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Opzet

• Evaluatie Caribisch Nl

o De burgers

o De bestuurlijke organisatie

o Wetgeving en handhaving

• De Koninkrijkslanden

o Aruba; Curaçao en Sint Maarten

o Nederland

• Hoe verder met t Koninkrijk?
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Evaluatie Caribisch Nl
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Onderzoek SCP
Gevolgen voor de bevolking

• Economische situatie

• Structureel

o Eilandkarakter en schaalgrootte: kwetsbaarheid

o Eenzijdige economische structuur: kwetsbaarheid

• Na 10.10.10

o Dollarisatie

o Belastingverhouding en terugsluizen, maar onduidelijk 
naar welke groepen

o Prijsstijgingen met koopkrachteffecten

o Effecten op ondernemersklimaat zijn onduidelijk
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Bevolking

• Onderwijs

o Uitgangspunt: conferentie Samen werken aan kwaliteit
• Kwaliteitsverhoging, ook van leraren, schoolleiding en bestuur

• Onderwijszorg op maat

• Aantrekkelijk beroepsonderwijs

• Goede randvoorwaarden

o Praktijk
• Funderend basisonderwijs: (lichte) verbetering

• Voortgezet onderwijs: geen vd scholen haalt basiskwaliteit, ook niet 
binnen afzienbare tijd

• Beroepsonderwijs: nu meer keuzemogelijkheden

• Discrepantie moedertaal en instructie- en examentaal

• Onvoldoende aandacht voor ‘probleemkinderen’
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Bevolking
• Gezondheidszorg

o Uitgangspunt: Europees-Nederlands niveau
• Publieke zorgverzekering

• Prioritering zorgaanbod (gebouwen en inventaris)

• Herverkenning zorginkoop in regio

• Voor infectieziektenbestrijding aansluiting bij internationale normen

o Praktijk
• Na 2004 verbeterd, na 10.10.10 duidelijk verdere verbetering

• Hospitaal Bonaire succesverhaal

• Ouderenzorg Saba zorgelijk, maar inmiddels verbetering

• Oriëntatie op Gouadeloupe en Colombia blijft

• Al gaat dat vergezeld met allerlei praktische problemen

• Gebrekkige overdracht kennis, vaardigheden en standaarden

• Meer en betere voorzieningen: kostenstijging
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Bevolking

• Sociale zekerheid

o Uitgangspunt: niet Europees-Nederlands niveau;
• Legislatieve terughoudendheid, bewuste divergentie, want anders 

aanzuigende werking

• Eenmalige forse verhoging ouderdoms- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

• Verbetering minimumloon afhankelijk van economisch draagvlak, 
sociale verhoudingen en budgettaire ruimte

o Praktijk
• Laag uitkeringsniveau, ondanks uit Eur Nl overgenomen indexering

• Veel misverstand over ‘voorzieningenniveau dat past binnen 
Nederland’

• Intussen erkenning armoedeprobleem Car Nl: nader onderzoek
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Bevolking

• Sociale zekerheid

o Uitgangspunt: niet Europees-Nederlands niveau;
• Legislatieve terughoudendheid, bewuste divergentie, want anders 

aanzuigende werking

• Eenmalige forse verhoging ouderdoms- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

• Verbetering minimumloon afhankelijk van economisch draagvlak, 
sociale verhoudingen en budgettaire ruimte

o Praktijk
• Laag uitkeringsniveau, ondanks uit Eur Nl overgenomen indexering

• Veel misverstand over ‘een voorzieningenniveau dat past binnen 
Nederland’

• Intussen erkenning armoedeprobleem Car Nl: nader onderzoek
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Bevolking

• Infrastructuur

o (Plannen) betere vliegvelden

o (Plannen) betere energie- en watervoorzieningen

o Beide nog zonder zichtbaar resultaat

o Geen eigen kapitaaldienst: Nl zorgt voor financiële 
randvoorwaarden
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Bevolking

• Veiligheid

o Aanzienlijke investeringen in opleidingen

o Renovatie politiebureaus 

o Tegenvallend rendement: verbeteringen, maar niet over de 
hele linie
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Bevolking

• Beleving bevolking

o Gezondheidszorg en onderwijs verbeterd

o Iha Saba positiever dan Statia en Bonaire

o Iha in 2013 positiever dan in 2015

o Negatief over t bestuur, RCN nog t minst ongunstig, Den Haag t 
meest ongunstig gewaardeerd

o Ook niet positief over lokaal bestuur

o Ervaren gebrek aan inzicht in culturele verschillen
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Bevolking
• Beleving bevolking

o Economische verslechtering overschaduwt geboekte 
vooruitgang (gezondheidszorg en onderwijs; veiligheid en 
infrastructuur)

o Deze verslechtering maar in beperkte mate terug te voeren op 
10.10.10

o Door 10.10.10 wel verscherping problematiek

o SCP: komt ook door legislatieve terughoudendheid sociale 
zekerheid

o Mislukt verwachtingenmanagement mbt ‘voorzieningenniveau 
dat past binnen Nederland’

o Te hoge verwachtingen in Car Nl

o Armoede t grootste probleem, met uitstraling naar diverse 
terreinen 12



Onderzoek DSP-groep
Werking nieuwe bestuurlijke structuur

• Kader

o Deugdelijk bestuur

o Bestuurskracht

• Bestuurlijke verhoudingen

o Lokaal

o Tussen OL en Nl
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Bestuurlijke structuur
• Veranderingen 10.10.10 (WolBES)

o Dualisme
• Kaderstelling door Eilandsraad

• Controle achteraf

• Gedeputeerde niet langer lid Eilandsraad (40 ev WolBES)

o Recht op amendement (151)

o Recht op initiatief (150)

o Rekenkamerfunctie (95 ev)

o Ombudsfunctie (106 ev)

14



Bestuurlijke structuur
• Praktijk

o Dualisme werkt niet goed
• Oude patroon voortgezet, vooral op Saba en Statia

• Moeilijk goede kandidaten voor Eilandraad te vinden (net als in Nl 
mogen ze niet voor OL werkzaam zijn)

o Teveel dossiers

o Te snel goedkeuring begroting

o Recht op amendement / initiatief amper gebruikt

o Rekenkamerfunctie nog niet vervuld

o → Gebrekkig horizontaal toezicht
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Bestuurlijke structuur
• Praktijk

o → Verticaal toezicht extra belangrijk

o OL valt echter niet onder een provincie

o Alternatief: RV (187)
• Goedkeuringsbevoegdheid tzv verondeningen

• Goedkeuringsbevoegdheid tvz andere besluiten

• Idem tav overheidsstichtingen en -NV’s

• Bevoegdheid voordracht schorsing en vernietiging door de Kroon

o Gezaghebber vervult hierbij faciliterende rol
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Bestuurlijke structuur
• Veranderingen 10.10.10. (FinBES)

o Verticaal toezicht versterkt: preventief toezicht, goedkeuring 
vooraf vd begroting (19)

o Cft BES (2), met toezichtstaak en advisering aan OL en minister 
BZK (4)
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Bestuurlijke structuur
• Praktijk

o Verbeteringen
• Meer inzicht in financiële situatie

• Meer financiële discipline

o Geen verbeteringen
• Toezicht op overheidsstichtingen en -NV’s
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Bestuurlijke structuur
• Ontwikkeling financiën

o Rijksuitgaven – decentrale uitgaven:  80/20

o 50% van de decentrale uitgaven betaald uit vrije BES-fonds 

o In Car Nl meer financiële sturing dan in Eur Nl

o Jaarlijkse stijging overheidsuitgaven gem 22%

o Zorg 1/3, jaarlijkse stijging gem 45%

o Stijging voor SoZaWe relatief laag

o Relatief weinig financiële autonomie
• Wordt betreurd door OL

• Nl: traditie van onvoldoende financiële discipline; geringe 
bestuurskracht, mede in t licht van de vele taken
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Bestuurlijke structuur
• Veranderingen 10.10.10 (Verhouding OL – Nl, WolBES)

o Autonomie OL (136 WolBES)

o Medebewind (136(2))

o ERNA gaf meer autonomie (eiland bevoegd, tenzij in 2 of 2a 
genoemde taak)
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Bestuurlijke structuur
• Praktijk

o Verbeteringen
• Uitvoering rijkstaken door RCN wordt positief gewaardeerd

• Elk Haags department heeft liaison op Bonaire

o Geen verbeteringen
• Moeilijk voor OL om aan goed personeel te komen

• Knelpunten mbt technisch complexe wetgeving

• Afstemming geen garantie dat voldoende oog bestaat voor Caribische 
situatie en belangen

• Armoede, en dus sterke afhankelijkheid vd overheid

• Met als gevolg druk op integriteitsaspecten

• Belangenbehartiging in Den Haag
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Bestuurlijke structuur
• Praktijk (WolBES, FinBES)

o Verschillen tussen de eilanden
• Dualisme werkt t minst goed op Saba en Statia

• Op Statia bestuurlijke instabiliteit

• Statia heeft de meeste financiële problemen
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Bestuurlijke structuur
• Beleving bevolking

o Onvoldoende vertegenwoordigd in Den Haag

o Veel onverschilligheid vanuit Den Haag

o Onvoldoende aandacht voor de bijzondere omstandigheden

o Meer afstand
• NA had op elk eiland kantoor

• Maar wel veel (informele) bezoeken uit Den Haag
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Onderzoek Pro Facto / RUG
Wetgeving en handhaving

• Totstandkoming wetgeving

• Consultatie

• Legislatieve terughoudendheid

• Differentiatie en harmonisatie

• Decentralisatie, locale autonomie en subsidiariteit

• Uitvoerbaarheid

• Handhaafbaarheid
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Wetgeving en handhaving
• Totstandkoming wetgeving

o Grote operatie: veel in korte tijd

o 425 wetswijzigingen (259 regelingen)

o Veel aanpassingswetgeving (ABES I, II, III)

o 16 wetten nieuw, special voor Car Nl (en 3 in voorbereiding: 
Kieswet, Wet elektriciteit en Drinkwater BES, VROM-BES)

o NA-wetgeving uitgangspunt

o Afzonderlijke contacten tussen departementen en OL
• Dus amper Haagse (BZK), amper Caribische coördinatie

o Inhoudelijke, maar meer nog technische wijzigingen
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Wetgeving en handhaving
• Consultatie

o Groot verschil in perceptie tussen Den Haag en de eilanden
• Den Haag: veel gelegenheid geboden

• Eilanden: stapels papier, amper tijd om te reageren

• Beide hebben gelijk: a-symmetry (formele gelegenheden to feitelijke 
onmogelijkheden)

o Verschillen tussen domeinen
• Onderwijs: veel consultatie

• Weinig consultative bv bij verblijfsrechtelijke regelgeving, Prijzenwet 
BES en Vestigingswet bedrijven BES

o Na 10.10.10 verbeteringen (meer tijd)
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Wetgeving en handhaving
• Legislatieve terughoudendheid

o Wat is dat?
• Miniconferentie 2006: vooral continueren NA-wetgeving

• Later: een periode van 5 jaar na 10.10.10 legislatieve rust

o Verschillen tussen domeinen
• Onderwijs, belastingen, financiële markten, zorg (idem VROM-BES): 

weinig terughoudendheid

• Daarbuiten veel beleidsarm omgezet

o Burgers ervaren echter grote veranderingem
o Stapeling van wijzigingen op terreinen die burgers rechtstreeks raken

o Soms geen verandering in wetgeving maar in uitvoering en handhaving 
(mn belastingen)

o Bevoegdheidsverplaatsing naar Den Haag 27



Wetgeving en handhaving

• Differentiatie, locale autonomie en subsidiariteit

o Gelijkheidsbeginsel
• 1GW

• 1(2) Statuut (ontleend aan 349 VWEU resp. Frans recht)

• Nl: afwijking ten nadele; VWEU: afwijking ten voordele

o Fundamenteel verschil in staatsstructuur
• NA: federatie: eiland bevoegd, tenzij land bevoegd (lijstenstelsel ERNA)

• NL: gedecentraliseerde eenheidsstaat: idem, maar Den Haag bepaalt 
grenzen autonomie

• Het is de vraag of men zich hiervan indertijd bewust is geweest
28



Wetgeving en handhaving

• Uitvoerbaarheid

o Aandacht voor uitvoerbaarheid op wetgevingsniveau
• Wisselend; mn in specifieke wetgeving, in bv VROM-BES veel aandacht

o Uitvoerbaarheid op praktijkniveau
• Knelpunten: geld; personeel; kennis

• Arbeidwet BES, Wav BES en Vestigingswet BES worden vaak als moeilijk 
uitvoerbaar aangemerkt

• Sommige door burgers genoemde knelpunten hebben niet met de 
wetgeving, maar met de uitvoering te maken; vb inning belastingen

29



Wetgeving en handhaving

• Handhaafbaarheid

o Aandacht voor uitvoerbaarheid bij totstandkoming wetgeving
• Wisselend; mn in specifieke wetgeving

o Uitvoerbaarheid op praktijkniveau
• Veel waardering voor benadering door inspecties (eerst meedenken)

• Knelpunten: ontbreken van basisadministraties (vb vastgoedbelasting)

• Vooruitgang op vlak van beleidsontwikkeling

• Maar de implementatie is nog beperkt

• Bestuurlijke handhavingsbevoegheden zijn veelal wel aanwezig, maar 
worden niet toegepast (op Statia: laten verlopen tot strafrecht in beeld 
komt)
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Evaluatie Caribisch Nl
• Slotconclusies (Cie Spies)

o Gemengd beeld

o Goede intenties, in Cariben en Eur Nl

o Verslechtering, die echter niet alleen komt door transitie
• Car Nl blijft door specifieke kenmerken kwetsbaar

• Nieuw belastingstelsel heeft niet geholpen; geen goede marktwerking

o Hooggespannen verwachtingen
• Heeft geleid tot teleurstellingen (‘directe band met Nl’; 

‘voorzieningenniveau dat past binnen Nederland’); 
bevoegdheidsverplaatsing naar Nl

o Ervaren willekeur
• Sociale zekerheid: verschil, Euthanasie etc: Eur Nl

• Onvoldoende aandacht voor eigenheid Car Nl
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Evaluatie Caribisch Nl
• Slotconclusies (Cie Spies)

o Onvrede en ongemak
• Aanvankelijk gebrekkige consultatie

• Ontwikkelingen blijven achter bij verwachtingen

• Roep om meer autonomie; verlies van draagvlak voor nieuwe 
staatkundige structuur

• Onvrede betreft ook lokaal bestuur

o Twee werelden

o Kwetsbaar bestuur

o Cie onderstreept belang van te ontwikkelen perspectief
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De Koninkrijkslanden
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De Koninkrijkslanden
• Curaçao en Sint Maarten

• Sinds 10.10.10 land in t Koninkrijk

• Verbeteringen?

o Financieel niet: Cft moet scherp toezicht houden

o Politiek niet: sterke polarisatie blijft

o Deugdelijk bestuur blijft grote zorg

o Niet meer welvaart en welzijn

• Door bemoeienis van Den Haag met financiën (beide 
landen) en rechtshandhaving (vooral Sint Maarten) 
blijven de verhoudingen met Koninkrijk / Nl moeizaam
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De Koninkrijkslanden

• Aruba

• Sinds 1986 land in t Koninkrijk

• Sinds 10.10.10 niet meer een status aparte (maar dat is 
hooguit van symbolische betekenis)

• Verbeteringen in de afgelopen 30 jaar?

o De eerste jaren zeker

o Daarna op-en-af

o Dit geldt vooral de financiële positie

• Door dit laatste moeizame verhouding met Koninkrijk / 
Nl
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De Koninkrijkslanden

• Het Koninkrijk kenmerkt zich door voortdurende 
irritaties, vooral als t om de centen gaat

• Status aparte of 10.10.10 speelt daarbij geen rol

• In Nl (op verleden gestoelde) vrees dat t vroeg of laat 
moet bijlappen

• Daarom legt NL de Caribische landen Europese normen 
op (3%-norm begrotingstekort, ontleend aan EU / 
Verdrag van Maastricht en Stabiliteits- en Groeipact)
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De Koninkrijkslanden

• Het lijkt erop dat t alleen om geld gaat

• Maar ‘Samen een Koninkrijk’ vraagt meer (wederzijdse) 
betrokkenheid

• Is de betrokkenheid er wel?

• Als er in Eur Nl een referendum zou worden gehouden…

• A-symmetrie in afhankelijkheid en betrokkenheid

• Dat heeft feitelijke én juridische betekenis (denk bv aan 
wetsvoorstel Bosman en reciprociteit)
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De Koninkrijkslanden

• Wat wil de Caribische bevolking?

• Vier mogelijkheden

o Onderdeel Nl

o Terug naar Nederlandse Antillen

o Land binnen t Koninkrijk

o Volledige onafhankelijkheid

• Onderzoek KITLV

o Grootschalig, over bv sociale geschiedenis, migratie

o Trend-beschrijving

o Er komt verdiepend onderzoek
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De Koninkrijkslanden

• Wat wil de Caribische bevolking?

• BES: wisselend; de helft vindt dat ontmanteling NA 
verkeerd heeft uitgepakt

o Saba: redelijk tevreden met huidige status

o Statia: minst tevreden en minst optimistisch

o Bonaire: veel ontevredenheid; kwart wil NA terug (omstreden 
referendum: onafhankelijkheid?)
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De Koninkrijkslanden

• De Caribische landen
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Onderdeel NA Autonoom land Onafhankelijk

Aruba
Over 25 jr

06.9
03.4

69.6
63.1

07.4
14.2

Curaçao
Over 25 jr

32.2
22.2

39.4
30.2

14.4
32.2

Sint Maarten -
Sterke 
aanwijzingen dat

-
interviewers met 
gegevens

-
hebben 
gefraudeerd



Hoe verder met het Koninkrijk?
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Hoe verder?

• Grote verschillen in opvatting tussen bestuurders en 
bevolking

o In de Cariben èn in Eur Nl

• In de Cariben iha keuze voor meer autonomie / 
onafhankelijkheid op langere termijn

• Men is echter altijd ingebed in omgeving / network

o Europa? Caricom?

o Studenten lijken steeds minder voor Europa te kiezen

o Band met Eur Nl onmiskenbaar (historisch, sociaal)
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Hoe verder?
• Structurele problemen in Caribische delen Koninkrijk

o Overheidsfinanciën

o Armoede

o Kwaliteit bestuur
• Integriteit

• Rechtshandhaving

• Milieu

• Alleen door Europese bril?

• Iig zijn er ook grote kansen

o Duurzame energiebronnen

o Toerisme

o Hub-positie (ligging, talenkennis) 43



Hoe verder?

• Regelmatig conflicten tussen de Koninkrijkslanden (lees: 
Nl – Caribisch land); recent

o Rijkswet financieel toezicht, Cft

o Begroting Aruba

o Aanwijzingen Sint Maarten integriteit

o Isla-raffinaderij Curaçao

• Steeds terugkerend punt: Nl domineert RMR
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Hoe verder?
• Geschillenregeling?

o Welke geschillen?
• Wel / geen landsaangelegenheid

• Wel/ geen deugdelijk bestuur

• Voorts?

o Wie beslist dat?
• Indien niet RMR, wie dan wel?

• Nl zal machtspositie niet opgeven

• Onafhankelijke cie (cf Denemarken)?

• Nl heeft meer op met politiek dan met onafhankelijke instantie

o Beslissing bindend?
• Zal afhangen van wie beslist
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Hoe verder?
• Voortschrijdende verwevenheid

o Gemeenschappelijk Hof

o Europees burgerschap

o Reductie verschilen tussen LGO en UPG
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Hoe verder?
• Tav BES

o Status
• Koninkrijkseiland of Nl gemeente?

• Keuze: OL, ‘directe band met Nederland’,  maar: RV, RCN

o Nadere differentiatie tussen BES (137 WolBES)?
• 1(2) Statuut basis?

• 137 WolBES

o Alsnog gemeente ipv OL (134 GW)?
• Art. 109 Gemw maakt differentiatie tussen gemeenten mogelijk

• Alleen voor medebewind, alleen beperkte verschillen mogelijk

o Democratisch tekort oplossen
• Kiescollege EK

• Vertegenwoordiging TK?
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Hoe verder?

• Er bestaat geen staatkundig eindmodel

• Onderken en erken elkaars perspectief

• Voorkom onverschilligheid

• Neem het menselijk tekort in ogenschouw

o Zelden moedwil

o Doorgaans goede bedoelingen

o Vaak misverstand
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