien
wel een verband tussen economische groei en het type criminaliteit
waarmee een samenleving wordt geconfronteerd. Toenemende
welvaart lijkt samen te gaan met meer vermogens- en minder
geweldsmisdrijven.17 Dit lijkt misschien vreemd wanneer men
veronderstelt dat vermogensmisdrijven het gevolg van armoede
zouden zijn. Vanuit een gelegenheidsperspectief is de relatie echter
goed te begrijpen: bij groeiende welvaart neemt het aantal te stelen
objecten toe.
Interventionisme en staatsbedrijven
Wat in het voorgaande ook bleek, is dat marktafscherming proble‑
men creëert in de sfeer van de integriteit van het openbaar bestuur.
De econoom Olson stelt dat een interventionistische staat een vehi‑
kel is voor patronage ten gunste van belangengroepen; zo’n staat is
tevens een bron van corruptie (Olson, 2000, p. 107; vergelijk World
Bank, 1996, p. 95-96). Dat lijkt ook voor Curaçao te gelden. Bijzonder
kwetsbaar blijken de overheids-nv’s, en eigenlijk is dat niet verba‑
zingwekkend. Binnen de neo-institutionele economie besteedt de
agency-literatuur veel aandacht aan de problemen van corporate
governance die voortvloeien uit de scheiding tussen economisch
eigendom (van aandeelhouders) en effectieve zeggenschap (van het
management) (De Vries, 1992). Staatsbedrijven kennen dergelijke
problemen in versterkte mate omdat afstand tussen de eigenaar (de
gemeenschap, vertegenwoordigd door de staat) en de bedrijfsleiding
(in feite ambtenaren) nog groter is. Een staatsbedrijf is bovendien
meestal monopolist, waardoor de consument geen controlerende
functie kan uitoefenen en het aankomt op administratief toezicht.
Dat toezicht moet worden geregeld door de politiek, wat het gevaar

16 De reflex om zittende werknemers te beschermen blijft aanwezig. Zo werd in 2008 het
minimumloon met 15% verhoogd als compensatie voor de inflatie, en is besloten om
enkele landsambtenaren van de Nederlandse Antillen die deels overtollig worden, aan
te stellen bij het eilandsbestuur.
17 UNODC & WB (2007, p. 40).
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met zich brengt dat politieke afwegingen bedrijfseconomische be‑
slissingen kleuren. Omdat benoemingen in staatsbedrijven altijd
‘politiek’ zijn, zijn die bedrijven in potentie een bron van patronage
en corruptie. Uiteraard zijn controle en toezicht geboden om mis‑
standen terug te dringen, maar die kunnen ook gelegenheid voor
omkoping bieden, namelijk van de controleurs.18
Wellicht zijn misstanden in de nv’s beter te voorkomen door aanpas‑
singen in de eigendomsverhoudingen en een vrijere concurrentie op
sommige markten dan door meer controle uit te oefenen. De vraag
kan worden gesteld of integriteitsschendingen vooral samenhan‑
gen met de eigenschappen van de cultuur van een land, zoals vaak
wordt gedacht, of met bepaalde vermijdbare arrangementen.

Conclusie
Het Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen constateert in zijn
Jaarverslag 2007 dat er sprake is van een ‘duidelijk afnemende ten‑
dens in criminaliteit [die] ter kennis komt van het OM’ (OMNA, 2007,
p. 9). Dat beeld is zeker juist wanneer de huidige situatie wordt ver‑
geleken met die van een jaar of vijf geleden. De slachtofferenquête
van 2008 bevestigde de indruk van het Openbaar Ministerie, in ieder
geval voor wat betreft de misdaad die burgers direct raakt. Het her‑
stel kwam niet vanzelf: hervormingen, mede in het kader van het
proces van staatkundige vernieuwing, droegen bij aan een opleving
van de economie en een daling van de werkloosheid, terwijl gerichte
inzet van opsporingsteams enkele van de grotere misdaadproble‑
men effectief terugdrong. Dat maakt het herstel ook kwetsbaar,
omdat het zo afhankelijk is geweest van die hervormingen en die
inzet. Verdere hervormingen zijn nodig om prikkels voor corruptie
weg te nemen en de arbeidsmarkt voor jongeren te openen. Naast
repressie door politie en justitie kunnen hervormingen elders in de
samenleving een belangrijke bijdrage leveren aan criminaliteitspreventie. Tegelijkertijd is er nog onvoldoende zicht op problemen
zoals mensenhandel, witwassen en diefstal, en schiet de hand‑
having tekort op terreinen als illegale arbeid, verkeersdelicten en

18 Staatsbedrijven zijn daardoor in de regel niet alleen inefficiënt omdat ze geen concur
rentie hebben, maar ook omdat, juist ook in democratieën, de politiek niet graag
werknemers ontslaat of prijzen verhoogt (vgl. Winiecki, 1991; Olson, 2000).
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milieucriminaliteit. Sommige kwesties zullen het verzelfstandigde
Curaçao voor grote opgaven blijven stellen. Het succes van de
laatste jaren maakt echter duidelijk dat er geen reden is voor moede‑
loosheid.
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De ‘verwijtenroute’
Over de achtergronden van fraude en corruptie in het
Caribische deel van het Koninkrijk
P.C.M. Schotborgh-van de Ven*

De negatieve kwalificaties die in de loop der jaren vanuit Nederland
aan de Nederlandse Antillen en Aruba zijn toebedeeld, zijn talrijk:
‘pirateneiland’, ‘belastingparadijs’, ‘witwasoord’, en recenter:
‘corrupt boevennest’. De Antillen en Aruba verwijten op hun
beurt Nederland dat het, niet gehinderd door enige kennis, een
betweterige botte houding aanneemt en handelt op basis van
etnocentrisme, vooroordelen en geruchten.
In de besprekingen over de nieuwe staatkundige structuur van
de Antilliaanse eilanden hanteerde Nederland de onderwerpen
‘criminaliteit’, in het bijzonder ‘corruptie’, en daarmee ‘bestuurlijke
integriteit’ als voorname onderhandelingspunten ten opzichte van
Curaçao en Sint Maarten in hun streven naar een status aparte. In
2006 werden criteria voor goed bestuur opgesteld waaraan de eilan‑
den ten tijde van de komende rondetafelconferentie zouden moeten
voldoen om een autonome status binnen het Koninkrijk te krijgen.
De politieke discussie tussen de Koninkrijkslanden over crimina‑
liteit, en vooral over fraude en corruptie, stokt vaak in herhaling
van problemen en stereotyperingen en eindigt regelmatig in een
bevestiging van het wederzijdse onbegrip. Er wordt erg gemakkelijk
geoordeeld en er lijkt weinig bereidheid om stil te staan bij de ach‑
terliggende oorzaken en de eigen rol (veelal onbedoeld en onbewust)
van de afzonderlijke Koninkrijksdelen.
Uit publieke berichtgeving en opsporingsberichten is moeilijk af
te leiden wat er nu werkelijk aan de hand is. Wetenschappelijke
publicaties over fraude en corruptie in de Antillen en Aruba zijn er
in beperkte mate. Wel zijn er veel rapporten, ambtelijke berichten en
memo’s waarin wordt gewezen op fraude, corruptie en onbehoorlijk

* Drs. Nelly Schotborgh-van de Ven is directeur van Forensic Services Caribbean N.V. te
Curaçao en docent Criminologie aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Deze
bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.
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bestuur op de eilanden. Maar deze constateringen bestaan
doorgaans uit niet-onderbouwde herhalingen van geruchten en
vermoedens en dragen niet bij aan inzicht in de situatie. Integen‑
deel, de verhoudingen tussen Nederland, de Antillen en Aruba
worden met deze berichten vaak dusdanig op scherp gesteld, dat het
de Koninkrijksdelen verder uiteendrijft. Een uitgelekte weekbrief
van de Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad (VNO) van
februari 2009 is in dit opzicht veelzeggend.1 In dit ambtelijk bericht,
waarmee VNO Nederland wekelijks op de hoogte houdt van wat er
op Aruba speelt, wordt onder meer gesproken over de vermeende
macht van de invloedrijke familie Croes, waardoor de procureurgeneraal van Aruba zich zou laten aansturen.
In deze bijdrage wordt getracht een beeld te geven van wat werkelijk
speelt op het gebied van fraude en corruptie in het Caribische deel
van het Koninkrijk. De bekendste opsporingsonderzoeken naar
ondeugdelijk bestuur van de afgelopen vijftien jaar komen aan
bod. Hierbij wordt vastgesteld dat fraude en corruptie wel degelijk
voorkomen, maar ook worden aangepakt. Verder wordt een aantal
sociaal-culturele, politieke en economische factoren genoemd
dat een rol speelt bij fraude en corruptie. Het is de bedoeling om
met deze informatie te komen tot een opbouwend debat over deze
problematiek.

Spraakmakende zaken
In 1993 wordt op Sint Maarten Claude Wathey, die vanaf 1951 de
leider was van de Democratische Partij, gearresteerd op verdenking
van het aannemen van smeergelden van Italiaanse aannemers bij
de uitbreiding van de luchthaven. Met de financiering van het mil‑
joenenproject was gesjoemeld, de begroting bleek kunstmatig te zijn
opgeschroefd. De aannemers ontvingen 13 miljoen dollar zonder
dat er een spade de grond in was gegaan. Wathey kreeg achttien
maanden cel wegens valsheid in geschrifte en meineed. In dezelfde
affaire werden ook vier anderen veroordeeld, onder wie zijn zoon Al

1 De plaatsvervangende Vertegenwoordiger op Aruba mailde Weekbericht nummer 3 op
16 januari 2009 onder andere naar de Nederlandse minister van Justitie Ernst Hirsch
Ballin en staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten van Koninkrijksrelaties. Het bericht is
onbedoeld in de openbaarheid gebracht.
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Wathey en voormalig gezaghebber Ralph Richardson. Ondanks deze
veroordeling was Claude Wathey tot na zijn dood (1998) de held van
Sint Maarten, ‘the Godfather’ die Sint Maarten heeft ontwikkeld tot
een welvarend eiland. Toen de wederopbouw van Sint Maarten na
de orkaan (1995) dreigde te verzanden in stroperige bureaucratie,
klonk weer even de roep om Wathey. Onder zijn regie gingen ten‑
minste wel de handen uit de mouwen. 2
In augustus 2002 wordt het Land Aruba op grond van wanprestatie
veroordeeld tot betaling van ruim 20 miljoen dollar winstderving
aan twee Amerikaanse motorsportbedrijven. Dit leidt in 2004 tot de
eerste parlementaire enquête 3 op Aruba, waarbij de rechtmatig‑
heid wordt onderzocht van uitgaven van de overheid in het kader
van de aanleg van een racebaan, een project dat uiteindelijk niet is
gerealiseerd.
In april 2003 worden op Curaçao drie politici aangehouden op
verdenking van betaling van smeergelden. Het ging om Anthony
Godett, leider van de grootste oppositiepartij van destijds, Frente
Obrero (FOL), Ramon Chong, voormalig gedeputeerde van Toerisme
van de regeringspartij PNP (Nationale Volkspartij), en Nelson
Monte, de grote man achter de FOL. Monte was geen onbekende
voor het Openbaar Ministerie. Hij werd twee jaar eerder al veroor‑
deeld voor fraude met de LGO-regeling. De drie mannen werden
aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, oplichting
en het aannemen van smeergeld bij het aantrekken van een buiten‑
landse strategische partner voor de posterijen van de Nederlandse
Antillen. De aantijgingen tegen Monte gingen verder over het
project ‘voorrijwegen’ bij luchthaven Hato, waar het Nederlandse
bouwbedrijf ‘De Antillen’ bij was betrokken.
Deze drie politici zijn veroordeeld. Nadat Anthony Godett zijn straf
had uitgezeten, werd hij gedeputeerde van Ruimtelijke Ontwik‑
keling en Openbaar Vervoer in het Bestuurscollege van Curaçao.
Ramon Chong werd hoofd van de Directie Economische Zaken.4

2 De Volkskrant 12 januari 1998.
3 Besluit Staten van Aruba, september 2003, tot het instellen van de enquêtecommissie
Racetrack.
4 De Volkskrant 7 april 2003.
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Het ‘tropische corruptievirus’ maakt geen uitzondering voor Euro‑
pese Nederlanders. In 2006 komt voormalig officier van justitie Cor
Merx op Sint Maarten in opspraak. Hij wordt verdacht van valsheid
in geschrifte in de periode dat hij nog werkzaam was bij het Open‑
baar Ministerie op het eiland. Na zijn repatriëring naar Nederland
wordt hij alsnog in hoger beroep veroordeeld tot twaalf maanden
voorwaardelijk. Zijn benoeming tot advocaat-generaal in Nederland
wordt vervolgens ingetrokken.
Op Aruba staan in 2008 oud-premier Henny Eman en vier anderen
terecht in de zaak Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas. Het betreft
een groot ontwikkelingsplan van de AVP-regering om in het verkie‑
zingsjaar 2001 de plaats San Nicolas een facelift te geven. Tussen
1999 en 2001, gedurende de regeringsjaren van het kabinet-Eman,
namen ambtenaren en politici smeergeld aan voor de aanbesteding
van bouwprojecten. Volgens de Arubaanse Rekenkamer waren de
uitgaven van f 25 miljoen niet in de boeken terug te vinden. Hierop
volgde een groot onderzoek, waarbij ambtenaren en aannemers
werden veroordeeld. In juli 2008 volgt er een vrijspraak van Eman,
maar de toenmalige minister van Financiën, Robertico Croes, is in
deze zaak veroordeeld. Hij kreeg tien maanden voorwaardelijk en
een taakstraf van 240 uur dienstverlening.
In april 2009 wordt op Sint Maarten de voormalig politiecommissa‑
ris de heer Derrick Holiday veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke
gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Holiday moet 180
uur ‘community service’ verrichten en is voor de komende drie jaar
verbannen uit het politiekorps. Hij is veroordeeld voor vervalsing
van tientallen immigratiedocumenten en voor valsheid in geschrifte
om een huurvergoeding op te strijken.
Louie Laveist, gedeputeerde in het Bestuurscollege van Sint
Maarten, is in april 2009 veroordeeld voor onder meer valsheid in
geschrifte, oplichting en corruptie. Hij kreeg achttien maanden
gevangenisstraf, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Laveist
was voor de regeringspartij DP (Democratische Partij) in het
Bestuurscollege van Sint Maarten gedeputeerde voor Arbeid, Jeugd
en Cultuur. De rechter stelt in het vonnis dat hij zijn positie heeft
misbruikt voor persoonlijk gewin. In mei 2009 wordt op Sint Maar‑
ten een akkoord gesloten over een nieuwe regering. De National
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Alliance (NA) wil samen met Laveist de regering vormen. Staats‑
secretaris Ank Bijleveld van Koninkrijksrelaties vindt het een ‘slecht
signaal dat een voor corruptie veroordeelde bestuurder’ nu mogelijk
in het Bestuurscollege komt te zitten, en noemt het ‘buitengewoon
kwalijk dat zoiets kan op Sint Maarten’.

Vigerend beleid
Deze greep uit onderzoeken van de afgelopen vijftien jaar naar
personen in vooraanstaande posities laat zien dat er wel iets aan de
hand is – én dat wel degelijk wordt opgetreden. Uit de strafrechte‑
lijke onderzoeken en veroordelingen van bestuurders blijkt in ieder
geval dat financiële criminaliteit, waaronder fraude en corruptie,
in de Antillen en Aruba is opgespoord en vervolgd, en dat dit tot aan
strafuitvoering wordt doorgezet. De rechtsstaat werkt dus, in die zin
dat men er niet zomaar mee wegkomt. Dit geldt zeker ook voor ple‑
gers van financiële criminaliteit in minder hooggeplaatste functies.
Bovendien geldt dat voor financiële criminaliteit, zoals overigens
voor de meeste andere delicten, in de Antillen en Aruba aanzienlijk
hogere straffen worden opgelegd dan bijvoorbeeld in Nederland
(Reijntjes, 2002, p. 69).
In de jaren negentig werd het onderwerp ‘deugdelijk bestuur’
met het rapport Konfiansa (1999)5 in de Nederlandse Antillen en
Calidad (1997)6 in Aruba ook in politieke zin op de Antilliaanse en
Arubaanse agenda gezet. In beide rapportages wordt een indruk‑
wekkende lijst met concrete aanbevelingen geformuleerd om een
proces op gang te brengen ter verbetering van de kwaliteit en de
integriteit van het bestuur. Achtereenvolgende regeerprogramma’s
hebben het belang hiervan benadrukt.
Op zowel lands- als eilandsniveau werden integriteitstrajecten op
gang gebracht om ambtenaren bewust en weerbaar te maken. Het
merendeel van de ambtenaren nam deel aan trainingsprogramma’s
en integriteitsenquêtes, er werden vertrouwenspersonen aange‑
steld, gedragscodes ontwikkeld en er werd screeningsonderzoek

5 Konfiansa, bestuurlijke verbetering en integriteit, Bureau Constitutionele Zaken, februari
1999.
6 Calidad, kwaliteit, rapport van de Arubaanse Werkgroep ‘Deugdelijkheid van Bestuur’,
oktober 1997.
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naar kwetsbare functies uitgevoerd. Zowel landelijke als eilandelijke
wetgevingstrajecten werden op gang gebracht. In 1994 werd een
wet gewijzigd in het Wetboek van Strafrecht aangaande de verant‑
woordelijkheid van ministers en de leden van de bestuurscolleges
van de eilandgebieden. Er kwam een gedragscode voor ministers,
een landsverordening ‘integriteitbevordering gezagsdragers’,7 en de
functie van Ombudsman werd ingesteld.
Tegelijkertijd ontstonden verschillende initiatieven die erop waren
gericht onregelmatigheden binnen het ambtenarenapparaat meer
systematisch in kaart te brengen. Zo vinden op de Antilliaanse
eilanden drie integriteitsonderzoeken plaats, naar achtereenvolgens
de politie (2000),8 de douane (2001)9 en de gevangenis (2001).10
Op Aruba publiceerde de linkse politieke partij Red Eternal
Democratico (RED) in 2002 een rapport11 van een zogeheten
Waarheidscommissie. Het rapport bevat een opsomming van
vermeende onregelmatigheden gepleegd in de regeringsperiode van
de Arubaanse Volks Partij (AVP).
Op Bonaire publiceerde de Fundashon Bon Gobernashon (de Stich
ting Behoorlijk en Deugdelijk Bestuur) in 2006 een zogenoemd
‘zwartboek’, waarin Ramonsito Booi en andere kopstukken van de
regeringspartij Union Patriotiko Bonaireano (UPB) worden beschul‑
digd van nepotisme, fraude en corruptie, waaronder oneigenlijke
uitgifte van vergunningen en terreinen.
Over de georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op Sint
Maarten verscheen in 2007 een publicatie van het WODC (Verhoe‑
ven en Bokhorst, 2007). De Nederlandse politiek reageerde met
verbazing op het rapport en Nederlandse parlementariërs stelden
vervolgens de gewenste status aparte van Sint Maarten opnieuw ter
discussie.

7 Deze landsverordening (concept status) regelt de meldplicht ter voorkoming van
ongewenste vermenging van belangen en functies ten aanzien van gezagsdragers en
ter bestrijding van onrechtvaardige verrijking.
8 Un bon pais tin bon polis. Rapport Commissie van Onderzoek Weerbaarheid Korps
Politie Nederlandse Antillen tegen Integriteitsaantasting, Willemstad, juli 2000.
9 Commissie-Wiel II, 2001.
10 Commissie-Kibbelaar, 2001.
11 Een kwestie van mentaliteit, bestuur en integriteit op Aruba, Aruba, 17 juni 2002.
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Achterliggende oorzaken
Hoewel er dus meerdere strafrechtelijke onderzoeken en veroor‑
delingen zijn geweest en uiteenlopende initiatieven om deugdelijk
bestuur te bereiken, om daarmee bestuurlijke onbetrouwbaarheid,
fraude en corruptie te beteugelen, hebben deze initiatieven niet al‑
lemaal het gewenste effect gehad.
Op de eerste plaats blijkt uit al deze inspanningen, zoals Van Hulten
(2002, p. 15) stelt, dat het bijzonder moeilijk is om corruptie te
onderzoeken en te meten:
‘Ik kom tot de conclusie, en met mij vele anderen die op dit terrein werkzaam
zijn, dat – haast ten principale – feiten ten aanzien van corruptie onbekend zijn.
Die onbekendheid vloeit voort uit het karakter van corruptie zelf, omdat zowel de
betaler als de ontvanger van smeergeld er baat bij hebben dat niet bekend is dat
de één aan de ander betaalt voor iets wat anders onbereikbaar zou zijn.’

En op de tweede plaats blijkt ook in de Antillen en Aruba, zoals in
de rest van de wereld, dat ‘desintegriteit en corruptie passen in de
categorie “ontembare problemen” die zich niet een twee, drie uit de
weg laten ruimen’ (Kristensen, 2008, p. 79).
Succes in preventie en bestrijding van fraude en corruptie vereist
inzicht in de achterliggende oorzaken. Hoe komt het dat in een
kleine samenleving mensen in een positie van maatschappelijke
zekerheid en sociaal aanzien, integriteitsrisico’s nemen bij de
uitoefening van hun beroep? Zij kunnen toch beter dan wie ook
overzien wat er op het spel staat voor henzelf en voor hun familie?
Nog sterker, we zien in een aantal gevallen van fraude en corruptie
op de eilanden dat de plegers in genade worden terugontvangen.
Dit terwijl het onwettig handelen van deze (politieke) ambtsdragers
grote financiële gevolgen heeft gehad voor de overheid, dus de
gemeenschap. Dat doet de vraag rijzen waarom een sociaal systeem
in een samenleving zo werkt. Hebben de plegers hun machts
netwerk behouden, of spelen andere factoren een rol? Is het zo dat
mensen mededogen hebben omdat er heimelijk gedacht wordt: ik
zou het ook doen als ik de kans kreeg?
Het is niet de wetgeving die tekortschiet, en zoals betoogd, aan
opsporings- en bestuurlijke aandacht ontbreekt het evenmin. Wil‑
len we weten waar het dan wel aan schort, dan is het zinvoller om
na te gaan waarom de verschillende initiatieven niet het gewenste
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resultaat hebben, dan om opnieuw te onderzoeken of er sprake is
van ondeugdelijk bestuur.12 In dit verband biedt het perspectief om
romans te lezen als De droevige kampioen (Brokken, 1997), Geniale
anarchie (Van Leeuwen, 1990) en Dubbelspel (Arion, 1973), die
ingaan op de historie van de eilanden, de intermenselijke relaties
en de bestuurlijke verhoudingen met Nederland. Ook zijn er enkele
meer sociologisch getinte studies, De cultuur van de angst (Marcha
en Verweel, 2003) en De terreur van de schaamte (Broek, 2007), die
inzicht geven in sociale en culturele factoren die het denken en
handelen van de mensen op de eilanden bepalen. Daarnaast zijn er
enkele interessante studies naar deugdelijk bestuur (Nauta, 2007;
Verton, 2002), waarin de antwoorden te vinden zijn op vragen over
achterliggende oorzaken van fraude en corruptie. Deze achterlig‑
gende oorzaken worden in de volgende paragrafen nader belicht.

Koloniale historie
In hoeverre zijn fraude en corruptie de oogst van een lange geschie‑
denis van kolonialisme? Elementen in de huidige arbeidscultuur,
zoals wantrouwen, gebrek aan verantwoordelijkheid en initiatief,
zijn terug te voeren tot de meester-slaafverhouding. Deze elementen
vormen een voedingsbodem voor financiële criminaliteit. Marcha
en Verweel (2003) beschrijven in het boek De cultuur van de angst
hoe de historie van de slavernij doorwerkt in de mentaliteit van het
volk en de huidige maatschappelijke structuren. In zowel de pu‑
blieke als de private sector komt dit cultuurmechanisme vaak tot
uitdrukking in overdreven ontzag voor de chef, directeur, commis‑
saris of politiek leider. In de praktijk betekent dit dat werknemers en
sympathisanten hun mond houden, ook al zien zij dat er binnen de
onderneming of de partij (op leidinggevend niveau) onregelmatig‑
heden worden begaan. De Antilliaan of Arubaan durft doorgaans
zijn ‘meerdere’ niet om rekenschap te vragen voor zijn daden. Dit is
ook niet verwonderlijk, want mensen kunnen op staande voet ont‑
slagen worden en hebben dan weinig mogelijkheden om verhaal te

12 Tweede Kamer, 91e vergadering, 3 juni 2009. De Tweede Kamer besloot tot een update
van het in 2007 gepubliceerde onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit op Sint
Maarten en tevens tot een onderzoek naar vermeend ‘wanbestuur’ op Aruba.
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halen. Dit gegeven vormt een vruchtbare bodem voor misbruik van
bevoegdheden. De schuinsmarcheerders lopen weinig risico betrapt
en aangesproken te worden. Acceptatie van machtsongelijkheid
biedt ruimte om naar eigen believen, wellicht tegen de wet en de
procedures in, te handelen.
Andere cultuurmechanismen die het kolonialisme heeft meege‑
bracht, betreffen een diepgeworteld wantrouwen en minderwaar‑
digheidsgevoel. Deze twee elementen samen veroorzaken dat
‘controle’ wordt geïnterpreteerd als ‘wantrouwen’: ‘Ik word gecon‑
troleerd omdat de ander vindt dat ik het niet goed doe, om vervol‑
gens maatregelen tegen mij te nemen.’ Door deze gedachtegang
komt de controlefunctie in het ambtelijk apparaat onvoldoende
uit de verf. Controlefuncties zijn over het algemeen niet populair
en worden daarom niet altijd ingevuld. Er zijn vanuit Nederland
verschillende initiatieven geweest voor verbetering van de kwaliteit
van het bestuur van de Nederlandse Antillen en Aruba door middel
van de introductie van controle-instrumenten. Uitvoering hiervan
stokt, omdat het noodzakelijke fundament voor het uitvoeren van
controle, namelijk vertrouwen, ontbreekt.

Het bestuurs- en politieke systeem
Het bestuurssysteem op de Antillen en Aruba is naar Nederlands
voorbeeld vormgegeven. In de praktijk is inmiddels gebleken dat het
Koninkrijksverband een bestuurlijk model voor de eilanden van de
Nederlandse Antillen en Aruba heeft opgeleverd dat bureaucratisch,
log en inefficiënt is. De dubbele bestuurslaag in de Nederlandse
Antillen biedt ruimte om dingen te manipuleren en te regelen.
Systemen zijn niet waterdicht en bestaande regels en procedures
worden omgebogen.
Een belangrijke oorzaak hiervan is terug te voeren naar het ontstaan
van de democratie op de Antillen en Aruba (Nauta, 2007, p. 16).
Terwijl het democratisch bestuurssysteem van bijvoorbeeld een
gemiddeld Europees land kan gelden als de politieke cultuur van de
bevolking, ligt de oorsprong van de democratie op de Antillen en
Aruba buiten de eigen maatschappij, namelijk in Nederland. Nauta
wijst op het belang van een goede aansluiting van de beginselen van
een democratie bij de culturele waarden en normen van een samen‑
leving. Hiervan is duidelijk geen sprake in de Antillen en Aruba.
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Voormalig rechter in de Nederlandse Antillen, Bob Wit, schrijft in
dit verband in een brief aan Tweede Kamerlid John Leerdam (2009),
dat een constitutionele democratie in de Antillen en Aruba beter zou
passen dan de in Nederland bestaande parlementaire democratie,
omdat op die manier de noodzakelijke ‘checks and balances’ beter
tot hun recht kunnen komen. Een democratische rechtsstaat kan
volgens Wit niet worden gegarandeerd door een poldermodel neer
te zetten in landen die geen polders hebben. Wit zet in zijn brief nog
één stap verder en deelt met de lezer zijn overtuiging dat de situatie
in het Caribische deel van het Koninkrijk nimmer zal verbeteren
indien het ‘moederland’ zelf weer, zelfs maar voor een deel, het heft
in handen neemt.
De eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba kennen een
partijpolitiek patronagesysteem (wederzijdse afhankelijkheid) naar
Amerikaans model. In de praktijk betekent dit dat kiezers afhanke‑
lijk zijn van de gunsten van de bestuurders en vice versa. De poli‑
tieke partijen zijn voor hun financiering (gedeeltelijk) afhankelijk
van gunsten van het bedrijfsleven en privépersonen. Het ‘voor wat,
hoort wat’-principe ligt hier voortdurend op de loer. De kapitaal‑
krachtigen hebben hierbij invloed op het besluitvormingsproces van
het bestuur. De uitslag van de verkiezingen heeft gevolgen voor het
opnemen van ‘de kiezers’ in het overheidsapparaat. Vaststaat dat
kiezers die afhankelijk zijn van gunsten van bestuurders, hen niet
ter verantwoording roepen en de bestuurlijke arrogantie over zich
heen laten komen.
Daarnaast werkt de bestuurlijke instabiliteit van de afgelopen
jaren, op zowel lands- als eilandsniveau (in ieder geval op Curaçao),
verlammend op het voeren van een deugdelijk en eenduidig
langetermijnbeleid. De snelle bestuurswisselingen hebben het
opportunisme (partijbevoordeling) en nepotisme (familie- en
vriendjespolitiek) gestimuleerd. Elke bestuurswisseling is gepaard
gegaan met politieke benoemingen, ongeacht de kwalificaties van
de personen. Als gevolg van dit partijpolitieke patronagesysteem
functioneren sommige overheidsdiensten slecht: er werken onge‑
kwalificeerde krachten, of mensen die gedemotiveerd zijn geraakt
door deze gang van zaken. Besluitvorming en financieel beheer zijn
niet altijd gericht op het algemeen belang van de eilanden, maar
soms meer op het behoud van de eigen posities van het bestuur en
zijn ambtenaren.
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De politiek op zowel Aruba als Sint Maarten wordt gedomineerd
door twee politieke partijen. In de praktijk betekent dit dat je óf voor,
óf tegen bent. Bestuurswisselingen veroorzaken op deze eilanden
overtollig overheidspersoneel en verborgen werkloosheid. Als de ene
partij regeert, worden ambtenaren van de andere partij tot onbenul‑
lige ambtenarentaken veroordeeld of met wachtgeld heengezonden.

Het Koninkrijksverband
Zijn de bestuurlijke financiële onregelmatigheden het resultaat van
een lange geschiedenis van achteloos kolonialisme en lauwe betrek‑
kingen? De eilanden liggen ver weg van Europa en voor Nederland is
er weinig eer te behalen. Toch kan Nederland het zich niet permitte‑
ren om er last van te hebben. Zolang internationale organisaties het
Koninkrijk niet aanspreken op misstanden in de Antillen en Aruba,
is er niet zoveel aan de hand. En mocht het uit de hand lopen, dan
worden noodmaatregelen getroffen, zoals de inzet van Nederlandse
mariniers na de Curaçaose revolte van 30 mei 1969 en de instelling
van hoger toezicht op Sint Maarten in 1993. Maar in hoeverre is er
werkelijk sprake geweest van een serieuze poging om de eilanden
bestuurlijk te ontwikkelen en de handhaving van regels te laten
beklijven (Oostindie, 2002, p. 9)? Het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden (1954) heeft een ‘afschuifmechanisme’ veroorzaakt
en ruimte geboden voor het voeren van een halfslachtig beleid: wie
heeft zich nu werkelijk verantwoordelijk gevoeld voor de criminali‑
teit en de bestuurlijke onregelmatigheden?
Nederland heeft jarenlang technische bijstand geleverd aan
de eilanden, onder meer op fiscaal, bestuurlijk, gerechtelijk en
opsporingsgebied. Er bestaat geen twijfel over de goede intentie van
deze bijstanders en aannemelijk is dat de aard en de omvang van
de criminaliteit ernstiger zouden zijn geweest zonder hun inzet.
De bijstand is echter niet van invloed geweest op het sociale systeem
van de eilanden. Op de eerste plaats ontbreekt het fundament voor
het welslagen van de technische bijstand. De Nederlandse aanpak
slaat niet aan zolang elementen als eigen initiatief, verantwoor‑
delijkheidsgevoel en vertrouwen ontbreken in de arbeidscultuur.
De technische bijstand is gestoeld op een open, efficiënte organisa‑
tiestructuur met inspraakmogelijkheden en een aanspreekcultuur.
Dit is niet de cultuur van de Antillen en Aruba.

De ‘verwijtenroute’

Op de tweede plaats wordt de technische bijstand op de Antillen
en Aruba gekenmerkt door kortetermijnbeleid en gehinderd door
Nederlandse bureaucratische principes. De aanpak werkt zolang het
project duurt. Projecten zijn hard nodig, maar lossen geen proble‑
men op. Naast de arbeidstijd van de expat die verloren gaat aan
‘aankomst- en vertrekperikelen’, maakt de Nederlandse bureau‑
cratie dat expats zich niet altijd optimaal kunnen inzetten omdat
zij (met hun gezinnen) vaak in onzekerheid leven over de duur van
hun contract, hun positie en terugkeermogelijkheden. Het ont‑
breekt hierdoor soms aan een goede overdracht en continuïteit van
werkzaamheden.
Op de derde plaats slagen expats er vaak niet in om een brug te slaan
naar lokale experts, omdat zij (veel) meer betaald krijgen – voor
soms identieke werkzaamheden. Zo wonen sommige technische
bijstanders in een groter huis dan de Gezaghebber en verdienen
zij meer dan de lokale korpschef van politie. Dat geld uit ontwik‑
kelingsfondsen wordt besteed aan businessclassreizen van Neder‑
landse expatgezinnen, gaat het begrip van de lokale bevolking te
boven. Wat een gezin van een Nederlandse expat in drie jaar tijd aan
vrijetijdsbesteding spendeert, kan het gemiddelde lokale gezin zich
in geen mensenleven veroorloven. De verhoudingen zijn zoek. Deze
Nederlandse ‘gewoonten’ hebben een onverschillige houding bij ‘de
Antilliaan en de Arubaan’ teweeggebracht: ‘Dan doen ze het ook
maar zelf’ en ‘Ze komen hier genieten en gaan toch weer weg.’ Er is
dan ook geen sprake van wezenlijke kennisoverdracht en opbouw
van contacten.

De rol van kleinschaligheid
De gedachte dat er in een kleine samenleving per definitie meer
sociale controle is, wat het plegen van delicten bemoeilijkt, lijkt
in het geval van financiële criminaliteit geen stand te houden
(Reijntjes, 2002, p. 71). De omvang van de eilanden maakt dat de
bestuurlijke lijnen erg kort zijn. Tussen de bestuurder en de burger
is weinig afstand. Op het niveau van het bestuurscollege worden
z aken afgehandeld en beslist die in grotere landen over het alge‑
meen op ambtelijk niveau worden voorbereid en afgehandeld.
Bestuurders en ambtenaren worden door de burger op straat direct
aangesproken op de behartiging van hun persoonlijke belangen,
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hetgeen allerlei integriteitsrisico’s met zich meebrengt.
Er is sprake van een krappe markt, op verschillende expertise‑
niveaus is weinig aanbod. De expertisevijver is klein, hetgeen
resulteert in steeds dezelfde leden in bestuursfuncties, waarbij
schijnprofessionaliteit en belangenverstrengeling voortdurend op
de loer liggen. En eenmaal in het circuit van respectabele posities
blijkt het moeilijk om ‘anderen’ een kans te gunnen. Door behoud
van machtsposities krijgen jonge, goed opgeleide landskinderen
geen kans.

Nevenactiviteiten: van economische noodzaak naar een
verworvenheid
Voor een huishouden van twee volwassenen en twee kinderen is de
armoedegrens op Curaçao vastgesteld op 2.195 Antilliaanse gulden
(= ongeveer € 878) per maand (CBS, 2008). De kosten voor levens
onderhoud zijn vergelijkbaar met Nederland. Tot op heden is het
op de Antillen en Aruba voor veel huishoudens om economische
redenen van belang of op zijn minst zeer gewenst om verschil‑
lende inkomstenbronnen te hebben. In de praktijk betekent dit dat
mensen vaak twee of meer banen naast elkaar hebben, of naast een
dienstbetrekking een eigen zaakje runnen. Dit fenomeen, in de cri‑
minologische literatuur veelal aangeduid als ‘moonlighting’, kan in
de praktijk ongewenste conflictsituaties opleveren, waarbij er mis‑
bruik wordt gemaakt van de tijd en de faciliteiten van een werkgever
en er sprake is van een (schijn van) belangenverstrengeling. Vooral
bij functies in het bestuurlijke of ambtelijke aandachtsgebied, ligt
misbruik van belangen op de loer.

Inkomensongelijkheid en gebrek aan vangnet
Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2008 laten
zien dat 20% van de huishoudens met de hoogste inkomens de helft
van het totale inkomen van alle huishoudens verdient. Het verschil
tussen de armen en de rijken in de Curaçaose samenleving is de
afgelopen jaren toegenomen: de hoogste inkomensgroep verdient
zestien keer meer dan de laagste inkomensgroep. Uit onderzoek
(Kristensen, 2008, p. 81) blijkt dat corruptie niet zozeer voortkomt
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uit armoede, maar wel uit inkomensongelijkheid: ‘(...) lage inkomens
voor het gros van de mensen en hoge inkomens voor enkelen in
combinatie met een stijgend ambitieniveau zonder veel gelegenheid
tot maatschappelijke stijging, werkt vooral in tijden van econo‑
mische groei stimulerend op corruptie.’ De situatie kan blijven
voortduren door het gebrek aan mondig personeel. Werknemers
gaan niet in verzet uit angst voor sancties. Het ontbreekt aan een
vangnet voor werklozen en de arbeidsmarkt biedt slechts beperkt
mogelijkheden.

Ter afsluiting
De financiële criminaliteit in de Antillen en Aruba moet niet worden
gerekend tot de exclusiviteit van het Caribische deel van het Konink‑
rijk der Nederlanden. De vormen van fraude en corruptie waarmee
de Antillen en Aruba geconfronteerd worden, komen uiteraard ook
voor in Nederland en elders in de wereld. Er zijn de afgelopen jaren
grote inspanningen gedaan voor de implementatie van wet- en re‑
gelgeving ter voorkoming en bestrijding van financiële criminaliteit.
Er zijn strafrechtelijke onderzoeken gedaan naar verschillende vor‑
men van fraude, corruptie en witwassen. Deze onderzoeken hebben
geleid tot vervolging en strafuitvoering. Zowel binnen de over‑
heidssectoren als binnen de private sector zijn er initiatieven die
erop gericht zijn een integer bestuur en een integere organisatie te
bereiken. Dat deze inspanningen niet allemaal het gewenste effect
sorteren, heeft te maken met de aard van de problematiek. Om de
financiële criminaliteit structureler aan te pakken is het belangrijk
dat de Koninkrijksdelen hun houding aanpassen: openstelling voor
oorzaken en gevolgen, in plaats van verwijten en voorwaarden.
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De hervorming van de
rechtshandhaving in de West
H. de Doelder*

In deze bijdrage staat de nieuwe rechtshandhaving op de Ne‑
derlands-Antilliaanse eilanden centraal, met daarnaast een
vergelijkende blik naar Aruba en Nederland. Vooral de positie van
het Openbaar Ministerie ten opzichte van de minister van Justitie
zal worden behandeld. Eerst zal ik de huidige situatie beschrijven.
Daarna behandel ik de eerder gevoerde discussie over de verande‑
ringen die noodzakelijk zijn geworden als gevolg van de aanstaande
staatkundige veranderingen binnen het Koninkrijk. Het verzet op
de Nederlandse Antillen tegen de door de Nederlandse minister van
Justitie geclaimde bevelsbevoegdheid inzake de lokale procureurgeneraal (ook over zaken die op Curaçao of Sint Maarten spelen), zal
daarbij in het bijzonder aandacht krijgen. Tot slot wordt het resultaat
van die discussies besproken en de (thans) te verwachten uitkom‑
sten.

De huidige situatie
Politie en justitie zijn zelfstandige taken van de landen in het
Koninkrijk. De enige beperking is verwoord in artikel 43 van het
Statuut, waarin eerst de hoofdregel staat bevestigd: ‘Elk der landen
draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele mense‑
lijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid
van het bestuur’, en vervolgens de waarborgfunctie van het Konink‑
rijk wordt opgevoerd: ‘Het waarborgen van deze rechten, vrijheden,
rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid
van het Koninkrijk.’

* Prof. mr. Hans de Doelder is als hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht verbonden
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens plaatsvervangend lid van het Gemeen
schappelijk Hof van Justitie voor de Nederlandse Antillen en Aruba. In deze bijdrage is
onder meer gebruikgemaakt van eerder gepubliceerde artikelen van de auteur, te weten
De Doelder (2002, 2007).
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Het Openbaar Ministerie in de Nederlandse Antillen wordt ex artikel
112 van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen uitgeoefend
door of namens de procureur-generaal, die overigens op Konink‑
rijksniveau wordt benoemd en ontslagen.
Volgens artikel 113 is de procureur-generaal het hoofd van het
Openbaar Ministerie en belast met de zorg voor de justitiële politie
in geheel de Nederlandse Antillen. Hij is bevoegd aan de ambtena‑
ren die met de politie belast zijn, zodanige instructies te geven tot
voorkoming, opsporing en nasporing van misdrijven of overtredin‑
gen ‘als hij in het belang ener goede justitie nodig oordeelt, waarbij
hij waakt voor de richtige uitoefening van de taak der politie’. Deze
Staatsregeling is nader uitgewerkt in een Landsverordening (Poli‑
tieregeling 1999), met (net als in Nederland in de Politiewet 1993)
in artikel 2 de algemene taakstelling (in ondergeschiktheid aan het
bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels
zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en
het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven) en in artikel 19
de strafrechtelijke uitwerking daarvan: ‘Indien de politie optreedt
ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan wel taken
verricht ten dienste van de Justitie, staat zij onder gezag van de
procureur-generaal’, en ‘De procureur-generaal kan de betrokken
ambtenaren van politie de nodige aanwijzingen geven voor de
vervulling van de in het eerste lid genoemde taken.’
Volgens artikel 66 van de Samenwerkingsregeling Nederlandse
Antillen en Aruba (SWR) zijn de ambtenaren van het Openbaar
Ministerie verplicht om de bevelen na te komen die aan hen in hun
ambtsbetrekking door of vanwege de gouverneur (en dus de rege‑
ring gegeven worden, waarmee de verhouding tussen het Openbaar
Ministerie en de democratisch gekozen regering is vastgelegd.
Over de strekking van deze bepaling is veel te zeggen, vooral over
de vraag of in de Antilliaanse situatie daarmee ook gezegd is dat
de minister van Justitie in individuele gevallen opdrachten aan de
procureur-generaal mag geven, en vooral of hij opdracht mag geven
bepaalde gevallen niet te vervolgen. Toch is de beantwoording in
de Antilliaanse context minder relevant, aangezien de Samenwer‑
kingsregeling ook nog de volgende bepalingen bevat: ‘(1) wanneer
het aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voorkomt, dat de
vervolging van strafbare feiten in een land [bedoeld is in deze con‑
text: de Nederlandse Antillen; HdD] behoort ingesteld of voortgezet
te worden, is de procureur-generaal verplicht om dan aan een bevel
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van het Hof om verslag te geven en de daartoe betrekkelijke stukken
over te leggen te voldoen, en (2) de procureur-generaal is, behoudens
de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, verplicht om op
bevel van het Hof te vervolgen of te doen vervolgen’.
Hieraan voorafgaand meldt artikel 48 SWR: ‘Het Gemeenschappelijk
Hof (…) is belast met het toezicht op (…) de behoorlijke vervolging
van strafbare feiten.’ Volgens jurisprudentie1 heeft artikel 48 SWR
betrekking op het vervolgingsbeleid in het algemeen en niet in indi‑
viduele gevallen. Bovendien is de daarbij toebedeelde bevoegdheid
slechts ambtshalve uit te oefenen. Artikel 48 SWR schept volgens
het Hof daarom geen klachtrecht voor een individuele burger die
meent dat er verzuim plaatsheeft in het vervolgen van een bepaald
strafbaar feit, en de regeling voorziet ook niet in een daarop gerichte
procedure. 2
Opvallend is overigens dat niets wordt gezegd over het commentaar
op de SWR, dat destijds is opgenomen bij artikel 66:
‘Ter bevordering van de eenheid in vervolgingsbeleid wordt de procureurgeneraal, door het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wat betreft de
strafvervolging belangrijke mate onderworpen aan de aanwijzingen van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie, en dus aan die van de Minister van Justitie
onttrokken.’

Het lijkt erop dat deze aanvankelijk reden, de eenheid in de
strafvervolging in beide landen, uit het oog is verloren en dat de
bepaling thans een wijdere strekking heeft. Een feit blijft dus dat het
Hof een bepaalde toezicht- en bevelsrelatie heeft tot het Openbaar
Ministerie.
Verder dient in dit verband gewezen te worden op het Wetboek van
Strafvordering (Sv). Dit in 1997 in werking getreden wetboek heeft
een artikel 29, dat soortgelijk lijkt aan artikel 66 SWR: ‘Wanneer

1 Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba, beschikking van
9 december 1992 en (bijna woordelijk gelijk:) van 2 februari 2006.
2 Het Hof stelt: ‘Art. 66 SWR geeft een wijze aan waarop het Hof (…) zijn algemene be
voegdheid – ambtshalve – kan uitoefenen, indien het van oordeel is dat de vervolging
van strafbare feiten in een land behoort te worden ingesteld of voortgezet. Het Hof kan
in zodanig geval de behoorlijke vervolging daarvan op de aangegeven wijze onderzoe
ken en eventueel bevelen.’ Verder: ‘Ook aan dit artikel kan de individuele burger geen
klachtrecht ontlenen.’ En daaraan toegevoegd: ‘Dit neemt niet weg dat het Hof deze
bevoegdheid kan uitoefenen nadat een burger hem op een misstand heeft gewezen.’
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het Hof ambtshalve van oordeel is, dat de vervolging van strafbare
feiten behoort ingesteld of voortgezet te worden, vinden de bepa‑
lingen van deze titel zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing.’
Enerzijds zou men kunnen opmerken dat dit artikel niet spreekt
van eenheid van de strafvervolgingen in de Nederlandse Antillen en
Aruba, maar anderzijds zou men dit ook een louter formele bepa‑
ling kunnen noemen, waarin de situatie die ex artikel 66 SWR wordt
omschreven en bedoeld, nader is geregeld.
Geen dode letter
Hoe het zij, de regeling is geen dode letter. Meerdere keren wordt het
Hof benaderd om zijn oordeel te geven over een bepaalde situatie. Ik
noem er enkele:
– In de Nederlandse Antillen in de zaak Nelson Monte is het Hof
benaderd ex artikel 43 Sv (strafrechtelijk kort geding) door de pro‑
cureur-generaal teneinde een eind te maken aan de zijns inziens
onrechtmatige detentiesituatie van de verdachte Monte. Ter
rechtvaardiging van zijn ingrijpen haalde het Hof in zijn beschik‑
king van 18 maart 2004 ook de hiervoor besproken artikelen aan:
‘ook in andere wettelijke regelingen (artikel 29 Wetboek van Straf‑
vordering (…) en art. 66 Samenwerkingsregeling) worden aan de
rechter toezichthoudende taken en beslissende bevoegdheden
toegekend waar het betreft de behoorlijke gang van zaken bij de
strafrechtspleging en de daarbij betrokken, eventueel onderling
in conflict verkerende belangen’.
– Ruime tijd geleden heeft de toenmalige regering van Aruba het
Hof benaderd met het verzoek de weigerachtige procureur-gene‑
raal een bevel te geven om de gebroeders Mansur, wier uitlevering
door de Verenigde Staten werd gevraagd, te vervolgen, opdat op
die wijze de Arubaanse rechter een oordeel zou kunnen vormen
over deze Arubaanse verdachten. In het kader van deze inleiding
is deze uitspraak van 8 mei 1996 zeer interessant. 3
Het Hof constateert dat de positie van de procureur-generaal als
in hoge mate onafhankelijk wordt aangemerkt. Daaruit leidt het
Hof af dat de procureur-generaal bevoegd en verplicht is bevelen
van hogerhand te toetsen aan recht en wet, daaronder begrepen

3 Ook zaken betreffende Aruba kunnen in dit kader worden besproken, nu hetzelfde Hof
bevoegd is en de geldende regelgeving niet verschilt van elkaar.
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de beginselen van behoorlijk bestuur en, meer in het bijzonder,
die van een behoorlijke procesorde. Een dergelijke toetsing kan
ertoe leiden dat de procureur-generaal de opdracht naast zich
neerlegt als strijdig met het Arubaanse recht. Maar in alle geval‑
len zijn die beslissingen van de procureur-generaal toetsbaar
door de zittende magistratuur. In het geval de procureur-generaal
weigert te vervolgen, zoals in casu, wijst het Hof inderdaad op de
door de regering gekozen weg van artikel 66 SWR en artikel 29
Sv. Vervolgens stelt het Hof overigens vast dat er geen gronden
aanwezig zijn om de procureur-generaal van Aruba te bevelen de
gevraagde vervolging in te stellen.
– Tot slot een recentere zaak, waarin de procureur-generaal een
nieuw gebruik van artikel 66 SWR maakte: zij verzoekt het Hof
aan de procureur-generaal kenbaar te maken of vervolging dient
te worden ingesteld ter zake een mogelijk ambtsmisdrijf van de
minister van Financiën. Blijkens de beschikking van 20 juli 2005
van het Hof ging dit gebruik een brug te ver: het Openbaar Minis‑
terie dient zijn standpunt eerst zelf te bepalen, voordat het Hof in
voorkomende gevallen kan worden ingeschakeld.4
Sterke positie OM
De conclusie die uit deze brij van regelingen kan worden getrok‑
ken, is dat er in de Nederlandse Antillen een sterke positie is voor
het Openbaar Ministerie, met een bevoegdheid voor de regering
om aan het Openbaar Ministerie opdrachten te geven, maar in
voorkomende gevallen onder controle van het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie. Door deze regelingen lijkt misbruik van de rege‑
ring door opdrachten tot niet-vervolging te geven (opdrachten tot
vervolging lijken immers in zijn algemeenheid minder gevaarlijk,
aangezien de zaak dan altijd nog aan de rechter wordt voorgelegd5)

4 Ik citeer: ‘Staatsregeling en Samenwerkingsregeling beogen niet het primaat van de
vervolging aan het Openbaar Ministerie te ontnemen dan wel de bevoegdheid van het
Openbaar Ministerie ter zake te beperken. (…) De verplichting voor de procureurgeneraal een bevel tot vervolging van het Hof op te volgen brengt niet mee dat de
procureur-generaal, op basis van deze bepalingen, het Hof kan verzoeken te beslissen
of vervolging moet worden ingesteld zonder over het al dan niet vervolgen zelf een
standpunt te hebben ingenomen.’
5 ‘In zijn algemeenheid’, want juist in het beschreven geval betreffende de gebroeders
Mansur ging het om een bevel om wel te vervolgen. Een dergelijk bevel zou in casu
echter een uitleveringsverzoek van de VS kunnen dwarsbomen.
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nagenoeg uitgesloten. De procureur-generaal toetst de eventuele
opdrachten immers aan wet en recht, en indien in bijzondere ge‑
vallen die beslissing negatief uitvalt, kan het Gemeenschappelijk
Hof door de minister van Justitie worden ingeschakeld. Het Hof zal
bij zijn toetsing uiterst terughoudend zijn en in zijn beschikking
uitgaan van de hiervoor nader omschreven strafrechtelijke hand
having van de rechtsorde.

Aruba en Nederland
Aruba
De situatie in Aruba is soortgelijk6 aan die in de Nederlandse Antil‑
len, zodat daaraan geen nadere bespiegelingen behoeven te worden
gewijd. Het enige verschil is dat we in Aruba directe bepalingen
vinden in artikel VI.27 van de Staatsregeling van Aruba, die de pro‑
cureur-generaal ondergeschikt maken aan de minister van Justitie:
volgens het derde lid van artikel VI.27 van de Staatsregeling zijn ‘de
ambtenaren van het Openbaar Ministerie verplicht om de bevelen
na te komen, die aan hen in hun ambtsbetrekking door of vanwege
de regering gegeven worden’.
Ook de rest van het reeds genoemde artikel 66 SWR heeft in de
Arubaanse wetgeving een directe plaats gevonden: zo hebben we
in Aruba te maken met de eerste twee leden van artikel VI.27: ‘(1)
wanneer het aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voorkomt,
dat de vervolging van strafbare feiten in Aruba behoort ingesteld of
voortgezet te worden, is de procureur-generaal verplicht om dan aan
een bevel van het Hof om verslag te geven en de daartoe betrekke‑
lijke stukken over te leggen te voldoen, en (2) de procureur-generaal
is, behoudens de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering,
verplicht om op bevel van het Hof te vervolgen of te doen vervolgen’,
die een letterlijke weergave zijn van artikel 66 SWR.

6 De relevante wetteksten van de Samenwerkingsregeling zijn natuurlijk gelijk en ook de
tekst van het Wetboek van Strafvordering is identiek.
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Nederland
De Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse situatie doet denken aan
de situatie in Nederland van vóór de inwerkingtreding van de Wet
op de rechterlijke organisatie (Wet RO) 1999, zij het dat er in Neder‑
land geen sprake is en was van een eventueel corrigerend Hof.
De mogelijkheid van politieke bemoeienis met het OM is in Neder‑
land thans uitgebreid geregeld.7 Sinds 1999 is onomstotelijk (en wel
in art. 127 Wet RO) geregeld dat de minister het OM algemene en
bijzondere aanwijzingen kan geven betreffende de uitoefening van
zijn taken en bevoegdheden.8 Deze wettekst opent dan wel bevestigt
de mogelijkheid van de politieke organen zich intensief met het wel
en wee van het OM bezig te houden. De vraag naar de begrenzing
van de politieke mogelijkheden om zich met het vervolgingsbeleid
van het OM te bemoeien, is het onderwerp van vele discussies.9 Er
is geen mogelijkheid om bij verschil van inzicht tussen Openbaar
Ministerie en minister van Justitie de rechter in te schakelen.
Aan het hiervoor genoemde ontstaan van artikel 127 Wet RO is een
lange geschiedenis voorafgegaan.10 Het gevolg van een jarenlange
discussie is geweest dat de toenmalige minister van Justitie Sorgdra‑
ger het initiatief nam om haar denkbeelden in de wet op te nemen.
De discussie ging voornamelijk over de reikwijdte van het oude arti‑
kel 5 Wet RO.11 Ik zal die discussie hier niet gaan herhalen. Zelf was
ik altijd van mening dat de minister van Justitie slechts algemene
aanwijzingen mocht geven aan het OM, dat wil zeggen aanwijzingen
op abstract niveau, en niet of zo min mogelijk in individuele strafza‑
ken, dus op concreet niveau.12 In verschillende artikelen, die ik even‑
min zal herhalen, heb ik gegruweld bij de gedachte dat een indivi‑
duele strafzaak in de Kamer zou worden besproken. Ik heb met vele
collegae een achterhoedegevecht geleverd. Een goed argument van
andersdenkenden was de constatering dat het OM lang niet altijd
gecontroleerd wordt door de rechter, maar ook veel zaken zelf afdoet

7 Wet van 19 april 1999, Stb. 1999, 194, in werking getreden op 1 juni 1999.
8 In de vroegere bepaling (art. 5 Wet RO oud) stond in het algemeen dat de ambtenaren
bij het OM verplicht waren de bevelen na te komen, die hun in hun ambtsbetrekking
door de daartoe bevoegde macht, vanwege de Koning, zouden worden gegeven.
9 Zie bijvoorbeeld nog Schalken (2002).
10 In het kort aangeduid door Reijntjes (2002).
11 Zie noot 1.
12 Het OM in positie, Arnhem, 1988.

105

106

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 5, 2009

door middel van een sepot of schikking. Dat leidde evenwel niet tot
de consequentie dat het OM slechts in die gevallen onderworpen
was aan direct toezicht in individuele zaken. De wetgever vond het
noodzakelijk om onomstotelijk13 vast te stellen dat de minister van
Justitie in alle gevallen alle mogelijke aanwijzingen kon geven aan
het OM. Dat dit geen oprisping was van de genoemde minister, maar
dat daar door haar opvolger nog precies zo over gedacht werd, blijkt
uit een brief van minister Korthals aan de voorzitter van de Tweede
Kamer in een compleet andere zaak.14 Ik citeer:
‘In het stelsel van de Wet op de rechterlijke organisatie is, zoals bij de wets
wijziging van 1999 nog eens is benadrukt, de volledige politieke verantwoor
delijkheid van de Minister van Justitie voor het handelen van het Openbaar
Ministerie – óók in individuele strafzaken – een wezenlijk element, waaraan naar
de mening van dit kabinet niet behoort te worden getornd.’

Geruststellend voegt de minister eraan toe dat die activering van
de ministeriële verantwoordelijkheid in individuele zaken beperkt
dient te worden tot uitzonderlijke gevallen. Maar hoe dan ook,
vaststaat dat de huidige politieke opvattingen inhouden dat de
politiek uiteindelijk volledig kan en mag inbreken in een individu‑
ele strafzaak. Er is daarbij (zelfs) geen uitzondering gemaakt voor
ministeriële opdrachten om in bijzondere, individuele gevallen niet
te vervolgen. Wel is in artikel 128 Wet RO een bepaling opgenomen,
waarin geregeld is dat een ministeriële aanwijzing altijd voorafge‑
gaan wordt door een advies van het College van procureurs-gene‑
raal, en dat deze correspondentie tussen minister en procureursgeneraal indien van toepassing in beginsel wordt opgenomen in het
dossier van de betreffende strafzaak. In het geval dat het gaat om
een bevel niet of niet verder opsporen of vervolgen dient de minister
de beide Kamers der Staten-Generaal op de hoogte te stellen.

13 De Centrale Raad van Beroep was al eerder overtuigd: CRvB 10 juli 1997, JB 1997, 199
(Drenth).
14 Brief d.d. 8 maart 2002 over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheidsorganen
en geschreven naar aanleiding van een advies van de commissie onder leiding van
H.L.J. Roelvink over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Staat (Handelingen II
2001/02, 25 294, nr. 15).
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De discussie in de Nederlandse Antillen
In december 2008 werd een rondetafelconferentie gehouden over
de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk,
met als resultaat een getekend akkoord. Dit akkoord is volgens de
schriftelijke weergave daarvan overeengekomen door alle belang‑
hebbenden: niet alleen de betreffende landsregeringen, maar ook
de eilandgebieden. Volgens het akkoord was er in beginsel overeen‑
stemming over een consensusrijkswet Openbaar Ministerie, maar
werd er in de adviesaanvraag aan de Raad van State van het Konink‑
rijk expliciet aandacht gevraagd voor de aanwijzingsbevoegdheid
van de minister van Justitie in zijn hoedanigheid van lid van de
Raad van Ministers van het Koninkrijk. De consensusrijkswet gaat
uit van een gezamenlijke procureur-generaal, gevestigd in Curaçao,
maar ook op Sint Maarten en de BES-eilanden kantoorhoudend. De
procureur-generaal kan zowel algemene als bijzondere aanwijzin‑
gen geven betreffende de taken en bevoegdheden van het OM. Hij is
belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten, waarvan
de berechting in eerste aanleg is opgedragen aan het Gemeenschap‑
pelijk Hof van Justitie. In elk land zal een hoofdofficier van justitie
zijn. De procureur-generaal kan van de ministers van respectievelijk
Nederland, Curaçao of Sint Maarten algemene (het vervolgings‑
beleid) of bijzondere (in individuele zaken) aanwijzingen krijgen
betreffende de opsporing van strafbare feiten en, inspelend op de
reeds genoemde rechtspraak, die aanwijzingen kunnen worden
voorgelegd aan het Hof ter toetsing aan het recht. Tot zover weinig
bijzonders of het zou de mogelijkheid zijn de beslissing van het Hof
voor te leggen aan de Hoge Raad der Nederlanden.
Echter, ook is de gevoelige bepaling opgenomen dat de minister
van Justitie van Nederland, in zijn hoedanigheid van minister van
Justitie van het Koninkrijk, algemene en bijzondere aanwijzingen
kan geven aan de procureur-generaal.15
De procureur-generaal kan een bijzondere aanwijzing voorleggen
aan het Hof ter toetsing aan het recht, met zelfs een mogelijkheid tot
beroep bij de Hoge Raad. Bovendien is als extra waarborg opgeno‑
men dat de Raad van Ministers van het Koninkrijk binnen zestig

15 Met het oog op het hiervoor genoemde art. 43 lid 2 van het Statuut na overleg met de
regering van het betreffende land.
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dagen dient te oordelen over de handhaving van die aanwijzing.
Met name op Curaçao ontstond naar aanleiding van het laatste
voorstel een hevige discussie, met harde verwijten aan Nederland.
Zo schrijft de Antilliaanse advocaat Sulvaran op 4 december 2008 in
het dagblad Vigilante in een open brief aan de staatssecretaris van
Koninkrijksrelaties:
‘De Nederlandse minister van Justitie met een van zijn twee petten op, krijgt dus
een bevoegdheid om bovengenoemde aanwijzingen, over het hoofd van onze
minister van Justitie heen, aan ons OM te geven. Bijvoorbeeld een vervolging
in te zetten, dan wel voort te zetten, zonder dat hij daarvoor, op enigerlei wijze,
uitleg aan ons volk hoeft te geven of zich daaromtrent hoeft te verantwoorden.
Vindt u echt dat zoiets in een rechtsstaat moet kunnen? Ik kan mij dat niet
voorstellen.
Kennelijk wenst Nederland via algemene en bijzondere aanwijzingen bestuurlijk
te interveniëren, zonder daarvoor verantwoording te hoeven afleggen. Mevrouw,
het koloniale tijdperk is, als het goed is, allang voorbij. Ik ken geen enkel rechts
statelijk stelsel waar een dergelijke bevoegdheid ten opzichte van het OM voor
komt. In uw eigen stelsel van Nederlands recht, zou iets dergelijk als principieel
onjuist worden aangemerkt. In strijd met ieder basisbeginsel van de democratie
is een bevoegdheid zonder verplichting tot verantwoording van de uitoefening
daarvan. Ons OM zal op deze wijze onder een te grote druk van het Nederlandse
politieke bestuur kunnen worden geplaatst. Of is dat juist de bedoeling?’

De schrijver bedoelt waarschijnlijk met ‘zonder verplichting tot ver‑
antwoording van de uitoefening daarvan’ dat die verantwoording
niet behoeft te worden afgelegd tegenover de toekomstige Staten van
Curaçao of Sint Maarten. En daar wringt inderdaad de schoen. Als
argument tegen deze redenering zou kunnen worden ingebracht dat
de Koninkrijksminister toch door het Koninkrijksparlement wordt
gecontroleerd, maar kennelijk én voorstelbaar legt dit argument te
weinig gewicht in de schaal. Niet alleen voornoemd lid van de advo‑
catuur, maar ook de Orde van Advocaten van Curaçao an sich heeft
zich tegen de voorgestelde aanwijzingsbevoegdheid gekeerd.
Hoe dit ook zij, op 26 maart 2009 is door de Stuurgroep Staatkun‑
dige Veranderingen besloten dat de aanwijzingsbevoegdheid, zoals
voorgesteld, zou komen te vervallen na negatieve adviezen van
zowel de Raad van State van het Koninkrijk als de Raad van Advies
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van de Nederlandse Antillen. Wel is opgemerkt16 dat de aanwijzings‑
bevoegdheid opgenomen in artikel 51 van het Statuut gewoon blijft
bestaan.17 Vanzelfsprekend moet in dit verband ook worden gewezen
op artikel 43 van het Statuut: de basis van een eventueel optreden.
In het verslag van de vaste commissie voor Nederlands-Antiliaanse
en Arubaanse Zaken van het overleg met staatssecretaris BijleveldSchouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d.
27 mei 2009 is door deze laatste gezegd:
‘Ik zal het doel van de aanwijzingsbevoegdheid nogmaals schetsen, omdat een
aantal sprekers hiernaar heeft gevraagd. Het eerste doel was het creëren van
voldoende afstand tussen de lokale politiek en het Openbaar Ministerie. Het
tweede belangrijke doel was het aanbrengen van voldoende eenheid in het
opsporings- en vervolgingsbeleid. Dat doel wordt bereikt – dit zal terugkomen
in de consensus-rijkswet – met de nieuwe afspraken over een structurele
versterking van de samenwerking in het Koninkrijk. Ook de afstand tussen de
landelijke politiek en het OM is beter geregeld, omdat daar een oplossing voor is
gevonden. De consensus-rijkswet Openbaar Ministerie zal voor de zomer bij de
Kamer worden ingediend.’

In een persbericht werd eerder bericht dat in plaats van de verval‑
len aanwijzingsbevoegdheid de samenwerking op het terrein van
criminaliteitsbestrijding structureel wordt versterkt, onder meer
door in een jaarlijks overleg tussen de betrokken ministers van
Justitie het beleid voor opsporing en vervolging van zwaardere mis‑
drijven te coördineren. Bovendien, en ik citeer, ‘kan elke minister
van Justitie het Gemeenschappelijk Hof vragen om een bevel tot
vervolging te mogen geven aan de procureur-generaal’. Dit laatste is
nieuw, in die zin dat dit verder lijkt te gaan dan de huidige stand van
zaken: als de minister van Justitie dat wenst, geeft hij een bevel tot
vervolging (of niet-vervolging) aan zijn procureur-generaal, die dat
bevel vervolgens toetst aan (wet en) recht en dan dat bevel opvolgt
dan wel naast zich neerlegt. In dit laatste geval kan de minister van

16 Volgens de openbare brief van de Orde van Advocaten Curaçao d.d. 1 april 2009.
17 Art. 51 luidt aldus: ‘Wanneer een orgaan in de Nederlandse Antillen of Aruba niet of
niet voldoende voorziet in hetgeen het ingevolge het Statuut, een internationale rege
ling, een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur moet verrichten, kan,
onder aanwijzing van de rechtsgronden en de beweegredenen, waarop hij berust, een
algemene maatregel van rijksbestuur bepalen op welke wijze hierin wordt voorzien.’
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Justitie zich wenden tot het Hof, dat al dan niet een bevel kan geven
aan de procureur-generaal om de instructies van de minister van
Justitie op te volgen. De procureur-generaal is ook bevoegd zich zelf
tot het Hof te wenden om instructies van de minister van Justitie
ter toetsing voor te leggen. Blijkens het nu op dit punt te wijzigen
concept van de (oude) consensusrijkswet had de procureur-generaal
direct de bevoegdheid een individuele opdracht van de minister van
Justitie door het Hof te doen toetsen aan wet en recht, maar ik neem
aan dat de procureur-generaal dat slechts zou doen nadat hij zelf
zou hebben geoordeeld dat hij het bevel niet zou willen opvolgen,
aangezien dat bevel zijns inziens niet zou voldoen aan de criteria
(wet en recht). In het nieuwe, gewijzigde ontwerp van de consen‑
susrijkswet, dat op het moment van het afsluiten van deze bijdrage
nog niet bekend was, zal zoals aangekondigd weer een iets andere
weg worden ingeslagen: in het geval er sprake is van een bijzondere,
en dus incidentele en individuele opdracht moet die eerst door
de minister van Justitie ter toetsing worden voorgelegd aan het
Gemeenschappelijk Hof. Of dat zal betekenen dat de inschakeling
van het Hof vanaf de inwerkingtreding van die wet beperkt zal zijn
tot die situatie en de hier beschreven oudere mogelijkheden zouden
vervallen, zal de toekomst leren.

Tot slot
Het feit dat de Nederlandse Antillen worden gesplitst, heeft van‑
zelfsprekend ook consequenties voor de organisatie van het OM. De
rechtshandhaving is krachtens artikel 43 van het Statuut een bijzon‑
dere Koninkrijkszorg. Bij gebreke aan echte Koninkrijksinstanties of
-instituties betekent dit in de praktijk dat de rechtshandhaving op
de eilanden van de Nederlandse Antillen van speciale zorg zijn voor
de Nederlandse regering. Tot nu toe zag Nederland geen aanleiding
aan deze constatering andere juridische consequenties te verbin‑
den dan tot dusver, en dat wil zeggen op afstand toezien en slechts
in uitzonderlijke situaties mogelijk ingrijpen. In het zogenoemde
tripartite overleg tussen de ministers van Justitie van Aruba, de
Nederlandse Antillen en Nederland kan de minister van Nederland
zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen en mogelijk informele
druk uitoefenen teneinde te voorkomen dat via artikel 43 van het
Statuut moet worden ingegrepen.
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Een heet hangijzer in de transformatie is de positie van het Open‑
baar Ministerie en vooral de vraag of ook de Nederlandse minister
van Justitie bevelsbevoegdheid heeft ten aanzien van de nieuwe
landen Curaçao en Sint Maarten.
In de nieuwe situatie gaan de drie BES-eilanden direct onder Neder‑
lands bestuur vallen en dat betekent dat de Nederlandse bemoeie‑
nis zich sowieso dichter bij Sint Maarten en Curaçao gaat doen
voelen. Afgesproken is dat er voor de drie gebieden in de binnenkort
voormalige Nederlandse Antillen slechts één procureur-generaal
zal worden aangesteld. Deze zal dus instructies kunnen krijgen van
drie ministers van Justitie (te weten die van Curaçao, Sint Maarten
en Nederland voor de BES-eilanden). Aangenomen moet worden dat
de bevoegdheid van elk van deze ministers in beginsel niet verder
strekt dan hun territorialiteitsgrenzen. Het is dan niet onvoor‑
stelbaar dat de rechtshandhaving zich binnen die lokale grenzen
verschillend ontwikkelt ten opzichte van de andere landen. Ook is
het mogelijk dat de procureur-generaal zal worden geconfronteerd
met wisselende en wellicht zelfs tegenstrijdige opdrachten. De
idee om een coördinerende (Koninkrijks)minister van Justitie te
benoemen, is dan voor de hand liggend. Op deze wijze dacht men
kennelijk mogelijke moeilijkheden en ongewenste differentiaties op
te kunnen lossen. Maar zoals al opgemerkt, mist het Koninkrijk in
feite eigen organen en is deze gedachtegang te weinig democratisch
gelegitimeerd en (dus) een brug te ver gebleken.
De oplossing die uiteindelijk zal worden uitgewerkt, is die van een
beter ingebed overleg tussen de ministers van Justitie. Daardoor
krijgt de informele druk van nu een formeler tintje. Op de ach‑
tergrond blijft de dreiging van ingrijpen op grond van het Statuut
aanwezig. Voor zover er angst is voor een te lokale rechtshandha‑
ving en te gedifferentieerd geïnspireerde aanwijzingen, heeft het
Caribische recht een aardige verrassing: de verplichte inschakeling
van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in die gevallen dat een
van de ministers van Justitie een bijzondere aanwijzing zou willen
geven, met als nieuwe inbreng een mogelijk cassatieberoep bij de
Hoge Raad der Nederlanden. Opmerkelijk is dat deze mogelijkheid
in Nederland onbekend is. Toch ook voor ons iets om over na te
denken?
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Het nieuwe Wetboek van
Strafrecht
M.F. Murray*

Al geruime tijd is het uit 1918 stammende Wetboek van Strafrecht
van de Nederlandse Antillen aan herziening toe. De concrete nood‑
zaak tot herziening vloeit primair voort uit het feit dat het wetboek
en de daaraan verwante landsverordeningen en landsbesluiten
sterk verouderd zijn. Aanpassingen in modaliteiten van straffen
en herijking van de geldende straffen op de diverse onderlinge
strafbepalingen dienen plaats te vinden, terwijl voorts verdrags‑
verplichtingen, waaronder die ter zake terrorismebestrijding, tot
codificatie nopen.
De door de regering van de Nederlands Antillen ingestelde Com‑
missie Herziening Wetboek van Strafrecht,1 die begin 2003 officieel
van start ging, heeft het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Sr)
als uitgangspunt genomen. Daarbij is telkens de vraag beantwoord
of die wetgeving voor de Nederlandse Antillen adequaat is, en of
er aanpassingen aan de Nederlands-Antilliaanse samenleving en
de daarin gewortelde cultuur noodzakelijk zijn. Bovendien is hier
en daar de Nederlandse tekst verbeterd of verduidelijkt. Ook zijn
aanpassingen doorgevoerd gebaseerd op de huidige jurisprudentie,
overige wetgeving en internationale verdragen.
Inmiddels is het conceptwetboek door de commissie aan de minis‑
ter van Justitie aangeboden en is het concept, na verwerking van
enige departementale opmerkingen, formeel als wetsvoorstel aan‑

* Mr. Mirto Murray is advocaat en vennoot van Small Murray Scheper, Advocaten, te
Willemstad, Curaçao. Hij is oud-deken van de Orde van Advocaten Curaçao en lid van
de Commissie Herziening Wetboek van Strafrecht en de Gezamenlijke Commissie ter
evaluatie van het Wetboek van Strafvordering. Deze bijdrage is op persoonlijke titel
geschreven.
1 Landsbesluit van 14 januari 2003, nr. 10. De commissie wordt voorgezeten door de
president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen
en Aruba, terwijl voorts deel uitmaken van de commissie de procureur-generaal, de
hoofdofficier van justitie, advocaten, medewerkers van de juridische afdeling van de
landsoverheid en prof. mr. H. de Doelder van de Erasmus Universiteit als projectleider
en zijn medewerkers. Als zodanig is het project per ultimo 2003 opgenomen in het
samenwerkingsprogramma Rechtshandhaving Nederlandse Antillen.
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geboden aan de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen. Deze
bijdrage is afgerond per eind juni 2009 en op dat moment bevond het
wetsvoorstel zich nog voor advies bij de voormelde raad. 2
In het navolgende bespreek ik enkele van de markantste wijzi‑
gingen, vernieuwingen en aanvullingen van het Wetboek van
Strafrecht.

Wijzigingen
Minimumstraffen
Als belangrijkste wijziging geldt wellicht dat in het huidige concept
de in 2000 ingevoerde minimumstraffen zijn komen te verval‑
len, aangezien deze niet volledig de gewenste effecten hebben
gehad, met name niet daar waar het de gewenste vermindering
van de criminaliteit betrof. Bij het besluit van de regering om de
minimumstraffen af te schaffen hebben nog meer factoren een rol
gespeeld. Zo bleken er bij het Openbaar Ministerie en de rechterlijke
macht grote aarzelingen te bestaan jegens het eisen respectieve‑
lijk opleggen van de in de wet vastgelegde minimumstraffen. 3
Ook de advocatuur heeft zich bij herhaling tegen de invoering en
handhaving van minimumstraffen uitgesproken. Bovendien is de
capaciteit van de penitentiaire inrichtingen in de Nederlandse An‑
tillen onvoldoende om eventueel opgelegde minimumstraffen te
executeren. Dit leidt tot de uitermate onwenselijke situatie dat op‑

2 De bedoeling is van meet af aan geweest om het nieuwe WvS voor de Nederlandse
Antillen in te voeren, opdat het nog voor de staatkundige wijzigingen kan intreden. Het
idee daarachter is dat het voor eenieder een stuk praktischer is om in het westelijk deel
van het Koninkrijk een eenduidig wetboek te hanteren. Overigens is dezelfde achterlig
gende idee de gedachte achter het nog voor de staatkundige wijzigingen invoeren
van maar liefst tien (of meer) aanvullingen op het Burgerlijk Wetboek, waaronder een
herzien arbeidsrecht, huurrecht en verzekeringsrecht. Het is op dit moment nog ondui
delijk in hoeverre de BES-eilanden het Wetboek van Strafrecht zullen overnemen.
3 De Hoge Raad heeft vrij vroeg na de invoering geoordeeld dat door de systematiek
die gehanteerd werd bij de invoering van de minimumstraffen, te weten het plaatsen
van de basisbepalingen daarvan in het hoofdstuk over recidive, de toepassing daarvan
slechts in gevallen van recidive en op specifieke vordering van het OM mogelijk was.
Het OM, dat tegen de invoering van minimumstraffen was, vordert in de praktijk nooit
de oplegging daarvan. Dit neemt uiteraard niet weg dat de minimumstraffen als zoda
nig nog steeds in het huidige Wetboek staan vermeld.
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gelegde straffen niet altijd worden uitgevoerd. Een ander nadeel van
minimumstraffen is dat de rechter veel minder mogelijkheden heeft
om een sanctie op te leggen die toegespitst is op de omstandigheden
van het delict en de persoon van de veroordeelde.
Doodstraf
Voorts geldt als belangrijke wijziging dat de doodstraf is afgeschaft.
Daarvoor wordt in de memorie van toelichting een drietal redenen
opgesomd. Allereerst een principiële reden. De overheid kan zich
niet het recht toe-eigenen om deze ultieme straf ten uitvoer te bren‑
gen. Ten tweede is er een praktische reden: de doodstraf is absoluut
en ‘onomkeerbaar’. De straf geeft geen erkenning aan de menselijke
feilbaarheid. Een eenmaal ten uitvoer gebrachte doodstraf kan niet
door middel van een herziening van een vonnis, bijvoorbeeld bij het
bekend worden van een novum, worden hersteld. Tot slot is er ook
nog een formeel-juridische, maar zeer zeker niet onbelangrijke in‑
ternationaalrechtelijke reden: de Nederlandse Antillen zijn partij bij
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bij dit
verdrag horen het Zesde en Dertiende Protocol. Het Zesde Protocol
van het EVRM verplichtte tot afschaffing van de doodstraf als sanc‑
tie op misdrijven, met een uitzondering van misdrijven gepleegd
in tijden van oorlog en tijden van oorlogsdreiging. Het Dertiende
Protocol bij het EVRM4 verplicht echter tot afschaffing van de
doodstraf onder alle omstandigheden.

Vernieuwingen
Taakstraf
In de Nederlandse Antillen worden in het huidige bestel zonder wet‑
telijke grondslag bij wijze van voorwaardelijke straf taakstraffen
opgelegd. Het concept beoogt deze straf thans als een zelfstandige
en volwaardige sanctie in de Nederlandse Antillen te introduce‑
ren. Vooral bij de taakstraf, te onderscheiden in werkstraffen en

4 Trb. 2002, 119, Kamerstukken II, 29 671 en Stb. 2005, 638, in werking getreden op
16 december 2005.
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leerstraffen, kan in de uitvoering daarvan worden ingegaan op de
specifieke kenmerken van de veroordeelde.
Ten opzichte van de andere beschikbare sancties heeft de taakstraf
een aantal aanmerkelijke voordelen. Bezien vanuit de maatschappij
betekent het moeten verrichten van een werkstraf een duidelijke
vergoeding van de delinquent aan de samenleving: de werkzaamhe‑
den die worden verricht, komen ten goede aan de samenleving.
De leerstraf heeft duidelijke pedagogische elementen. Resocialisatie
is een belangrijk aspect bij deze sanctie. De gehele tenuitvoerleg‑
ging van de taakstraf is hierop gericht, anders dan bij de vrijheids‑
straf, waarbij de resocialisatie meer aan het einde van de straf aan
de orde komt. De taakstraf is aldus een belangrijke aanvulling op
het strafrechtelijke instrumentarium.
In de regeling is opgenomen dat ten aanzien van ieder misdrijf waar
een gevangenisstraf of een geldboete op staat, en van overtredingen
die met de straf van hechtenis worden bedreigd, een taakstraf kan
worden opgelegd. Alleen bij veroordeling tot een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf van maximaal zes maanden kan de rechter tevens een
taakstraf opleggen.
Geldboetecategorieën
Voorgesteld wordt om in plaats van de huidige artikelen 27 en 28 Sr
(oud) in navolging van Nederland geldboetecategorieën in te voeren
en op elk delict (tevens) een geldboetestraf mogelijk te maken. De
voorgestelde geldboetecategorieën zijn vastgesteld op basis van
een algemene indeling van de hoogte van de geldboete, zodat niet
bij elke afzonderlijke delictsomschrijving hoeft te worden bepaald
welke geldboete de meest passende sanctie is. Hierbij worden, door
middel van de introductie van een vijftal categorieën, eenvoudig de
geldboetecategorieën gekoppeld aan de maximale gevangenisstraf
waarmee een bepaalde gedraging mag worden gesanctioneerd.
Van de gelegenheid wordt gebruikgemaakt voor de integrale
invoering van de mogelijkheid om rechtspersonen te beboeten. Een
dergelijk gemis heeft in het verleden vele malen tot moeilijkheden
geleid. Aan de eerder door mij gehekelde situatie, waarbij het ter
zake bepaalde strafbare feiten – waaronder omkoping van een amb‑
tenaar en valsheid in geschrifte – onmogelijk was een rechtspersoon
te bestraffen, komt daarmee een einde (Murray, 2006).
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Bij een veroordeling van een rechtspersoon en bij culpoze delicten
kan, indien de voor het feit bepaalde boetecategorie geen passende
bestraffing toelaat, een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste
het bedrag van de naasthogere categorie. Dit geldt voor rechtsper‑
sonen omdat de maximaal op te leggen straf soms als te laag (voor
een onderneming) moet worden aangemerkt, mede gelet op het
feit dat hier geen vrijheidsstraf kan worden opgelegd. Bij culpoze
delicten zijn vrijheidsstraffen vaak minder passend, zodat ook hier
de (incidentele) mogelijkheid tot een hogere geldboete wenselijk is.
Op deze wijze kan ook beter worden voldaan aan de sanctiedoelen.
Dit laatste voorstel vindt men niet in de Nederlandse regeling.
Het hiervoor beschreven uitgangspunt (koppeling van de geldboe‑
tecategorie aan de vrijheidsstraf) zal betekenen dat bij een aantal
delicten waarvoor reeds in het huidige wetboek een geldboete
mogelijk is, de geldboetes zullen worden verhoogd. Naast het
argument dat op deze wijze meer systematiek in het wetboek wordt
gebracht, kan de verhoging ook worden gelegitimeerd door te wijzen
op de geldontwaarding. Bij de meeste delicten is de hoogte van de
geldboete sinds haar invoering niet meer gewijzigd.
Reisverbod
Als extra mogelijkheid van ontzetting van rechten bevat het concept
het reisverbod. Deze al in de praktijk ontwikkelde aanpak om als
voorwaardelijke straf de bevoegdheid om te reizen te ontzeggen,
wordt daarmee geïntroduceerd als zelfstandige strafmodaliteit.
In de rijksregering is de noodzaak aangekaart om ook de Paspoort‑
wet dienovereenkomstig aan te passen.
Eerder werd het reisverbod – met aanvankelijk succes (De Doelder,
2007; Wit, 2007) – bij wijze van bijzondere voorwaarde opgelegd aan
met name overtreders van de Opiumlandsverordening. De nood‑
zaak tot wettelijke vastlegging volgt op uitspraken van de Hoge
Raad, waarin geoordeeld werd dat bijzondere voorwaarden het
gedrag van de veroordeelde dienen te betreffen. Als zodanig kunnen
worden aangemerkt voorwaarden die strekken ter bevordering van
een goed levensgedrag van de veroordeelde, of die een gedraging
betreffen waartoe hij uit een oogpunt van maatschappelijke beta‑
melijkheid gehouden moet worden geacht, waarbij de Hoge Raad
aannam dat de gestelde bijzondere voorwaarden – het (gedurende
de proeftijd) niet verlaten van Curaçao en het inleveren van het
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paspoort – werden gesteld met het oog op laatstgemeld doel. Het
stellen van die voorwaarde werd echter mede in het licht van artikel
12 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
(IVBPR) en artikel 2 Vierde Protocol bij het EVRM ontoelaatbaar
geacht, omdat zij, gelet op de duur en de mate waarin zij verdachte
in zijn bewegingsvrijheid beperkt, niet kan worden aangemerkt als
een voorwaarde die een gedraging betreft waartoe de verdachte uit
een oogpunt van maatschappelijke betamelijkheid gehouden zou
kunnen worden geacht.5
Door middel van een cassatie in het belang der wet ingesteld cas‑
satieberoep oordeelde de Hoge Raad ten aanzien van een (minder
ruimer geformuleerd) reisverbod, onder verwijzing naar de hiervoor
genoemde uitspraak, expliciet dat aan een dergelijke ingrijpende
inbreuk in de bewegingsvrijheid een wettelijke regeling ten
grondslag moet liggen die voldoet aan de eisen van kenbaarheid en
voorzienbaarheid.6 Het huidige artikel 17c lid 2 onder e Sr, waarin
het opleggen van een bijzondere voorwaarde thans vervat is, geldt
niet als zodanig.7 Het concept voorziet in een reisverbod in de vorm
van ontzetting van recht bij wijze van bijkomende straf in plaats van
een bijzondere voorwaarde.
Het reisverbod is in de eerste plaats bedoeld (net als de meeste
andere reeds lang bestaande mogelijkheden tot ontzetting van
rechten) om in specifieke gevallen de schuldigen niet langer in de
positie te laten waarin zij hun strafbare feiten hebben begaan. Het
zal duidelijk zijn dat bij deze toevoeging in de eerste plaats wordt
gedacht aan misdrijven vervat in de Landsverordening verdovende
middelen. Maar verder kan ook worden gedacht aan andere smok‑
keldelicten, zoals invoer van verboden wapens en andere goederen
of aan internationale misdrijven als mensensmokkel, mensenhan‑
del en het omkopen van buitenlandse ambtenaren. Telkens zal bij
het specifieke delict worden vermeld dat de mogelijkheid bestaat
gebruik te maken van deze bijkomende straf.
Voor ingezetenen van een van de rijksdelen is het mogelijk het rei‑
zen te beperken binnen enig gebied van het Koninkrijk. De rechter
kan daarbij rekening houden met de individuele belangen van de

5 HR 6 november 2007, NJ 2008, 33 m.nt. JMR.
6 Deze eisen vloeien voort uit art. 2 lid 3 en 4 Vierde Protocol bij het EVRM.
7 HR 25 november 2008, LJN BF0836.
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schuldige. Zo zal de rechter kunnen bepalen of hij het reizen tussen
bepaalde (ei)landen van het Koninkrijk wel of niet wil uitsluiten.
De wettekst geeft zelfs de mogelijkheid aan bijvoorbeeld de Antil‑
liaanse rechter om een in Nederland wonende Nederlander op te
dragen gedurende een bepaalde periode Nederland niet meer te
verlaten. Dat lijkt een ruime toepassing, maar wanneer men bijvoor‑
beeld voor ogen neemt een in Nederland levende smokkelaar, die
voortdurend heen en weer reist tussen Nederland en de Nederlandse
Antillen, is de mogelijkheid niet alleen te verklaren, maar ook uiterst
gewenst. Ook moet worden voorkomen dat men via het reizen naar
het buitenland de illegale praktijken voortzet. Vanzelfsprekend zal
de prudente rechter zorg dragen voor een verstandige strafoplegging
in dezen. Op verzoek van de veroordeelde kan de rechter naderhand
zijn beslissing aanpassen. Bovendien kan een wijs executiebeleid,
waarbij ruimte wordt gelaten voor het noodzakelijk terugreizen
naar de woonplaats en het reizen in noodgevallen, ervoor zorgen dat
veroordeelden niet onevenredig zwaar worden gestraft.
Terbeschikkingstelling
Het concept voorziet voorts in de invoering van een naar Neder‑
lands model gespiegelde tbs-regeling. Daarbij is natuurlijk in
beschouwing genomen het feit dat er in de Nederlandse Antillen
weinig mogelijkheden zijn om een terbeschikkingstelling met ver‑
pleging ook daadwerkelijk te executeren. Daartegenover staat dat
het niet gerechtvaardigd is om mensen met een duidelijke ziekelijke
stoornis een langdurige gevangenisstraf op te leggen. Verwezen zij
naar de opvatting van de Hoge Raad in de zaak van de Bonairiaanse
doodslagpleger van 28 februari 2006.8 Daarin komt duidelijk tot uit‑
drukking dat de Hoge Raad het levenslang opsluiten van psychisch
gestoorden onacceptabel vindt en gevaarlijk dicht tegen een schen‑
ding van artikel 3 van het EVRM. Even onacceptabel is dat volstaan
moet worden met een plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis met
een maximale duur van een jaar, zoals momenteel in artikel 39 lid 2
Sr (oud). De consequentie van deze vernieuwing is dat ofwel – met
Nederlandse hulp – faciliteiten voor de uitvoering van de tbs-maat‑

8 LJN AU9381.

119

120

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 5, 2009

regel moeten worden gecreëerd; ofwel dat de maatregel elders in het
Koninkrijk zal worden uitgevoerd.
Strafuitsluitingsgronden
In de wetenschap is erkend dat de huidige tekst van de strafuit‑
sluitingsgronden geen recht doet aan het onderscheid tussen
rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden dat in de
literatuur en rechtspraak sinds de totstandkoming van het Neder‑
landse Wetboek van Strafrecht wordt gemaakt.
Een rechtvaardigingsgrond ziet op het element wederrechtelijkheid
en houdt in dat de gepleegde daad niet strafbaar is, aangezien de
daad gerechtvaardigd was. Dit houdt in dat niet alleen de pleger
niet wordt gestraft, maar evenmin een van de deelnemers aan het
bewezenverklaarde feit.
Een schulduitsluitingsgrond ziet op het element schuld en houdt
in dat de pleger zelf geen verwijt wordt gemaakt van het begaan
van het strafbare feit. Eventuele deelnemers aan het feit kunnen
anderzijds wel degelijk strafbaar zijn.
De wetgever heeft tot nu toe geen aanleiding gevonden om in het
Wetboek van Strafrecht met deze uiteenlopende terminologie
rekening te houden, zoals hij dat wel deed in het – later tot stand
gekomen – Wetboek van Strafvordering. Heel bezwaarlijk is dit nu
ook weer niet, omdat het voor de burger voldoende is te weten dat hij
op bepaalde gronden niet gestraft kan worden, en het onderscheid
tussen deze twee categorieën strafuitsluitingsgronden voor de
rechtstoepasser volstrekt helder is. Niettemin wordt van de gelegen‑
heid van de algehele vernieuwing van het Antilliaanse strafwetboek
gebruikgemaakt om het dogmatische onderscheid in de wetteksten
tot uiting te laten komen. Uitgangspunt is dat er geen aanleiding
bestaat om de vigerende rechtspraak op de onderscheiden strafuit‑
sluitingsgronden aan te tasten. Het is slechts de in de jurisprudentie
en dogmatiek gemaakte indeling die wordt gecodificeerd.
Het huidige concept doet het onderscheid tussen de rechtvaardi‑
gingsgronden en de schulduitsluitingsgronden uitkomen waaronder
de huidige wettelijke strafuitsluitingsgronden zijn gerubriceerd.
In het concept zijn als rechtvaardigingsgronden opgenomen:
a. noodtoestand, ook wel overmacht genoemd (art. 42 Sr (oud));
b. noodweer (art. 43 lid 1 Sr (oud));
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c. voldoen aan een wettelijk voorschrift (art. 44 Sr (oud));
d. voldoen aan een rechtmatig gegeven ambtelijk bevel (art. 45 lid 1
Sr (oud)).
Als nieuwe gronden zijn gecodificeerd handelingen:
e. tijdens de beroepsuitoefening; alsmede
f. in sport- en spelsituaties.
De Staten van de Nederlandse Antillen hebben op 5 januari 2006 een
aanvulling op de noodweerbepaling aanvaard.9 De tekst van de
toevoeging aan artikel 43 Sr (oud) luidt:
‘De verdediging als vorenbedoeld door de aldaar aanwezigen wordt, behoudens
voor zover het tegendeel blijkt, voorondersteld een noodzakelijke verdediging
te zijn in geval van gewelddadige verstoring van de huisvrede of de lokaalvrede
door wederrechtelijk binnendringen of wederrechtelijk vertoeven in een woning
of op een erf in de onmiddellijke nabijheid van de woning of een besloten lokaal.’

Inmiddels is bij de Staten een nieuwe versie aan de orde, die let‑
terlijk overeenstemt met de hier voorgestelde tekst
‘De verdediging, bedoeld in het eerste lid onder b, wordt voorondersteld nood
zakelijk te zijn, behoudens voor zover het tegendeel blijkt, indien de aanrander
ten tijde van of direct voorafgaand aan de aanranding het misdrijf [lokaalvrede
breuk; MFM] begaat of heeft begaan, met dien verstande, dat het in dat artikel
bedoelde “erf” hier dient te worden begrepen als de onmiddellijke nabijheid van
de woning.’

Kern van deze bepaling is dat de verdediging in bepaalde situaties
geacht wordt noodzakelijk te zijn geweest, en dat afwijkingen van
dat beginsel zullen moeten worden aangetoond door de opsporings‑
instanties. Er dient van uit te worden gegaan dat de zich verdedi‑
gende burger in zijn recht stond. Vooralsnog zijn de onderscheidene
teksten niet in werking getreden.
Bij beroepsuitoefening in voormelde zin dient te worden gedacht
aan artsen die operaties verrichten en daarbij op zichzelf
beschouwd zwaar lichamelijk letsel toebrengen; denk ook aan de

9 Zie voor een kritische bespreking: Pieters Kwiers (2007).
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fysiotherapeut die een patiënt pijn berokkent door zijn wervels op
hun plaats te duwen. Ook politiemensen kunnen in de uitoefening
van hun beroep te maken krijgen met de noodzaak pijn toe te bren‑
gen; soms zelfs letsel.
Niet ieder beroepsmatig handelen evenwel bevrijdt van de straf‑
rechtelijke aansprakelijkheid: het handelen moet volgens de regels
van het beroep plaatsvinden, en die regels moeten bovendien
algemeen aanvaard zijn. Ondeskundig gedrag wordt dus niet
beloond; evenmin is een acceptabel verweer dat bepaald gedrag in
het desbetreffende beroep normaal en volgens de regels is, wanneer
die regels geen algemene instemming ondervinden.
Op de sportvelden wordt wel lichamelijk letsel toegebracht, veelal
met voorwaardelijk opzet, zonder dat het tot strafvervolging komt.
Men vindt dat het tot het risico van de sport behoort dat men gebles‑
seerd kan raken. Waar er sprake is van opzet in onvoorwaardelijke
vorm, ligt dit anders. Onder strafbare gedragingen in spelsituaties
denkt men meestal aan bepaalde vormen van vernedering onder
studenten of vrienden die een speels karakter hebben. Menige
bachelor’s party wordt met exhibitionisme ‘opgevrolijkt’. Veel
spelletjes van kinderen onderling of van kinderen met ouders gaan
gepaard met fysieke aanraking. Niet onder alle omstandigheden
echter behoeft dit onschuldig te zijn; uiteindelijk zal de rechter in
een concrete zaak moeten vaststellen waar het serieuze de grens van
het speelse heeft overschreden.
In het concept zijn als schulduitsluitingsgronden opgenomen:
a. ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr (oud));
b. psychische overmacht (art. 42 Sr (oud));
c. noodweerexces (art. 43 lid 2 Sr (oud));
d. te goeder trouw voldoen aan een onrechtmatig gegeven ambtelijk
bevel (art. 45 lid 2 Sr (oud)).
Als nieuwe gronden worden gecodificeerd:
e. dwaling; en
f. de afwezigheid van alle schuld, ook wel avas genoemd.
In de jurisprudentie is de schulduitsluitingsvorm dwaling reeds
aanvaard. Deze kan zich voordoen ten aanzien van de feiten, of het
recht: we verwijzen hier naar het zogenoemde Melk en water-
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arrest10 ten aanzien van de feiten en het zogenoemde Motorpapie‑
ren-arrest11 ten aanzien van het recht.
Met deze schulduitsluitingsgronden wordt niet volstaan. Ook
de afwezigheid van alle schuld (avas) wordt in algemene termen
geformuleerd gecodificeerd. Op basis van een van de grondbegin‑
selen van ons strafrecht, namelijk dat het niet aangaat om iemand
te straffen voor iets waar hem geen verwijt van valt te maken, is
de rechter ertoe gekomen om totaal schuldeloze wetsovertreding
ongestraft te laten.

Aanvullingen
Rechterlijk pardon
Het ontwerp voorziet voorts in de invoering van het rechterlijk
pardon. Het rechterlijk pardon geeft de bevoegdheid aan de rechter
om na een bewezenverklaring af te zien van enige strafoplegging,
bijvoorbeeld vanwege de geringe ernst van het feit of de persoon van
de dader.
Periodieke toetsing positie levenslang veroordeelde
De executie van een gevangenisstraf zonder enige hoop op terug‑
keer in de maatschappij kan een mensonterende situatie opleveren.
Te wijzen valt op het oordeel van de Hoge Raad over de Bonairiaanse
doodslagpleger van 28 februari 2006.12 Tijdens een lezing aan de
Universiteit van de Nederlandse Antillen op 13 april 2006 stelde de
Groningse en Arubaanse hoogleraar strafrecht D.H. de Jong een
periodieke toetsing van de levenslange gevangenisstraf voor. Dit zou
ook in overeenstemming zijn met de benadering van het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens, dat onder andere in Wynne versus
Verenigd Koninkrijk13 periodieke rechterlijke toetsing noodzakelijk
vindt, afhankelijk van ‘the nature and purpose of the detention

10
11
12
13

HR 14 februari 1916, NJ 1916, 681.
HR 22 november 1949, NJ 1950, 180.
LJN AU9381.
EHRM 18 juli 1994, NJ 1995, 234 m.nt. Kn, in een geval dat overigens niet rechtstreeks
met de Nederlands-Antilliaanse levenslange gevangenisstraf overeenkomt.
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in question, viewed in the light of the objectives of the sentencing
court’.
Inspelend hierop wordt in het thans voorliggende concept de
verplichting opgelegd aan de rechter om de positie van de tot levens‑
lang veroordeelde na twintig jaren en zo nodig telkens na vijf jaren
daarna opnieuw te toetsen. Niettegenstaande de gelijkenis met de
regels inzake gratiëring laat de besproken regeling een eventuele
gratiëring volgens de normale weg onverlet. Doel van de regeling is
te voorkomen dat de executie van de levenslange gevangenisstraf
automatisch of op oneigenlijke motieven leidt tot een uitzichtloos
bestaan voor de betrokkenen. Uiteraard dienen de belangen van
de veroordeelde te worden afgewogen tegenover de belangen van
de maatschappij, en met name dient daarbij de positie van nabe‑
staanden van de slachtoffers of van de slachtoffers zelf betrokken te
worden. Onderdeel van de beoordeling door het Hof is het recidive‑
gevaar, waarbij het voor de hand ligt dat het Hof zich daartoe laat
voorlichten door een gedragsdeskundige.
Het Hof kan, bij een overigens expliciet niet voor cassatie vatbare
beslissing, besluiten de veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid te
stellen.
Gebiedsverbod
Het concept bevat ook een nieuw – niet eerder in de rechtspraak
beproefd – verbod, te weten om een schuldige een gebiedsverbod
op te leggen. Dat wil zeggen: een beperking van het grondrecht om
te gaan en te staan waar men wil. Het concept vermeldt dat er aan‑
toonbare behoefte aan een dergelijk gebiedsverbod bestaat in (ten
minste) drie situaties.
De eerste omstandigheid is die van de strafbaar gestelde belaging
ofwel stalking. Vaak vertonen afgewezen minnaars zich op hin‑
derlijke wijze in de buurt van hun ex-geliefde, van wie zij het niet
kunnen verkroppen dat deze de relatie heeft beëindigd, dan wel
een nieuwe relatie met een ander is aangegaan. Het is dan soms de
civiele rechter die eraan te pas moet komen om door middel van een
voorlopige voorziening deze persoon te verbieden zich in de buurt
op te houden waar het slachtoffer van stalking woont.
Het opleggen van een gebiedsverbod is eveneens mogelijk in het
geval van huiselijk geweld. Ook dan kan het gewenst zijn dat de
schuldige uit de buurt van de mishandelde blijft.
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In de derde plaats lopen er nog steeds personen rond in de toeris‑
tengebieden, van wie een bedreiging uitgaat voor de naam van de
Nederlandse Antillen als een voor toeristen veilig vakantieoord.
Ondanks de succesvolle inspanningen van de politie en van de
hotels en hotelbewaking om de kleine criminaliteit aldaar te
beteugelen zijn hier toch incidenten te melden. Het gaat veelal om
personen die bekend zijn als hotelrat, als dief van eigendommen van
zwemmers en andere strandbezoekers, terwijl een enkele maal ook
van afpersing sprake is.
Door aan stalkers, geweldplegers of hotel-/strandboeven het recht te
ontzeggen zich in een nauwkeurig omschreven gebied op te houden
wordt niet alleen beoogd deze personen aldaar weg te houden, maar
wordt ook aan de politie de bevoegdheid gegeven deze personen, na
een eventuele overtreding van het verbod, aan te houden en op te
houden voor verhoor als verdachten.
Van belang is uiteraard dat het gebied waaruit de schuldige wordt
geweerd, nauwkeurig in het vonnis wordt omschreven. De gebieds‑
aanduiding kan plaatsvinden door de wijk te omschrijven, dan wel
het gebied gegrensd tussen bepaalde wegen, alsmede een combina‑
tie van beide.
De bewegingsvrijheid mag niet zodanig worden beperkt dat van
die vrijheid hoegenaamd niets meer overblijft.14 Maar op zichzelf
is de omstandigheid dat de schuldige woonachtig is of werkzaam
is in het verboden gebied, geen beletsel om het gebiedsverbod op
te leggen. Het is immers zijn eigen gedrag dat aanleiding geeft tot
een beperking van zijn vrijheid. Dat de schuldige dientengevolge
naar andere woonruimte of een andere werkkring moet omzien,
kan een consequentie zijn waarmee de rechter uiteraard rekening
moet houden indien hij oplegging van een gebiedsverbod over‑
weegt. Voorgesteld is deze ontzetting in elk geval mogelijk te maken
in geval van veroordeling wegens overtreding van misdrijven als
belaging, mishandeling, diefstal en afpersing.

14 Vgl. HR 7 februari 1984, NJ 1984, 740 m.nt. ALM (tippelverbod Utrecht).
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Ter afronding
In het vorenstaande is slechts een selectie gemaakt van de markant‑
ste wijzigingen, vernieuwingen en aanvullingen in het wetsvoorstel
dat moet leiden tot een nieuw Wetboek van Strafrecht voor de Ne‑
derlandse Antillen. Ter wille van de mij gegunde ruimte liet ik een
beschouwing van de voorgestelde wijzigingen ter zake samenloop,
de strafrechtelijke transactie en de te introduceren strafbare voor‑
bereiding achterwege. Evenmin besprak ik het ingrijpend gewijzigde
jeugdstrafrecht15 en de inmiddels door de druk aan verdragsver‑
plichtingen te voldoen separaat in werking getreden wetgeving
behelzende strafbaarstelling terrorisme, terrorismefinanciering en
witwassen. In het wetsontwerp is het, niettegenstaande de oproep
daartoe van de Vereniging van Medische Specialisten en de huisart‑
senverenigingen in de Nederlandse Antillen, niet gekomen tot een
afschaffing van de strafbaarstelling c.q. een geconditioneerde nietstrafbaarstelling van euthanasie en abortus. Vooralsnog is dat in
de voornamelijk rooms-katholieke Antilliaanse samenleving, maar
meer nog de politiek, een spreekwoordelijke brug te ver.
Van de gelegenheid is echter gebruikgemaakt om reeds bestaande
strafbare feiten op te poetsen en waar mogelijk aan te passen
aan het hedendaagse spraakgebruik, maar voorts ook om nieuwe
strafbare feiten, zoals onder meer de niet-ambtelijke corruptie en
computercriminaliteit, te introduceren.
Het woord is thans aan de wetgever om te komen tot vaststelling van
een gemoderniseerd, geheel herzien, nieuw Wetboek van Strafrecht.
De staatkundige ontwikkelingen van de Nederlandse Antillen
nopen ertoe het wetgevingstraject zo spoedig mogelijk af te ronden.

15 Voor een overzicht van het huidige jeugdstrafrecht zij verwezen naar: Marchena-Slot
(2008).

Het nieuwe Wetboek van Strafrecht
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Summaries
Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight
times a year by the Research and Documentation Centre of the
Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische
uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to judicial
policy. The section Summaries contains abstracts of the interna‑
tionally most relevant articles of each issue. The central theme of
this issue (nr. 5, 2009) is The Dutch Caribbean.
Implosion of the Netherlands Antilles
L. de Jong
How to understand the disintegration of the Dutch Caribbean? The
Kingdom of the Netherlands comprising three countries – the Neth‑
erlands, the Netherlands Antilles, and Aruba – will be reordered.
The Netherlands Antilles will cease to exist as a separate country.
Curaçao and Sint Maarten will acquire country status within the
Kingdom of the Netherlands, just as Aruba did in 1986, though
theirs will be of a different status and with less autonomy. The is‑
lands Bonaire, Sint Eustatius and Saba, the so-called BES islands,
will be integrated into the Netherlands as public authorities (openbare lichamen); as such the BES islands will be administered by the
Netherlands while retaining local government functions (just as
municipalities in the Netherlands).
This article outlines the history behind these changes and the
factors that are at play. However improbable the Dutch Caribbean
hypothesis, the Kingdom facilitates a connection of these islands
with the international world. Against all odds and populist oppo‑
nents, the Dutch Caribbean is a challenge to square the circle, a
complex pact, impossible to balance, which will never come to a
definitive conclusion.
Towards a new Kingdom of the Netherlands
R. Nehmelman
In 1954 the Statute of the Kingdom of the Netherlands came into
force. This document can be seen as an internal Treaty between
the Netherlands (as a country in Europe) and its former colonies.
Nowadays three countries are (internal) partners in the Kingdom
of the Netherlands: the Netherlands, Aruba and the Netherlands
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Antilles. In 2005 new negotiations have begun for a new (internal)
structure of the Kingdom of the Netherlands. The Netherlands
Antilles will cease to be a country in the Kingdom and will be di‑
vided into two new countries Curaçao and Sint Maarten. The other
remaining (small) islands Bonaire, Sint Eustatius and Saba will be
part of the territory of the Netherlands as specific judicial bodies
as meant in article 134 Dutch Constitution. A huge diplomatic and
judicial procedure has started. Although it is not certain yet, in 2009
it looks as though these plans and procedures will be realized in the
very near future.
Exorcizing Hulanda; how Sabans have mustered the courage to
face the future as a BES island
F. Guadeloupe
In the ongoing effort to create a post-imperial Dutch Kingdom, one
in which colonial categories have no place, preparations are under‑
way to reorganize this transatlantic political entity. The BES islands,
Bonaire, Sint Eustatius, and Saba, will be granted the status of
overseas municipalities of the Netherlands. Such welcoming efforts
by mandarins in The Hague must however be based upon a sound
understanding of how the cultural sensibilities of many Caribbean
Dutch continue to be impacted by the lingering memories of the
colonialism. Throughout the Dutch Caribbean isles, these linger‑
ing memories have given rise to Hulanda, a collection of fantastic
spectres supposedly representing the benevolent and malevolent
mindsets of the European Dutch to whom the future allegedly be‑
longs. By specifically focusing on Saban imaginings of Hulanda, as
well as offering modes to exorcize these specific spectres, this essay
seeks to contribute to the process of mutual recognition within the
Dutch Kingdom.
No reason for despondency; the development of crime on the
island of Curaçao
A.W. Weenink
In the years 2000-2003 crime on Curaçao seemed to be going out of
control and the economy was virtually stagnant with low growth
and high unemployment. This situation has changed significantly
since 2005. The author shows that a targeted approach by the
authorities pushed back major crime problems like the smuggling
of cocaine on passenger flights, armed robberies and homicides.

129

130

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 5, 2009

However only a permanent effort can guarantee the continua‑
tion of this success. Corruption and nepotism are still vibrant, but
mainly concern individuals, not institutions as a whole, while the
judiciary actively prosecutes corrupt officials. In the long run not
only repression, but preventive measures are needed as well. A ma‑
jor cause of corruption and nepotism is the small scale of island life,
in combination with economic protectionism and state ownership
of companies. Structural adjustments in economic institutions and
policy in recent years heralded the return of economic growth and
employment. More adjustments in economic policy and institu‑
tions could further reduce incentives for corruption; these might
also lead to the opening up of Curaçao’s rigid labour markets for the
many unemployed youngsters. A more autonomous Curaçao faces
serious challenges, but the island’s record so far gives no reason for
despondency.
The backgrounds of fraud and corruption in the Dutch Caribbean
N.P.C.M. Schotborgh-van de Ven
The subjects fraud and corruption play an important role in the
recent debate on the constitutional changes within the Netherlands
Antilles and the ‘status aparte’ of Curaçao and Sint Maarten. The
Netherlands and the various islands keep passing the blame on
one another when it comes to fraud and corruption. It seems there
is little willingness to look at the underlying causes or to express
self-criticism. In this article an attempt is made to outline what is
really going on in the field of fraud and corruption in the Caribbean
part of the Kingdom. Several investigations on fraud and corruption
committed by politicians in the past fifteen years will be addressed.
Furthermore several socio-cultural, political and economic factors
that play a role in causing fraud and corruption are being discussed.
In this way the author hopes to contribute to a more constructive
debate about the issue of fraud and corruption.
The reform of law enforcement on the Dutch Antillean islands
H. de Doelder
The regulation regarding the law enforcement in the new construc‑
tion of the Netherlands Antilles has to be adapted. The country of
the Netherlands Antilles will be divided in three parts: two more
or less autonomous countries (Curaçao and Sint Maarten) and the
remaining islands (the third part) will fall directly under Dutch
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rule. In this article special attention is being paid to the law enforce‑
ment on the islands (and countries) Curaçao and Sint Maarten.
Will it be possible (in the future) for the Dutch Minister of Justice
to give guidelines or orders to the prosecution office based in
Curaçao and Sint Maarten? It has been agreed that the countries of
the Netherlands, Sint Maarten and Curaçao will consult regularly
on prosecution policy in order to coordinate their actions. Also
a new legal possibility is created for all three Ministers of Justice
(including the Dutch minister) to give guidelines or orders to the
prosecution, but in special cases only after approval of the Common
Court of Justice.
A new Criminal Code for the Netherlands Antilles
M.F. Murray
This article discusses the main features of the draft version of the
new Criminal Code for the Netherlands Antilles, which was com‑
pletely revised and updated in accordance with the latest case law
and applicable international treaties. The draft legislation abolishes
the dead penalty and minimum sentences. Also it introduces com‑
munity services, a travel ban, an extension of self-defense in the
direct vicinity of one’s house and the obligatory review of life-long
jail sentences after twenty years. Furthermore it adapts and mod‑
ernizes the presently existing fines and criminal law for minors.
The draft legislation is pending the recommendations of the Advice
Council and will be presented to the Parliament thereafter.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit
nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad‑
plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken
op ‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.
www.gov.an
Website van de centrale overheid van de Nederlandse Antillen met
uitgebreide informatie over de huidige bestuursstructuur en de
op stapel staande staatkundige hervormingen. Met links naar de
overheidswebsites van de Eilandgebieden Curaçao, Sint Maarten,
Sint Eustatius en Bonaire (Saba ontbreekt) en naar het kabinet van
de gouverneur van de Nederlandse Antillen, www.kabinetvande‑
gouverneur.an/index.php?lang=nl, en naar het kabinet van de
Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen,
www.antillenhuis.nl.
www.curacao-gov.an
Overheidswebsite van het Eilandgebied Curaçao. Basisinformatie
over de bestuursstructuur, het functioneren en de samenstelling
van de Eilandsraad. Daarnaast veel praktische informatie over wo‑
nen en werken op Curaçao. Op deze site is eveneens de tekst van het
Hoofdlijnenakkoord uit 2005 te vinden, waarin de afspraken staan
over de staatkundige vernieuwingen. Het Hoofdlijnenakkoord is in
2007 nader uitgewerkt in een Overgangsakkoord. De tekst daarvan
is behalve op deze site ook te vinden op www.nrc.nl/redactie/
binnenland/overgangsakkoordkoninkrijk.pdf.
www.bonhasi.com/slotverkl.pdf
Tekst van de Slotverklaring van de miniconferentie over de toekom‑
stige staatkundige positie van Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint
Maarten
www.minaz.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2008/Decem‑
ber/Conclusies_Ronde_Tafel_Conferentie
Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba hebben in Willemstad
in december 2008 een akkoord ondertekend over de toekomst van
de Nederlandse Antillen. De tekst van het akkoord staat op deze
website.
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almanak.overheid.nl/56138/Directie_Koninkrijksrelaties_(KR)
Website van de Directie Koninkrijksrelaties van het ministerie van
Binnenlandse Zaken.
www.minbzk.nl/onderwerpen/de-nederlandse/nieuwe-staatkun‑
dige
Op deze pagina van de website van het ministerie van BZK is de
actuele stand van zaken te vinden inzake de staatkundige hervor‑
mingen.
www.cbs.an
Engels-/Nederlandstalige website van het Centraal Bureau voor de
Statistiek van de Nederlandse Antillen. Mogelijkheid om tal van (re‑
cente) publicaties te downloaden.
www.jurdoc-na.an
Website (in ontwikkeling) over wet- en regelgeving en jurispruden‑
tie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
www.wodc.nl/onderzoeksdatabase
Van de WODC-website kan het rapport Georganiseerde criminaliteit
en rechtshandhaving op St. Maarten uit 2007 worden gedownload.
www.minbzk.nl/Vertegenwoordiging-Aruba
Website van de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, met
links naar Arubaanse media.
www.arubahuis.nl
Website van het kabinet van de Gevolmachtigd Minister van Aruba
in Nederland.
www.papiamentu.com
Website over de oorsprong en ontwikkeling van het Papiamentu, de
taal van Curaçao, Bonaire en Aruba (waar de taal ‘Papiamento’ heet).
nl.wikipedia.org/wiki/Saba
Uitgebreide wikipedia-pagina over Saba.
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www.steustatiushistory.org
Informatie over de geschiedenis en cultuur van Sint Eustatius is
te vinden op de website van het Eustatius Historical Foundation
Museum.
www.samfo.org/index.php?topic =samenwerking_nl&style_id= 0
Website van de Stichting Antilliaanse Medefinancierings
Organisatie (AMFO), die ontwikkelingsprojecten op de eilanden
van de Nederlandse Antillen financiert. De speerpunten zijn
armoedebestrijding, zorg en welzijn, en vorming en educatie.
De belangrijkste doelgroep is de jeugd.

Congresagenda

Congresagenda

23-28 augustus
30 september
1 oktober
6 oktober
15 oktober
21 oktober
21-24 oktober
22-23 oktober
18-19 november
19 november
1 december
9 december
10 december

13th International Symposium on Victimology
Nieuwe wet voetbalvandalisme en overlast
Actualiteiten witwassen
Private beveiliging
Feitenonderzoek en bewijs in strafzaken
Wijkwerking
Violence in clinical psychiatry
Corruption and human rights
Masterclass: Rule of law
Beleggen in gebakken lucht
Kwaliteit in de keten
Piraterij
Rechtshandhaving in België en Nederland

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.
13th International Symposium on Victimology
The theme for this Symposium is: victimology and human security.
The sub-themes that will be addressed are:
1. theory on victimology and human security;
2. the Draft UN Convention on Victims in the light of international
instruments and national norms;
3. the work of the UNHCR and victims of abuse of power, refugee
victims and displaced persons;
4. victims of human trafficking, sexual exploitation and other trans‑
national victimizations;
5. victim issues in the national justice systems, especially in Asia;
6. responses to disaster victimization;
7. psycho-traumatological and psychological interventions, build‑
ing a network and coordination of victim-specialized interveners
(professionals and volunteers);
8. victimization of indigenous people and other socially marginal‑
ized groups;
9. special victimizations, among them victims of family violence,
torture, terrorist attacks, consumer fraud, or cyber victims.
Datum: 23-28 augustus 2009
Locatie: Tokiwa University, Mito, Ibaraki, Japan
Informatie en aanmelding: www.isv2009.com/index.html
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Nieuwe wet voetbalvandalisme en overlast
Op deze dag wordt alle mogelijke informatie verstrekt over de
aanleiding en inhoud van de nieuwe wet voetbalvandalisme, het
verleden, de toekomst en de toepasbaarheid volgens alle betrokken
partijen. Welke mogelijkheden (en onmogelijkheden) biedt de wet
om de veiligheid in en om stadions en in wijken te verbeteren?
Datum: 30 september 2009
Locatie: De Kuip, Rotterdam
Informatie en aanmelding: www.sbo.nl/congressen/nieuwe-wetvoetbalvandalisme-en-overlast/event_home
Actualiteiten witwassen
In Nederland wordt, naar wordt vermoed, jaarlijks zo’n € 18,5 miljard
witgewassen. De overheid investeert veel capaciteit in het opsporen
en bestrijden van witwassen. Maar wat is de effectiviteit hiervan?
Waarom is het bewijs van witwassen zo moeilijk te leveren? Zijn de
witwasindicatoren nog wel up-to-date? Hoe kan de UBO worden
geïdentificeerd? Op welke wijze worden offshore vennootschappen
ingezet in dit proces? Waarom investeren witwassers in vastgoed?
Tijdens deze actualiteitendag komen de relevante ontwikkelingen
voor de handhaving, signalering, opsporing en vervolging van
witwassen aan bod. Verder zal nader worden ingegaan op baanbre‑
kende en actuele jurisprudentie.
Datum: 1 oktober 2009
Locatie: Hotel Congrescentrum Oud London, Zeist
Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl, studiecentrum@
kerckebosch.nl
Private beveiliging
Inhoudelijke informatie over dit congres wordt binnenkort op de
website van Ciroc gepubliceerd.
Datum: 6 oktober 2009
Locatie: Universiteit Utrecht
Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl, ciroc@rechten.vu.nl
Feitenonderzoek en bewijs in strafzaken
De recente geschiedenis van enkele ingrijpende gerechtelijke
dwalingen (niet alleen in Nederland) heeft juristen, opsporingsamb‑
tenaren en forensisch deskundigen met de neus op de problematiek
van feitenonderzoek en bewijs gedrukt. Voor alle procesdeelnemers
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in strafzaken is actuele en grondige kennis van feitenonderzoek en
bewijs onontbeerlijk.
Aspecten die aan de orde komen, zijn onder meer het wettelijk
kader, logica, methodologie en statistiek, argumentatie, pseudo‑
wetenschappelijk bewijs, het verhoren van verdachten en getuigen,
deskundigenrapporten en sporenonderzoek en bewijsvoering.
Datum: 15 oktober 2009
Locatie: Hotel-Congrescentrum Oud London, Zeist
Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl, studiecentrum@
kerckebosch.nl, tel. 030-6984222
Wijkwerking
Op deze door het Centrum voor Politiestudies georganiseerde
studiedag staat de vraag centraal hoe de politie tegenwoordig in‑
vulling geeft aan wijkwerking. Kunnen we meerdere rollen in de
wijkwerking definiëren? Zijn eventuele verschillen te verklaren door
de omgeving of zijn deze toe te schrijven aan persoonlijke visies en
instellingen? Hoe zien de interne en externe partners de rol van de
wijkagent en hoe zien ze hun eigen rol binnen de wijkwerking?
Datum: 21 oktober 2009
Locatie: Ninove, CC De Plombom
Informatie en aanmelding: www.police.be/cps, secretariaat@
politiestudies.be
Violence in clinical psychiatry
In line with earlier editions, the 6th European Congress on Violence
will focus strongly on clinically relevant and practically useful in‑
terventions aiming at treating and reducing violent behaviour of
psychiatric and forensic patients. Hence the overall congress theme
is Assessing, treating and caring for potentially violent patients.
Datum: 21-24 oktober 2009
Locatie: Stockholm
Informatie en aanmelding: www.oudconsultancy.nl/stockholm/
ecvcp/Invitation.html
Corruption and human rights
Keynote speakers on this conference are John Hatchard (Visit. Prof.
Open University Business School, UK), Dragos Kos (President of
GRECO, Council of Europe), David Nelken (University of Macerata,
Italy), Nikos Passas (Northeastern University College of Criminal
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Justice) and Mark Pieth (University of Basel, chairman of the OECD
Working Group on Bribery).
The subjects of the workshops are amongst others ‘Corruption as a
violation of human rights’, ‘Researching corruption: methodological
and cultural challenges’, ‘Police corruption and human rights’.
Datum: 22 en 23 oktober 2009
Locatie: Maastricht
Informatie en aanmelding: www.law.unimaas.nl/humanrights,
onder ‘Conferences’
Masterclass: Rule of law
Presently the universities of Leiden and Groningen are engaged in a
joint project with the Indonesian university teaching staff. A com‑
parative analysis of developments in the two countries, ever since
the respective legal systems naturally diverged after independence,
enables the strengthening of Indonesian teaching staff, but also
provides a valuable frame of reference for discussions as to optimal
ways of developing the Indonesian legal system in a democratised,
decentralised, and increasingly international setting. The master
class will address these issues.
Datum: 18-19 november 2009
Locatie: nog onbekend
Informatie en aanmelding: t.n.zwaagstra@rug.nl, marianne.van.
driel@bureau.knaw.nl
Beleggen in gebakken lucht
Beleggingsfraude doet zich in velerlei vormen voor, is van alle tij‑
den en kan iedereen die aan beleggen doet, treffen. De omvang
van de fraudes en het aantal slachtoffers blijven stijgen. Door ge‑
brek aan liquiditeiten als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis
wordt een verdere toename van het aantal aan het licht gekomen
beleggingsfraudes verwacht. Steeds meer beroepsgroepen krijgen
professioneel met deze fraudes te maken. Herkennen, bestrijden
en voorkomen van fraude met beleggingsproducten staan centraal
tijdens dit middagcongres. Gesproken wordt over de verschillende
vormen van beleggingsfraude, de signalen waaraan beleggings‑
fraude in een vroeg stadium kan worden herkend, de juridische en
praktische mogelijkheden om beleggingsfraude aan te pakken, en
de mogelijkheden voor de slachtoffers om hun schade te beperken.
Bezoekers ontvangen gratis het nieuwste boek in de reeks SSR-
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publicaties, ‘Beleggen in gebakken lucht’, geschreven door Frans
Roest m.m.v. Rogier Stijnen.
Onderwerpen die o.a. aan de orde komen, zijn de verschillende vor‑
men van beleggingsfraude, voorbeelden uit het verleden, bestuurs‑
rechtelijke handhaving en toezicht, de rol van toezichthouders zoals
de AFM en de DNB, preventieve maatregelen en voorlichting.
Datum: 19 november 2009
Locatie: nog niet bekend
Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.net/nieuwsbriefcms/
nieuwsbrief/nwb14/beleggen-in-gebakken-lucht-14.html
Kwaliteit in de keten
Op deze CPS-studiedag staat het begrip ‘kwaliteit’ centraal, en de
wijze waarop hieraan in de veiligheidsketen invulling wordt ge‑
geven. Wat betekent ‘kwaliteit’ volgens de verschillende partners
van de keten en hoe gaan ze daarmee om? Wat is de academische
visie en waar ziet zij succes- en verbeterpunten in de keten? Tij‑
dens de studiedag wordt aan de hand van praktische voorbeelden
gediscussieerd. Deze voorbeelden komen uit politiekringen en van
ketenpartners, zoals de zittende en de staande magistratuur. Verder
wordt aandacht geschonken aan voorbeelden die een duidelijke ver‑
betering van het eindresultaat voor de burger-klant aantonen.
Datum: 1 december 2009
Locatie: Schaarbeek, De Factorij
Informatie en aanmelding: www.police.be/cps, secretariaat@
politiestudies.be
Piraterij
Een seminar over piraterij, aard en omvang, oorzaken en reacties
vanuit de samenleving.
Nadere informatie wordt binnenkort op de website van Ciroc
gepubliceerd.
Datum: 9 december 2009
Locatie: Universiteit Utrecht
Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl
Rechtshandhaving in België en Nederland
Tijdens deze conferentie reikt de Universiteit Gent een institutioneel
eredoctoraat uit aan de Nederlandse criminoloog en hoogleraar
Cyrille Fijnaut. Het eredoctoraat is een waardering voor de maat‑
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schappelijke impact van het werk van prof. Fijnaut en de geregelde
en intense samenwerkingsverbanden met de Universiteit Gent, in
het bijzonder in de vakgebieden criminologie en strafrecht en in het
domein van de geschiedenis van het recht.
Tijdens de conferentie spreken Nederlandse en Belgische crimino‑
logen, strafrechtsspecialisten en politiediensten over voor Fijnaut
wezenlijke thema’s als georganiseerde misdaad, politie, Europees
en internationaal strafrecht en de drugsproblematiek – toegespitst
op de aanbodzijde. Het samenspel tussen wetenschap en praktijk
zal een rode draad van de conferentie vormen.
Datum: 10 december 2009
Locatie: Universiteit Gent, aula
Informatie en aanmelding: Brice.DeRuyver@UGent.be;
www.ugent.be
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WODC: website en rapporten
WODC-website: www.wodc.nl
Op de WODC-site is de volgende informatie te vinden:
1. Zoeken op onderwerp via de homepage:
– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);
– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).
2. Publicaties:
– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en
Justitiële verkenningen;
– wetenschappelijke artikelen;
– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf)
beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;
– aanpak criminaliteit (overzichten van interventie- en preventie‑
strategieën inzake diverse criminaliteitsproblemen);
– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑
sites).
3. Onderzoek:
– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief
uitbesteed onderzoek);
– onderzoeksprogramma;
– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde
criminaliteit, prognoses justitiële ketens, Criminaliteit en rechtshandhaving);
– procedure uitbesteed onderzoek.
4. Organisatie:
– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures,
jaarbericht, commissies en werkgroepen;
– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen
en opmerkelijk op tv).
De Justitie-thesaurus wordt op de website gebruikt voor de stan‑
daardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: cri‑
minologie, criminaliteitspreventie, delicten/criminaliteitsvormen,
justitiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechtspleging,
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strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, vreemdelingen, burger‑
lijk en administratief recht, staatsrecht en internationaal recht. De
geografische thesaurus maakt nu deel uit van de Justitie-thesaurus.
De oorspronkelijke WODC-thesaurus is nog te vinden op de WODCwebsite (www.wodc.nl) via de knop ‘publicaties’ en de subknop
‘Cahiers’, kies vervolgens het jaar 2003.
Voor vragen en opmerkingen over de WODC-site of de Justitiethesaurus kunt u terecht bij:
Hans van Netburg (redacteur WODC-site)
tel.: 070-370 69 19
fax: 070-370 79 48
e-mail: c.j.van.netburg@minjus.nl
Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u
terecht bij de WODC-informatiedesk, wodc-informatiedesk@min‑
jus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).
De WODC-rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de on‑
derzoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC-rapporten vanaf
1999 in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van het
WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC-rapportenseries en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 verschenen
rapporten zijn daar ook te vinden.
In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten
in de reeksen Onderzoek en beleid, Cahiers, Memoranda en Fact
sheets gratis verspreid. Er is een vaste verzendlijst van onder meer
universitaire en gerechtsbibliotheken, alsmede politieke partijen en
media. Functionarissen en instellingen binnen het ministerie van
Justitie kunnen op aanvraag afzonderlijke rapporten zonder kosten
toegestuurd krijgen. Overige belangstellenden kunnen de rapporten
in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij
Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522-237555, fax 0522253864, e-mail budh@boomdistributiecentrum.nl. Hierna volgen
de titelbeschrijvingen van de O&B-rapporten en de rapporten in de
series Cahiers, Memorandum en Fact sheets sinds 2006.
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Onderzoek en Beleid (O&B)

Gestel, B. van, m.m.v.

Laan, A.M. van der, C.A. van der
Schans, S. Bogaerts, Th.A.H.
Doreleijers
Criminogene en beschermende
factoren bij jongeren die een
basisraadsonderzoek ondergaan;
een verkennende inventarisatie
van de mate van zorg en van
risico- en beschermende
factoren gesignaleerd door
raadsonderzoekers
2009, O&B 276
Wartna, B.S.J.
In de oude fout; over het meten
van recidive en het vaststellen
van het succes van strafrechtelijke interventies
2009, O&B 275
Ridder, J. de, C.M. Klein Haar‑
huis, W.M. de Jongste
De CEAS aan het werk; bevindingen over het functioneren van de
Commissie Evaluatie Afgesloten
Strafzaken 2006-2008
2009, O&B 274
Gosselt, J.F., J.J. van Hoof,
M.D.T. de Jong, B. DorbeckJung, M.F. Steehouder
Horen, zien en verkrijgen? Een
onderzoek naar het functioneren van Kijkwijzer en PEGI (Pan
European Game Information) ter
bescherming van jongeren tegen
schadelijke mediabeelden
2009, O&B 273

R.F. Kouwenberg, M.A. Verhoe‑
ven, M.W. Verkuylen
Vastgoed & fout; een analyse van
twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale
en criminele praktijken in de
woningsector
2008, O&B 272
Eggen, A.Th.J. (CBS),
S.N. Kalidien (WODC)
(eindred.)
Criminaliteit en
rechtshandhaving 2007;
ontwikkelingen en samenhangen
2008, O&B 271
Kogel, C.H. de
De hersenen in beeld;
neurobiologisch onderzoek en
vraagstukken op het gebied van
verklaring, reductie en preventie
van criminaliteit
2008, O&B 270
Teeuw, W.B., A.H. Vedder (red.)
Security applications for
converging technologies. Impact
on the constitutional state and
the legal order
2008, O&B 269
Laan, A.M. van der,
L. Vervoorn, C.A. van der
Schans, S. Bogaerts
Ik zit vast; een exploratieve studie
naar emotionele verwerking van
justitiële vrijheidsbeneming door
jongeren
2008, O&B 268
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Klein Haarhuis, C.M.,

Kunst, M.J.J., S. Schweizer,

E. Niemeijer
Wet en werkelijkheid; bevindingen uit evaluaties van wetten
2008, O&B 267
Guiaux, M., A.H. Uiters,
H. Wubs, E.M.Th. Beenakkers
Uitgenodigde vluchtelingen;
beleid en de maatschappelijke
positie in nationaal en interna
tionaal perspectief
2008, O&B 266
Laclé, Z.D., M.J. ter Voert
Trendrapportage notariaat 2006;
toegankelijkheid, continuïteit en
kwaliteit van de dienstverlening
2008, O&B 265
Hulst, R.C. van der, R.J.M. Neve
High-tech crime, soorten
criminaliteit en hun daders
2008, O&B 264
Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal

S. Bogaerts, L.M. van der Knaap
Onderlinge agressie en geweld,
posttraumatische stress en
arbeidsverzuim in penitentiaire
inrichtingen
2008, O&B 260
Koeter, M.W.J., M. Bakker
Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)
2008, O&B 259
Spapens, A.C.M., H.G. van
de Bunt, L. Rastovac, m.m.v.
C. Miralles Sueiro
De wereld achter de wietteelt
2008, O&B 258
Dijk, J. van, J. van Kesteren,
P. Smit
Criminal victimisation in international perspective; key findings
from the 2004-2005 ICVS and
EU ICS

Toezichtprogramma’s voor delinquenten en forensisch psychia
trische patiënten; effectiviteit
en veronderstelde werkzame
mechanismen
2008, O&B 263
Boom, A. ten, K.F. Kuijpers,
m.m.v. M. Moene
Behoeften van slachtoffers van
delicten; een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals
door slachtoffers zelf geuit
2008, O&B 262
Voert, M.J. ter, S.L. Peters
Trendrapportage advocatuur
2006; toegankelijkheid, continuï
teit en kwaliteit van de dienstverlening
2008, O&B 261

2007, O&B 257
Tollenaar, N., R.F. Meijer,
G.L.A.M. Huijbrechts, M. Blom,
S. el Harbachi
Monitor veelplegers; jeugdige en
zeer actieve veelplegers in kaart
gebracht
2007, O&B 256
Heide, W. van der, A.Th.J. Eggen
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshand
having 2006; ontwikkelingen en
samenhangen
2007, O&B 255
Eshuis, R.J.J.
Het recht in betere tijden; over
de werking van interventies ter
versnelling van civiele procedures
2007, O&B 254
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Struiksma, N., J. de Ridder,

Poot, C.J. de, E.W. Kruisbergen

H.B. Winter
De effectiviteit van bestuurlijke
en strafrechtelijke handhaving
van milieuwetgeving
2007, O&B 253
Bunt, H.G. van de, E.R. Klee‑
mans
Georganiseerde criminaliteit in
Nederland; derde rapportage op
basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
2007, O&B 252
Mheen, D. van de, P. Gruter
(red.)
Helingpraktijken onder de loep;
impressies van helingcircuits in
Nederland
2007, O&B 251
Jennissen, R.P.W., J. Oudhof
(red.)
Ontwikkelingen in de maat-

Kringen rond de dader; groot
schalig DNA-onderzoek als
instrument in de opsporing
2006, O&B 246
Laan, A.M. van der,
M. Blom, m.m.v. C. Verwers,
A.A.M. Essers
Jeugddelinquentie: risico’s en
bescherming; bevindingen uit de
WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005
2006, O&B 245
Ferwerda, H.B., I.M.G.G. van
Leiden, N.A.M. Arts,
A.R. Hauber
Halt: Het Alternatief? De effecten
van Halt beschreven
2006, O&B 244
Sikkel, D., P.G.M. van der
Heijden, G. van Gils
Methoden voor het schatten van

schappelijke participatie van
allochtonen; een theoretische
verdieping en een thematische
verbreding van de Integratiekaart 2006
2007, O&B 250
Daalder, A.L.
Prostitutie in Nederland na
opheffing van het bordeelverbod
2007, O&B 249
Stokkom, B.A.M. van,
H.J.B. Sackers, J-P. Wils
Godslastering, discriminerende
uitingen wegens godsdienst en
haatuitingen; een inventariserende studie
2007, O&B 248

de omvang van verborgen populaties, in het bijzonder illegale
vreemdelingen
2006, O&B 243
Faure, M.M.G., C.A.R. Moerland
Griffierechten; een vergelijkende
beschrijving van griffierechten- en
vergelijkbare stelsels in een aantal
landen van de Europese Unie
2006, O&B 242
Aebi, M.F., K. Aromaa,
B. Aubusson de Cavarlay,
G. Barclay, B. Gruszczyñska,
H. von Hofer, V. Hysi,
J.-M. Jehle, M. Killias, P. Smit,
C. Tavares
European Sourcebook of Crime
and Criminal Justice Statistics –
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2006 (third edition)

Den Haag, WODC, 2009

2006, O&B 241
Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal,
Rapportage België E. Neven,
G. Vervaeke
Gewelds- en zedendelinquenten
met een psychische stoornis; wetgeving en praktijk in Engeland,
Duitsland, Canada, Zweden en
België
2006, O&B 240
Knaap, L.M. van der,
L.T.J. Nijssen, S. Bogaerts
Geweld verslagen? Een studie
naar de preventie van geweld in
het publieke en semi-publieke
domein
2006, O&B 239
Bruin, D.E., C.J.M. Meijerman,
F.R.J. Leenders, R.V. Braam
Verslingerd aan meer dan een
spel; een onderzoek naar de aard
en omvang van kansspelproble
matiek in Nederland
2006, O&B 238

Cahier 2009-6
WODC en IND
Internationale gezinsvorming
begrensd? Een evaluatie van de
verhoging van de inkomens- en
leeftijdseis bij migratie van
buitenlandse partners naar
Nederland
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009-4
WODC en Universiteit Maas‑
tricht
Migratie naar en vanuit
Nederland; een eerste proeve van
de Migratiekaart
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009-3
Laan, A.M. van der, R. Kea,
m.m.v. C. Verwers, L. Vervoorn
De Stop-reactie; een
procesevaluatie
Den Haag, WODC, 2009,
Cahier 2009-2
Laan, A.M. van der, R. Kea,
C. Verwers, m.m.v. L. Vervoorn
De Stop-reactie; een
planevaluatie
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009-1
Poot, C.J. de, R.J. Bokhorst,
W.H. Smeenk, R.F. Kouwenberg
De opsporing verruimd? De
Wet opsporing terroristische
misdrijven een jaar in werking
Den Haag, WODC, 2008
Cahier 2008-9
Klein Haarhuis, C.M.
Geschilgedrag; verklaringen bijeengebracht
Cahier 2008-8

WODC-Cahiers
Gestel, B. van, M.A. Verhoeven
De praktijk van de
programmatische aanpak
mensenhandel; plan- en
procesevaluatie van een pilot
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009-7
Moolenaar, D.E.G., F.P. van
Tulder, M. van GammerenZoeteweij
Terug naar de toekomst; het
beroep op Justitie, 1997-2007:
raming en realisatie
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Guiaux, M., M. Tumewu

penitentiaire inrichting

Mediation Monitor 2008;
tussenrapportage
Den Haag, WODC, 2008
Cahier 2008-7
Moolenaar, D.E.G., B. Diephuis,
M. van Gammeren-Zoeteweij,
S. Kalidien, E.C. Leertouwer,
F.P. van Tulder
Capaciteitsbehoefte justitiële
ketens 2013; beleidsneutrale
ramingen
Den Haag, WODC, 2008
Cahier 2008-6
Molleman, T., m.m.v. M.J. van
Sandijk
Psychometrische kwaliteit
van en de verbanden tussen
de gedetineerdensurvey en
de BASAM-DJI; voorstudie in
het kader van het onderzoek
Benchmark Gevangeniswezen
Den Haag, WODC, 2008
Cahier 2008-5
Kromhout, M.H.C., H. Wubs,
E.M.Th. Beenakkers
Illegaal verblijf in Nederland; een
literatuuronderzoek
Den Haag, WODC, 2008,
Cahier 2008-3
Kruisbergen, E.W.
Van vonnis tot DNA-profiel;
procesevaluatie van de Wet DNAonderzoek bij veroordeelden
Den Haag, WODC, 2008,
Cahier 2008-2
Bogaerts, S., V. den Hartogh,
L.M. van der Knaap
Onderlinge agressie en geweld
van personeelsleden in een

Den Haag, WODC, 2008,
Cahier 2008-1
Willemsen, F.
Huiselijk geweld en herkomstland; een verkennend onderzoek
naar de incidentie van huiselijk
geweld en allochtone daders en
slachtoffers
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-17
Leenarts, L.E.W., L.M. van der
Knaap
Motivatie te meten? Een inventarisatie van instrumenten om
intrinsieke motivatie te meten bij
drugsverslaafde justitiabelen
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-16
Smit, P.R. (WODC),
P. Nieuwbeerta (NSCR)
Moord en doodslag in Nederland
1998 en 2002-2004
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-15
Moolenaar, D.E.G.,
E.C. Leertouwer, F.P. van Tulder,
B. Diephuis
Capaciteitsbehoefte justitiële
ketens 2012; beleidsneutrale
ramingen
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-14
Kleemans, E.R., C.J. de Poot,
m.m.v. S.N. Kalidien, R.F.
Kouwenberg, M. van Nassou
Criminele carrières in de
georganiseerde misdaad
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-13
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Croes, M.T.

Knaap, L.M. van der,

Naar een ‘bruikbare rechtsorde’; bijdragen uit de sociale
wetenschap
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-12
Leertouwer, E.C., F.P. van
Tulder, B.J. Diephuis, M. Fol‑
keringa, M. van GammerenZoeteweij (i.s.m. de Raad voor
de rechtspraak)
PrognoseModel Justitiële ketens
2006: onderdelen Civiel en
Bestuur – Beschrijving van het
verbetert raject 2005/2006
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-11
Maas, G.C., E. Niemeijer
Gebruikers van gesubsidieerde
rechtsbijstand; kenmerken,
problemen en inkomenspositie
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-10
Laan, A.M. van der, L. Vervoorn,
N. van Nimwegen, F.L. Leeuw
(red.)
Justitie en demografie: over
ontgroening, vergrijzing en
verkleuring – Veranderingen in
bevolkingssamenstelling en de
gevolgen voor Justitie
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-9
Erp, J.G. van, E. Niemeijer,
M.J. ter Voert, R.F. Meijer (red.)
Geschilprocedures en rechtspraak
in cijfers 2005
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-8

G. Weijters, S. Bogaerts
Criminogene problemen onder
daders die in aanmerking komen
voor gedragsinterventies
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-7
Reitsma, J., M. Tumewu,
M. ter Voert
Mediation monitor 2007;
tussenrapportage
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-6
Knaap, L.M. van der,
L.E.W. Leenarts, L.T.J. Nijssen
Psychometrische kwaliteiten van
de Recidive Inschattingsschalen
(RISc); interbeoordelaars
betrouwbaarheid, interne consis
tentie en congruente validiteit
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-5
Jennissen, R.P.W., M. Blom
(i.s.m. het Centraal Bureau voor
de Statistiek)
Allochtone en autochtone
verdachten van verschillende
delicttypen nader bekeken
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-4
Kulu Glasgow, I., F.L. Leeuw,
E. Uiters, R.V. Bijl
Integratiebeleid rijksoverheid
onderzocht; een synthese van
resultaten uit evaluatie- en
monitoringonderzoek 2003-2006
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-3
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Neve, R.J.M., M.M.J. van

Neve, R., L. Vervoorn, F. Leeuw,

Ooyen-Houben, J. Snippe,
B. Bieleman
Samenspannen tegen XTC;
eindevaluatie van de XTC-nota
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-2
Kromhout, M.H.C. (red.),
A.S. van Rijn, E.M.Th. Been
akkers, I. Kulu-Glasgow
Eergerelateerd geweld in GrootBrittannië, Duitsland en Turkije;
een overzicht van informatie
inzake aard, omvang en aanpak
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-1
Erp, J.G. van, m.m.v. A. Hendriks
(eindred.)
Kwantitatieve ontwikkelingen
rechtspraak 2000-2005; informatie ten behoeve van de Evalua
tiecommissie Modernisering
Rechterlijke Macht
Den Haag, WODC/CBS, 2006,
Cahier 2006-10
WODC/CBS
Integratiekaart 2006
Den Haag, WODC/CBS, 2006,
Cahier 2006-8
Moolenaar, D.E.G.
Capaciteitsbehoefte justitiële
ketens 2011; toelichting op de
beleidsneutrale ramingen voor de
veiligheidsketen
Den Haag, WODC, 2006,
Cahier 2006-7

S. Bogaerts
First inventory of policy on counterterrorism; Germany, France,
Italy, Spain, the United Kingdom
and the United States – ‘research
in progress’
Den Haag, WODC, 2006,
Cahier 2006-3a
Neve, R., L. Vervoorn, F. Leeuw,
S. Bogaerts
Eerste inventarisatie van contraterrorismebeleid; Duitsland,
Frankrijk, Spanje, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten – ‘research in progress’
Den Haag, WODC, 2006,
Cahier 2006-3
Gestel, B. van, L.M. van der
Knaap, A. Hendriks, m.m.v.
C.H. de Kogel, M.H. Nagtegaal,
S. Bogaerts
Toezicht buiten de muren; een
systematische review van extramuraal toezicht op TBS-gestelden en vergelijkbare groepen in
het buitenland
Den Haag, WODC, 2006,
Cahier 2006-2
Verwers, C., L.M. van der
Knaap, L. Vervoorn
Internationale kinderontvoering;
onderzoek naar de uitvoering
van het Haags Kinderontvoeringsverdrag vanuit Nederlands
perspectief
Den Haag, WODC, 2006,
Cahier 2006-1
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Memoranda
Dijk, J.J. van, R.S. Choenni,
F.L. Leeuw
Analyzing a complaint database
by means of a genetic-based data
mining algorithm
Den Haag, WODC,
Memorandum 2009-3
Dijk, J.J. van
Entiteitreconciliatie ondanks
beperkte overlap door middel van
objectgelijkenis. Casus ‘Koppelen
van persoonsgegevens zonder een
gemeenschappelijke identificatie’
Den Haag, WODC,
Memorandum 2009-2
Brouwers, M.
Inventarisatie civielrechtelijke
registraties
Memorandum 2009-1
Leertouwer, E.C.,
M.A. Verhoeven
Toepasbaarheid van de PMJramingsmethodiek op de
Nederlandse Antillen
Den Haag, WODC,
Memorandum 2006-5
Laan, A.M. van der, M. Blom
WODC-Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit
– Meting 2005; documentatie
boek; steekproefverantwoording,
veldwerk, enquête en vergelijking
met eerdere metingen
Den Haag, WODC,
Memorandum 2006-4
Moolenaar, D.E.G., R. Choenni
TBS-gestelden 1996-2010; de
feiten en de ramingen

Den Haag, WODC,
Memorandum 2006-3
Wartna, B.S.J., L.T.J. Nijssen
National studies on recidivism;
an inventory of large-scale recidivism research in 33 European
countries
Den Haag, WODC,
Memorandum 2006-2
Moolenaar, D.
Expenditure on crime in the
Netherlands
Den Haag, WODC,
Memorandum 2006-1

Fact sheets
Tollenaar, N., G.L.A.M.
Huijbregts, R.F. Meijer,
J. van Dijk
Monitor Veelplegers; samen
vatting van de resultaten
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2009-1
Tumewu, M.
Mediation Monitor
2008; tussenrapportage
over mediations buiten
doorverwijzingsvoorzieningen
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2008-5
Guiaux, M.
Mediation Monitor Rechtspraak;
tussenrapportage 2008
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2008-4
Tumewu, M.
Mediation Monitor het Juridisch
Loket; tussenrapportage 2008
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Den Haag, WODC,

Maas, G.C.

Fact sheet 2008-3
Wartna, B.S.J., K.A. Beijers
bergen, M. Blom, N. Tollenaar,
G. Weijters, A.A.M. Essers,
S.M. Alma, D.L. Alberda
Recidivebericht 1997-2004.
Ontwikkelingen in de
strafrechtelijke recidive van
Nederlandse justitiabelen
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2008-2
Beijersbergen, K.A.,
B.S.J. Wartna
Recidive na discriminatie; een
onderzoek naar de strafrechtelijke recidive onder daders van
discriminatiedelicten
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-9
Weijters, G., B.S.J. Wartna
Voorspelling van het recidive
gevaar van elektronisch
gedetineerden
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-8
Beijersbergen, K.A.,
B.S.J. Wartna
Recidivemeting Glen Mills; de
uitstroomresultaten van de Glen
Mills School in termen van strafrechtelijke recidive
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-7
Maas, G.C.
Costs and financing of legal
assistance; key figures 2000-2006
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-6a

Kosten en financiering van
rechtsbijstand; kerncijfers
2000-2006
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-6
Maas, G.C.
Gebruikers van gesubsidieerde
rechtsbijstand; inzichten in
kenmerken, problemen en
inkomenspositie
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-4
Blom, M., A.M. van der Laan
Monitor Jeugd terecht 2007
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-3
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