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Voorwoord

Bon Bini! Het is voor mij een groot genoegen en eer om u als lezer te verwel-

komen op de reis welke u in deze jubileumbundel wordt aangeboden. De redac-

tie heeft ter herdenking en ter ere van het25-jarig bestaan van de Faculteit der

Rechtsgeleerdheid een fantastische collectie aan artikelen weten samen te bren-

gen. De rechtsgeleerdheid is een voÍn van \Metenschap waarbij de werkelijk-
heid, datgene wat plaatsvindt in de wereld, wordt bekeken, aanschouwd en be-

schouwd met een mentaal kader, een soort 'viftuele bril', van wat 'behoort'. In
deze zin is de rechtsgeleerdheid een normatieve wetenschap met raakvlakken en

overlappingen met de filosofie, de psychologie, de ethiek en in beginsel elke

andere vorrn van wetenschap. De rechtsgeleerde houdt zich namelijk bezig met

oordeelsvorming over een scala van zaken: van de ruimte en vrijheid van den-

ken die wij als moderne mens gewoon zijn en menen ons te mogen veroorloven,

tot het achterlaten van materiaal op hemellichamen ten gevolge van onze ont-

dekkingsreizen voorbij de grenzen van onze eigen aardbol.

De verzameling artikelen samengebracht in deze bundel laat aan de lezer
een breed spectrum zien van de bíjzondere gedachtewereld van de rechtsge-

leerdheid. De artikelen zijn geschreven door juristen met wie de Faculteit der

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba een bijzondere relatie van we-
derzijdse dienstbaarheid heeft ontwikkeld en die op de een of andere wijze zich
bezighouden met het recht en de rechtsontwikkeling van Aruba. Als rector van

de Universiteit van Aruba ben ik zowel deze schrijvers als de redactie dankbaar

voor hun bijzondere inzet bij het realiseren van deze bundel.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba is als eer-

ste Arubaanse academische faculteit tegelijk bij de oprichting van de universiteit
in 1988 ingericht. Vanafhet eerste cohort levert deze faculteit ongeveer 10 afge-
studeerden per jaar af met vroeger een doctoraalbul en tegenwoordig een

masterbul. Aan het einde van het vijfentwintigste academische jaar stond de tel-
let op 217, Gezien de voornemens en nationale ambities voor de verdere ont-

wikkeling van Aruba is het mijn overtuiging dat de verdergaande juridisering en

de diversifiëring van economie en sociale structuren ruimte zal blijven bieden
aan in Aruba gevormde juristen. Ook de behoefte aan wetenschappelijk onder-
zoek zal blijven toenemen.

Met de publicatie van deze jubileumbundel tonen de Faculteit der Rechtsge-
leerdheid en allen die daaraan verbonden zijn nogmaals hun toegewijde dienst-
baarheid aan de rechtswetenschappelijke discipline binnen het Arubaanse
rechtsgebied. Mrjn hoop is da| deze artikelen hun weg vinden in het Arubaanse
juridische bewustzijn en zullen bijdragen aan het juridisch onderwijs en verder

V



wetenschappelijk onderzoek in het Arubaanse recht. Persoonlijk kijk ik ernaar

uit om de teksten door te nemen en met collega-juristen het debat aan te gaan

over de wijze waarop de in deze bundel opgenomen gedachten en argumenten

de wetenschap en de vooruitgang van Aruba stimuleren. Graag nodig ik u als

lezer vit om deel te nemen aan dit proces en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

hierin te vergezellen. Ik wens tot slot allen die hebben bijgedragen aan deze

bundel te bedafiken en u, die deze bundel ter hand neemt om te lezen, veel lees-

plezier en een uitdagende ervaring voor uw opmerkzame geest toe.

Oranjestad, mei2014 Mr. dr. Glenn Thodé

Rector van de Universiteit van Aruba
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De transformatie van de bevoegdheid tot ontbinding

vanhet Parlement

Ernst Hirsch Ballin en Evq van Vugt

l. Inleiding

Ee¡van de kenmerken die de staatsregelingen van de Caribische landen van het

Koninkrijk gemeen hebben met de herziene Nederlandse Grondwet, is het over-

wegend formele karakter van de bepalingen: ze regelen welke staatsorganen er

zijn,hoe ze worden samengesteld en welke bevoegdheden ze hebben. Inhoude-

lijke maatstaven voor hun optreden zijn vrijwel alleen uit de grondrechten af te

leiden, en ook die hebben vooral een formeel karakter, voor zover ze een open

beperkingsclausule hebben (bijvoorbeeld 'behoudens bij de wet gestelde beper-

kingen en uitzonderingen') of slechts een opdracht inhouden om bij wet regels

te stellen. Alleen de Staatsregeling van Sint Maarten, die ook de meest uitge-

breide van de vier is, heeft een sterker materieel normatief gehalte. Dit komt niet

alleen tot uitdrukking in de uitgebreide en gedegen regeling van de grondrechten

en in de instelling van een constitutioneel hof dat op de naleving daarvan toe-

ziet, maar ook bijvoorbeeld in de constitutionele normering van de politie en de

politietaken, met inbegrip van een bepaling over proportioneel geweldgebruik

(artikel 126 Staatsregeling Sint Maarten).

Deze nadruk op de formele kaders hangt ermee samen dat de krachtsver-

houdingen tussen de hoogste staatsorganen sinds de stichting van het Koninkrijk
in 1815 steeds in beweging zijn geweest. Het politieke proces bepaalde de mate-

riële inhoud van het parlementaire stelsel, in het bijzonder de werking van de

vertrouwensregel en de aard en omvang van de ministeriële verantwoordelijk-

heid. Daarover vindt men slechts rudimentaire constitutionele bepalingen. Dit
geldt ook voor de bevoegdheid tot Kamerontbinding, die in de loop van de par-

lementaire geschiedenis een gedaanteverandering heeft doorgemaakl, met ver-

schillende en toch vergelijkbare uitkomsten in de vier landen van het Konink-
njk.l

Artikel 64 van de Nederlandse Grondwet houdt in dat elk der kamers bij koninklijk be-
sluit kan worden ontbonden; daanan verbindt deze bepaling voorschriften over de verkie-
zing van een nieuwe kamer, zittingstermijn en dergelijke. Artikel IIL14 van de Staatsrege-
ling van Aruba is vergelijkbaar. Het eerste lid daarvan bepaalt dat de Staten bij Landsbe-
sluit kunnen worden ontbonden. Aftikel 53 van de Slaatsregeling van Curaçao en artikel
59 van de Staatsregeling van Sint Maarten zijn vrijwel gelijkluidend.
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DE TRANSFORMATIE VAN DE BEVoEGDHEID ToT oNTBINDING vAN HET PARLEMENT

2, Historisch kader

2.1 Inleiding

De verhouding tussen Koning en Staten-Generaal was in de begindagen van de

Nederlandse staat een heel andere dan thans. Op 2 december 1813 aanvaardde
prins Vfillem Frederik, zoonvaî de laatste erfelijke stadhouder, 'de souvereini-
teit over de Vereenigde Nederlanden, ingevolge de algemeene uitgedrukte be-
geerte des volks'. Toen Prins Willem Frederik op 16 maart 1815 zich als Koning
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden proclameerde en als Koning Wil-
lem I de geschiedenis inging, werd de Koning dan ook opgevat als persoonlijk
dragt van de soevereiniteit van de staat. Sindsdien viel het Koninklijk gezag
voor een aantal decennia - tot 1840 - samen met de uitvoerende macht. Het vor-
stelijk gezag had aldus een persoonsgebonden karakter en de door de Koning
uitgeoefende soevereiniteit betrof het geheel der staatsfuncties.2

In 1840 werd echter grondwettelijk vastgelegd dat alle koninklijke besluiten
medeondertekend moesten worden door een minister. Hierdoor werd het de Ko-
ning onmogelijk gemaakt om besluiten zonder ministeriële medewerking te ne-
men, en werd de betrokken minister verantwoordelijk voor het regeringsbeleid.
In 1848 werd de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid verruimd tot
een politieke. Deze werd grondwettelijk vastgelegd in wat wij nu als artikel 42,
tweede lid, kennen: 'De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoor-
delijk.' De ministeriële verantwoordelijkheid van weleer bracht met zich mee

dat ministers zich dienden te verantwoorden jegens het parlement ) maar het was
nog steeds de Koning die ministers benoemde en ontsloeg. Het vertrouwen van
de Koning en dus niet het vertrouwen van het parlement was toen doorslagge-
vend voor het aanblijven van een minister. Desondanks vormde deze Grond-
wetswijziging het startpunt voor de verzelfstandiging van de politieke legitima-
tie ten opzichte van het koninklijk gezag, nu de aan de Koning grondwettelijk
opgedragen uitvoerende macht van haar persoonlijke karakter werd ontdaan.3

De Grondwetsherziening van 1848 behelsde echter meer dan alleen de in-
voering van politieke ministeriële verantwoordelijkheid. Zij kan beschouwd
worden als een wending in de constitutionele rechtsontwikkeling, waarbij de

Koning gaandeweg zijn cenffale positie binnen de regering verloor.4 Onder lei-
ding van Johan Rudolph Thorbecke streefde de Grondwetscommissie naar een

structuurhervormende Grondwet, gericht op versterking van de parlementaire

E.M.H, Hirsch Ballin, De Koning,2d" druk, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2013,
p.23-26.
Ibid,p.2i7.
P.T.T. Bovend'Eert &, H,R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse Parlement, 10de druk,
Deventer: Kluwer 2004, p. 339.
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macht. Dit resulteerde in, zoals gezegd, volledige ministeriële verantwoordelijk-

heid en onschendbaarheid van de Koning, maar ook in een aanzienlijke uitbrei-

di11g van parlementaire bevoegdheden.s De Grondwet van 1848 reflecteerde dan

ook een verandering in de machtsbalans met een verschuiving der macht naar de

Als tegenhanger iding van het

ndingsrecht van de Het recht van

en bevoegdheid vo bij koninklijk

besluit de zittingsduur van Tweede of de Eerste Kamer voortijdig te beëindi-

g"n.'In 1848 werden twee vormen van Kamerontbinding geihtroduceerd: de

ontbinding van beide Kamers met het oog op een Grondwetswijziging (thans

opgenomen in artikel 137 Gw), en de politieke ontbinding van ofwel de Eerste

dan wel de Tweede Kamer, of van beide, indien de regering twijfelt aan de re-

presentativiteit van de Kamers voor haar kiezers.s Het 'politieke ontbindings-

recht'e was indertijd opgenomen in artikel 70 Gw (1848):

'De Koning heeft het regt, om de Kamers der Staten-Generaal, elke af-

zonderlijk of beiden Ie zamen, te ontbinden.

Het besluit, waardoor die ontbinding wordt uitgesproken, houdt tevens

den last in tot het verkiezen van nieuwe Kamers binnen veertig dagen,

en tot het zamenkomen der nieuw verkozen Kamers binnen twee maan-

den.'

In de tweede helft van de 19d'eeuw kon het ontbindingsrecht nog worden opge-

vat als een bevoegdheid van de Koning in een dualistisch spanningsveld met het

parlement. Die opvatting is in de politieke krachtsverhoudingen echter obsoleet

geworden, zeker sinds de Tweede Kamer in 1939 met de aanneming van de mo-

tie-Deckers (waarbij het pas aangetreden vijfde kabinet-Colijn werd heengezon-

den) het primaat in de besluitvorming over samenstelling en programma van een

Ibid p.355: De uitbreiding van parlementaire bevoegdheden was de invoering van het

recht van amendement, van interpellatie en van enquête aan de Tweede Kamer en de ver-
sterking van het budgetrecht.
K.J, Kraan & C,J,A.M. Kortmann,'Het Koninkrijk der Nederlanden', in: L. Prakke &
C.A.J.M. Kortmann, Het staotsrecht van l5 landen van de Europese (Jnie,7d' druk, De-
venter: Kluwer 2009, p. 592.
G. Leenknegt, Commentaar op artikel 64 van de Grondwet. In: E.M.H. Hirsch Ballin en

G, Leenkegt (red.),Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, webeditie 2013-2014
(http://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwelartikel.html?artikel=64##artikel64; laatst

geraadpleegd op 26 april 2014) .

J.Th.J. van den Berg, "'De aanspraak der Natie" - Het koninklijk recht van kamerontbin-
ding en de rol van de kiezer', Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van

hoogleraar in 'het parlementaire stelsel: rechtsnormen en machtsverhoudingen' aan de

Universiteit Maastricht, vrijdag 19 november 2004, p. 2.
Leenknegt, n (7).

5
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D¡ rnANsRonl,lATIE vAN DE BEVoEGDHEID Tor oNTBTNDINc vAN HET pARLEMENT

kabinet opeiste.l0 Toch werkte die opvatting nog lang door: in zijn bekende dis-
sertatie over het recht van kamerontbinding, die een schat aan historische gege-

vens bevat, stelde Willem de Kwaadsteniet nog in 1968 dat het ontbindingsrecþ1
'een middel van de Kroon in het belang van de staat' zott zijn en 'een voorbeeld
van mogelijke invloed van de koning persoonlijk.'1l Zoals Johannes van der
Hoeven echter reeds in zijn dissertatie van 1958 betoogde heeft het politieke
ontbindingsrecht vanaf 1848 een transformatie doorgemaakt: 'Hoewel de
grondwetstekst, betrekking hebbend op de parlementsontbinding, geheel onge-
wijzigd is, is nochtans de juridische betekenis der ontbinding verander¿.'l2 De
dynamiek van het rechtsleven brengt immers met zich mee dat betekenis van
grondwetsbepalingen nooit vastligt. Grondwetsbepalingen hebben geen op het
moment van vaststelling gefixeerde betekenis. Ze zijn immers onderworpen aan
een proces waarin de constitutionele instellingen zich in een dialoog begeven
over de actuele betekenis van die grondwetsbepalingen; in de woorden van
Seyla Benhabib vormen zulke'iterations' in het gebruik van dezelfde woorden
een continu proces van herinterpretatie.13

Van het politieke ontbindingsrecht kan net zo min als van andere belangrijke
grondwetsbepalingen worden volgehouden dat het constitutioneel hetzelfde is
gebleven. Inmiddels is de grondwettekst inzake Kamerontbinding opgenomen in
artikel 64 Gw (1983), waarbij men ziet da| deze niet meer gelijk is aan de tekst
in artikel 70 Gw (1848). Het vernieuwde karakter van artikel 64 betreft echter
voomamelijk modernisering en een wijziging in de terminologie:

'1. Elk der kamers kan bij koninklijk besluit worden ontbonden.
2. Het besluit tot ontbinding houdt tevens de last in tot een nieuwe

verkiezing voor de ontbonden kamer en tot het samenkomen van de

nieuw gekozen kamer binnen drie maanden.

3. De ontbinding gaat in op de dag waarop de nieuw gekozen kamer
samenkomt.

4. De wet stelt de zittingsduur van een na ontbinding optredende
Tweede Kamer vast; de termijn mag niet langer zijn dan vijfjaren.

1o Hilsch Ballin, n (2),pp.48-49.
tt W. de Kwaadsteniet, Hetrechtvan Kamerontbinding (diss. VU Amsterdam), Deventer:

Kluwer 1968,p.298.
'' J. van der Hoeven, De plaats van de Grondwet in het constitutionele recht (diss. Universi-

teit van Amsterdam) Zwolle: Uitgeverij Tjeenk V/illink 1958, p. 155; aangevulde heruit-
gave 1988.t3 S, Benhabib, Another Cosmopolitanisn, Oxford/New York: OUP 2006, p. 48: 'Democrat-
ic iterations are linguistic, legal, cultural, and political repetitions-in-transformation, invo-
cations that are also revocations. They not only change established understandings but
also transform what passes as the valid or established vielv of an authoritative precedent.'

ERNST HIRSCH BALLIN EN EVA VAN VUGT

De zittingsduur van een na ontbinding optredende Eerste Kamer

eindigt op het tijdstip \ilaarop de zittingsduur van de ontbonden ka-

mer zou zijn geëindigd.'

Daardoot vertelt de vernieuwde tekst ons weinig over de transformatie van het

ontbindingsrecht in juridische betekenis, waar Van der Hoeven in 1958 reeds op

doelde maar die zichdaarna verder voltrokken heeft. In de volgende patagrafen

zal deze ontwikkeling worden besproken.

2.2 Conflictontbindíng

Vanaf 1848 was de regering voor het voeren vanhaat beleid in grotere mate

afhankelijk geworden van medewerking door het parlement.ta Indi"n tussen re-

gering en Kamermeerderheid een conflict ontstond over het door de regering

íoorglUun" beleid, kon het kabinet aftreden of de Kamer worden ontbonden.l5

Kamerontbinding werd in de decennia na 1848 nog als een persoonlijk recht van

de Koning beschouwd. Voor hun aanblijven dienden de ministers immers het

vertrouwen van de Koning in plaats van parlementair vertrouwen te genieten.

Het vertrouwen van het parlement zou pas jaren later van belang worden voor de

positie van ministers'16

Met de Kamerontbinding kreeg de regering een middel in handen om haar

opvatting in een politiek conflict met de volksvertegenwoordiging voor te leg-

geî aaî de kiesgerechtigden.iT Indien de verkiezingen zouden resulteren in een

welgezinde Kamermeerderheid, zou de regering haar beleid kunnen voortzetten.

Als de samenstelling van de Kamer na de verkiezingen echter niet of nauwelijks

zouden zijn veranderd, zou de regering de volksvertegenwoordiging tegemoet

dienen te komen of zouden de ministers zelfs moeten aftreden.18

Over de vraag of de Kamerontbinding daarmee een onvervalste uiting van

de volkssoevereiniteitle of 'een hoogst belangrijk recht, waarvan de toekenning

'a ZleLee¡knegt,n (7) voetnoot [3].,s lbid.
16 Zoals reeds uiteengezet in $1.1.r? D.E. Bunschoten,'Grondwetsherziening en kamerontbinding' in De StaatvanWetgeving

,";aanProf'mr'C'A'J'MKortmann,Deventer:Kluwer2009'p'192'
tn S tsleervanMr,J,R.Thorbecke,Groningen: Wolters 1,872,p,23:

'Het in de laatste plaats gezegde bewijst reeds den innigen zamenhang tusschen de volks-
souvereiniteit en de mogelijkheid van ontbinding der volksvertegenwoordiging. Zij is een

buitengewoon middel om de eenswillendheid van volk en vertegenwoordiging te verzeke-
ren en te handhaven, en past alleen in het stelsel der volkssouvereiniteit,' Zie
http://www.dbnl.org/arch/hout025staaO1-01/paglhoutO25staaOl-01.pdf , laatst geraad-
pleegd 26 april2014.

l16 IT'7
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een grote uitbreiding van de macht des monarchs daarstelt'2O is, waren 4s
rechtsgeleerden het toentertijd niet eens, maar wel dat ontbinding een middel tot
conflictoplossing was.21

De conflictontbinding heeft in de decennia na 1848 zes keer plaatsgevon-

den.22 De Kamerontbindingen van 1866 en 1868 zijnvan groot belang geweest

voor de vraag of niet ook het vertrouwen van de kamers vereist was voor het
aanblijven van de ministers. Bij de verkiezingen van 1866 en 1868 werden bur-
gers opgeroepen om een vertegenwoordiging te kiezen die het kabinet-
Heemskerk van steun zou zijn.23 In 1868 liet de nieuw gekozen Kamer echter
blijken net zo min vertrouwen in het kabinet-Heemskerk te hebben als de vorige
twee Kamers. De Kamer wist uiteindelijk het kabinet tot aftreden te dwingen,
waardoor sindsdien de ongeschreven regel heerst dat een kabinet niet meer dan
eens wegens dezelfde kwestie een Kamerontbinding kan gebruiken om de

volksvertegenwoordiging tot medewerking aan het regeringsbeleid te dwingen.2a

Volgens Bovend'Eert & Kummeling dient een kabinet dus af te treden'indien
de Kamer het vertrouwen heeft opgezegd en de regering niet in staat is het ver-
trouwen te herwinnen via Kamerontbinding.'2s Kortom, heI zwaartepunt van
vertrouwen met betrekking tot de kwestie of een kabinet kon aanblijven dan wel
wijken moest, lag voortaan niet meer bij de Koningmaat was verschoven naar
het parlement.

2.3 Crisisontbinding

De Kamerontbinding van 1894 als gevolg van een conflict tussen kabinet en

Kamer, waarbij de regeringsvoorstellen tot kiesrechtuitbreiding het struikelblok
vormden en waarna de tegenstanders van deze voorstellen een Kamermeerder-
heid behaalden bij de verkiezingen, was de laatste in de rij conflictontbindingen
van de Tweede Kamer.

Dat zich geen conflictontbindingen meer voordeden betekent niet dat het
ontbindingsrecht in onbruik is geraakt, maar dat de Kamerontbinding vanaf
l9l7 een ander karakter kreeg. In datjaar ging het kiesstelsel over van een com-
binatie van een meerderheids- en districtenstelsel naar een evenredigheidsstelsel,
wat consequenties had voor de verkiezingsstrijd en -uitslag. Voor 1917 bestond

'o Dit zei minister Donker Curtius op 24 oktober 1848 ter zitting der Dubbele Tweede Ka-
mer, zie J. Heemskerk, De practijlc onzer grondwer (1881), Zie https:11ia600302.us.
archive.org/29litems/depraktijkonzerOlheemgoog/depraktijkonzerOlheemgoog,pdf, laatst
geraadpleegd op 26 april 2074.

2L Zie Van derHoeven, n (12) p. 150-152.
22 In 1850, 1853, 1866, 1868, ls86 en 1894.8 Zie Bovend'Eert & Kummeling n(4),p.356.u ZieLeenknegtn(7).
2s Zien(23).t
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er een duidelijke scheiding tussen een liberaal-socialistisch blokvorm aan de

li,.keru4de van het politiek spectrum, en een confessioneel blok aan de rechter-

zijde. Ter voorbereiding van de verkiezingen sloten partijen die tot hetzelfde

blok toebehoorden een stembusakkoord, ten gunste waârvan gestemd kon wor-

den.26 De verkiezingsuitslag gaf vanzelf een duidelijke indicatie voor de kabi-

neßformatie. Na 1917 opereerde een grote variëteit aan politieke partijen, die

recht deed aan de pluriformiteit in de Nederlandse samenleving afzonderlijk van

elkaar |ijdens verkiezingen. Geen der politieke partijen zou echter een absolute

meerderheid kunnen behalen en men moest samenwerken om tot een coalitieka-

binet te komen. Een conflict binnen het dualistisch stelsel zou daarmee hoogst-

waarschijnlijk niet meer neerkomen op een tweestrijd tussen kabinet enerzijds

en parlement anderzijds, maar veeleer onenigheid tussen coalitiepartners betref-
11

ten.

Daardoor is een conflictontbinding als oplossing in een dergelijke situatie

niet meer bruikbaar. Immers, wanneer ministers en Kamerleden behorend tot

eenzelfde partij 'lijnrecht tegenover elkaar komen te staan',28 zal een conflict-

ontbinding ongetwijfeld de verhoudingen binnen zo'n parlij aantasten. Om die

reden veranderde het ontbindingsrecht als middel van de regering tegen een

weigerachtige Kamer in een instrument dat in overeenstemming met de Kamer

gebruikt wordt om 'uit een (politieke) impasse te geraken'.2e lttdi"n een kabinet

in een crisis terechtkomt, is het aftreden van het kabinet soms de enige oplos-

sing. Om vervolgens een nieuw kabinet te vormen dat kan rekenen op steun van

het nieuwgekozen parlement, is Kamerontbinding dan ook onontkoombaar.

Tot dan stond het gebruik van het ontbindingsrecht symbool voor het dua-

lisme in het Nederlandse constitutionele stelsel. Met dualisme werd gedoeld op

een stelsel van samenwerking en evenwicht tussen de regering enerzijds en de

Staten-Generaal anderzijds, waarbij benadrukt werd dat beide organen ten op-

zichte van elkaar zelfstandig en onaflrankelijk opereren.30 De invoering van het

evenredigheidsstelsel bracht immers met zich mee dat regering en het parlement

'veeleer met, dan tegenover elkaar werken'.31 Coalitievormende partijen in rege-

ring en parlement waartussen een samenwerking onmogelijk is geworden ten
gevolge van interne spanningen, kunnen via crisisontbinding en vervroegde ver-
kiezingen een uitweg uit de politieke impasse zoeken.

'u Zie Bovend'Eert & Kummeling, n(4),p.357.n ZieVan der Hoeven, n (12) pp. 153-154: 'De werkelijke tegenstellingen liggen immers
niet meer tussen regering en parlementsmeerderheid, maar tussen de, die meerderheid
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Bij de crisisontbindingen in de tweede helft van de 20't' eeuw blijkt de

Tweede Kamer een zodanige invloed te hebben op de uitoefening van het ont-
bindingsrecht van de regering dat het dualisme gaandeweg plaatsmaakte voor
een parlementair primaat. J.J. Vis sprak van 'parlementaire zelfontbinding' of
'parlementarisering van het ontbindingsrechf.32 Dit valt af te leiden uit het ge-

bruik dat, alvorens de regering haar ontslag aanbood en een daadwerkelijk ont-
bindingsbesluit plaats vond, de Koning de fractievoorzitters in de Tweede Ka-
mer consulteerl en de vraag voorlegt of de Kamer ontbonden dient te worden.33

Bovend'Eert & Kummeling3a zijn kritisch met betrekking tot deze ontwik-
keling. Indien de samenwerking tussen de regering en het parlement als twee
zelfstandige en gelijkwaardige organen vastloopt, dient de uitoefening van het
ontbindingsrecht deze constitutionele balans te bewaren: enerzijds kan het kabi-
net besluiten tot aftreden; anderzijds kan worden besluiten tot Kamerontbinding.
De constitutionele balans wordt volgens hen echter verstoord indien men de in-
stemming van een Kamermeerderheid ten opzichte van een ontbinding vanzelf-
sprekend acht. Het primaat komt bij het parlement te liggen, wat leidt tot onder-
schikking van de macht der regering. Dit doet afbreuk aan het constitutionele
recht, dat uitgaat van een evenwicht tussen regering en parlement.

Van der Hoeven daarentegen betoogde dat de realiteit van de constitutionele
verhoudingen het ontbindingsrecht heeft losgemaakt van zijn historische strek-
king. De transformatie van de verhouding tussen regering en padement heeft het
ontbindingsrecht als nuttig instrument doen mee veranderen. Niet langer staat

een Kamerontbinding symbool voor het wantrouwen van de regering in de re-
presentativiteit van de Kamer, maar betreft het een 'zakelijk middel om het
functioneren van het regeerapparaat voor een komende periode te verzekeren en

daartoe de vorming van een levensvatbare regering (,..) t" vergemakkelijken'.3s

Historisch was de invoering van het ontbindingsrecht bedoeld als geruststelling
voor de Koning in ruil voor meer parlementaire macht. De regering verkreeg
daarmee een dwangmiddel jegens de Kamer, indien deze het regeringsbeleid
niet steunde. De conflictontbindingen van 1866, 1868 en 1894 hebben echter
reeds aangetoond dat een kabinet zonder steun van een parlementsmeerderheid

niet kan functioneren. Na de ontbindingen in 1866 en 1868 bleek uit de verkie-
zingen dat de parlementssamenstelling nauwelijks gewijzigd was; in 1894 be-

stond de parlementaire meerderheid uit tegenstanders van het regeringsbeleid,
Dit resulteerde uiteindelijk alsnog in het aftreden van het kabinet. Het vertrou-

" J.J. Vis, De ontbinding van het parlemenf, Groningen: Wolters-NooLdhoff 1987, p. ó9-
101.

33 Bovend'Eert & Kummeling, n (4) p. 360; Leenknegt, n (7).
34 Bovend'Eert & Kummeling, n (4) pp. 360-1.
3s VanderHoeven,n (12) pp. 155-6.
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wen van de volksveftegenwoordiging in de machtsuitoefening van de regering is

dus cruciaal gebleken voor het aanblijven van de regering, De wijziging van het

kiesstelsel in l9l7 heeft deze aftrankelijkheidsrelatie zelfs versterkt en doorge-

fiokken naar politieke partijen onderling. Om tot een levensvatbaar kabinet te

komen diende sindsdien naar een meerderheid in het parlement gezocht te wor-

den door middel van samenwerking tussen politieke partijen. Samenwerking

deedzich voortaan op twee niveaus voor: tussen regering en parlement, en bin-

nen regering en parlement. Indien deze samenwerking stagneert, ligt het dan ook

voor de hand om een uitweg uit een dergelijke crisis met wederzijds goedvinden

te treffen en het woord te laten aan de kiezer. De transformatie oftewel parle-

mentarisering van Kamerontbinding doet daarmee recht aan de constitutionele

realiteit dat de regering niet kan functioneren zonder het vertrouwen van de

volksvertegenwoordiging.

3. Het constitutionele recht in de Cariben

3.1 Inleiding

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een bijzondere constitutionele structuur,

met federale kenmerken, die anno 2010 meer omvat dan de gedecentraliseerde

eenheidsstaat Nederland met de drie overzeese openbare lichamen Saba, Sint

Eustatius en Bonaire. De autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten ma-

ken, ondanks hun veel kleinere schaal en bevolkingsomvang, op voet van ge-

lijkwaardigheid met Nederland van het Koninkrijk der Nederlanden deel uit.36

Elk van deze landen heeft zijn eigen Staatsregeling en oefent, behoudens de

aangelegenheden van het Koninkrijk, de staatsbevoegdheden voor dat land uit.

De constitutionele structuur van elk der vier landen van het Koninkrijk is op

dezelfde leest geschoeid. De wetgevende macht inhoudende de vaststelling van

landsverordeningen van zowel Aruba, als Curaçao en Sint Maarten bestaat uit de

regering en de Staten gezamenlijk. De respectievelijke regeringen bestaan uit
ministers en een Gouverneur. De Gouverneur functioneeft in de Caribische lan-

den van het Koninkrijk als veftegenwoordiger van het Staatshoofd van het

Land.31De respectievelijke Staten zijn de volksvertegenwoordiging." Ook in
deze landen van het Koninkrijk komt de regering een ontbindingsrecht toe, de

36 Altikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.
3? Artikel 2Iid 2 van het Statuut vool het Koninkrijk der Nederlanden: 'De Koning rvordt in

Aluba, Curaçao en Sint Maarten vettegenwoordigd door de Gouverneur.'
38 Artikel III.I jo. V.1 Staatsregeling van Aruba,.4B 1987 no. GT 1; altikel 39 jo.74 Staats-

regeling van Curaçao, AB 2010, GT no. 86 en artikel 44 1o.82 Staatslegeling van Sint
Maalten, 20-12-2010 AB 2010, GT no. l
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zogenaamde Statenontbinding.3e De Statenontbinding vindt plaats bij landsbe-
sluit (besluit van de regering, ondertekend door de Gouverneur en met contra-
seign van de Minister-President), houdt tevens de last in tot een nieuwe verkie-
zing van de volksvertegenwoordiging en tot het samenkomen van een nieuw
gekozen volksvertegenwoordiging binnen drie maanden, en gaat pas in op de
dag waarop de nieuw gekozen volksvertegenwoordiging samenkomt. De Staten-
ontbinding lijkt dus sterk op de Kamerontbinding. Een verschiL is uiteraard dat
in Nederland zowel tot Kamerontbinding van de Eerste als de Tweede Kamer
kan worden besloten, terwijl ontbinding in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten
slechts ziet op één politiek orgaan: de Staten. Twee Statenontbindingen die zich
hebben voorgedaan in de Cariben riepen voor de betekenis van het ontbindings-
recht interessante vragen op.

3.2 De Statenontbinding op Aruba in 1988

Op l januari 1986 verkreeg Aruba de'status apaÍte', waardoor het zich los-
maakte van de Nederlandse Antillen en een zelfstandig land werd binnen het
Koninkrijk der Nederlanden.a0 Het kabinet-Eman trad na de eerste Statenverkie-
zingen aaî, maar gedurende deze kabinetsperiode deden zich een aantal politie-
ke verschuivingen voor. De coalitie die oorspronkelijk bestond uit de Arubaanse
Volkspartij (AVP), de Accion Democratico Nacional (ADN), de Partido Demo-
cratico Arubano (PDA) en de Partido Patriotico Arubano (PPA) beschikte over
dertien zetels. De overige acht zetels werden bezet door de oppositiepartij Mo-
vimiento Electoral di Pueblo (MEP). De ADN verliet echter de coalitie en tussen

de PDA en PPA ontstond een cónflict, waarbij ministers en Statenleden van de-

ze pafüjen overliepen naar de Accion Democratico '86 (AD '86) en de Partido
Patriotico Nacional (PPN): twee nieuwe partijen. Dit leidde tot de vraag of de

Staten na deze politieke verschuivingen nog wel representatief waren.
Bij Landbesluit van 18 oktober 1988 werden de Staten van Aruba per 7 fe-

bruari 1989 ontbonden en verkiezingen op 6 januari 1989 uitgeschreven.4l Na
het ontbindingsbesluit diende Minister Booi echter zijn ontslag in en zegden de

Statenleden vanzijn partij, de AD '86, de kabinetssteun op, ten gevolge waarvan
het kabinet-Eman geen steun meer genoot van de meerderheid in de Staten. Het
kabinet-Eman bleef demissionair aan tot de verkiezingen, ondanks dat de meer-

3e Adkel IILI4 Staatsregeling van Aruba, AB 1987 no. GT l; artikel 53 Staatsregeling van
Curaçao, AB 2010, GT no, 86 en artikel 59 Staatsregeling van Sint-Maarlen,20-12-2010
AB 2010, GT no. 1.

40 Na 10 oktober 2010 hielden de Nederlandse Antillen op te bestaan als land binnen het
Koninkrijk der Nederlanden. Curaçao en Sint Maarten verkregen de zelfstandige stratus

van land binnen het Koninkrijk.
4' J.A.B. Janus, 'De Ontbinding van de Staten van Aruba' (1989) Tijdschrifi voor Antilli-

aans Recht- Justicia nr. I p,23 .
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derheid van de Staten de installatie van een zakenkabinet wenste.42 De verkie-

zingen leidde niet tot de steun waarop de AVP gehoopt had en het kabinet-Eman

rîaakte plaats voor het kabinet-Oduber.

Hoe deze ontbinding te kwalificeren? Vier Statenleden die oorspronkelijk

het kabinet-Eman steunden liepen over naar nieuwe groeperingen, waatbij zii

hun plaats in de Staten behielden, zii he| echter als leden van hun nieuwe partlj-

en. De reden voor de ontbinding was dus de gerezen twijfel over de representa-

tiviteit van de volksvertegenwoordiging. Van een conflictsituatie tussen regering

en parlement over het door de regering voorgestane beleid ofvan een politieke

impasse was geenszins sprake.43 De Statenontbinding op Aruba kan derhalve

niet worden gekwalificeerd als conflict- of crisisontbinding. In Nederland wa-

rcrt, zoals gezegd, conflictontbindingen na 1894 evenmin nog voorgeko*"n.oo

De vertrouwensregel kwam pas in beeld na het ontbindingsbesluit van de

regering, namelijk op het moment dat de Statenleden van het AD '86 hun ver-

Íouwen in het kabinet opzegden. Het kabinet-Eman kon hierdoor niet meer re-

kenen op de steun van de meerderheid van de volksvertegenwoordiging, wat de

plicht met zich meebracht dat de ministers hun functies neer dienden te leggen.

Op 27 oktober 1988 boden de ministers dan ook hun portefeuilles aan de Gou-

verneur aan, hetgeen betekent dat ze op termijn af zouden treden. De Gouver-

neur hield hun verzoek in beraad, waardoor de ministers demissionair aan zoù-

den blijven tot een nieuw kabinet gevormd was. Men kan zich afvragen of de

beslissing van de Gouvemeur constitutioneel juist was, aangezien de Staten in
een motie van 2 november 1988 aandrongen op de aanstelling van een zakenka-

binet tot de verkiezingen. Had de Gouverneur anders mogen beslissen op de

ontslagaanvr aag v an de ministers?

In een advies aaî de minister-president van Arubaas pleitten de hoogleraren

Van der Burg en Burkens voor de invoering van een constitutionele conventie.

Zij meenden dat een ontbindingsbesluit alleen dient te worden genomen als de

Gouverneur advies heeft ingewonnen van adviseurs die normaliter bij kabinets-

formaties worden geraadpleegd.Deze raadpleging betreft de vraag of ontbinding
door een meerderheid van de Staten wenselijk wordt geacht en of de ontbinding
moet geschieden op voordracht van het zittende kabinet. Indien uit de consulta-

ties zou blijken dat een meerderheid van de Staten bezwaar heeft tegen ontbin-
ding, dient geen ontbinding plaats te vinden. Daarmee beantwoordden Burkens
en Van der Burg de vraag of de Gouverneur anders had mogen beslissen op de

ontslagaanvraagvan de ministers bevestigend. Naar hun inzicht had de Gouver-

n' Motie 2 november 1988, zie bijlage J,A.B. Janus, 'De Ontbinding van de Staten van Aru-
ba' ( 1 voor Antilliaans Recht - Justicia nr. I p. 33 .4 
Janus4 Zoals 2.3.at Dit advies werd als open brief aan de minister-president van Aruba in het Nederlandse
tijdschrift NAMENS gepubliceerd, jaargang 5 nr. 3 mei 1990, p.41 e.v.
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neur na 27 oktober 1988 consultaties kunnen uitvoeren over de vorming van een

nieuw kabinet dat op voldoende steun van de Staten zou kunnen rekenen, het-
geen ertoe zou hebben kunnen leiden dat het voomemen tot ontbinding zou ver-
val1en.

J.A.B. Janus keerde zich tegen dit advies.a6Daar de Statenontbinding in
Aruba gegrond was op een objectief legitieme reden - de twijfel ten aanzien van
de representativiteit van de Staten - had de Gouvemeur in de Arubaanse situatie

geen reden om op dat moment het ontbindingsbesluit niet te tekenen of om de

Staten te consulteren voor instemming met het besluit. De Gouverneur maakt

immers deel uit van de regering. Daarna pas bleek van het gebrek aan steun van

de Staten aan het kabinet, wat de aanze| gaf voor de ontslagaanvrage van het

kabinet aan de Gouverneur. Janus stelde zich bovendien op het standpunt dat de

volksvertegenwoordiging een demissionair kabinet niet kan wegsturen. Zijns
inziens wordt niet alleen een kabinet als gevolg van een ontbindingsbesluit ma-

terieel demissionair - en formeel demissionair bij de ontslagaanvrage - maar

ook het parlement.aT

Waar Janus de autonomie van de regering om tot een ontbindingsbesluit te

komen benadrukte, kenden Van der Burg en Burkens de wil van de volksverte-
genwoordiging een belangrijke rol toe bij de vraag naar de wenselijkheid van

ontbinding. De ene opvatting lag in het verlengde van het oude koninklijke ont-

bindingsrecht, de andere beantwoordde aan de transformatie die het ontbin-

dingsrecht in Nederland inmiddels had ondergaan.

3.3 De Statenontbinding op Curaçao in 2012

Ook anno 2012 bleek deze tegenstelling de staatsrechtelijke discussie omtrent

het ontbindingsrecht te beheersen, toen zich een vergelijkbare ontbindingskwes-

tie manifesteerde in de constitutionele crisis op Curaçao. Twee jaar nadat het

eiland de status van Land binnen het Koninkrijk der Nederlanden had verkregen,

deed zich ook in Curaçao een Statenontbinding voor. Op 3 augustus 2012,nadat
het kabinet berekend had niet meer op meerderheidssteun in de Staten van Cura-

çao te kunnen vertrouwen, had het kabinet-Schotte ontslag aangeboden en als

demissionair kabinet bij landbesluit tot ontbinding van de Staten en uitschrijving
van nieuwe verkiezingen beslist. Om uit de politieke impasse te geraken, ging

de regering over tot ontbinding van de Staten, die op het eerste gezicht als een

crisisontbinding gekwalificeerd lijkt te kunnen worden.a8 Hier was echter geen

46 J.A.B. Janus,'Nogmaals: De ontbinding van de Staten van Aruba - Reactie op een op-

merkelijk advies' ( 1990) Tijdschrifi voor Antilliaans Recht - Justicia vol 5 nr. 10, p. 14'

P. 31
t

19.q 
Zie î (42)

'a Zie 52.3.
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voor crisisontbinding vereiste 'overeenstemming met het parlement' lijkt dus in

Cvraçao geen sPrake te zijn'

Een meerderheid in de Staten nam - in een nogal bizane setting, omdat de voor-

zillet van de Staten weigerde het parlement bijeen te roepen - vervolgens een

rnotie van wantrouwen tegen het demissionaire kabinet aan, daar zij de verkie-

zitgen weigerde af te wachten onder het zittende kabinet-Schotte. Deze motie

van wantrouwen ging gepaard met het verzoek aan Gouverneur Goed_gedrag een

foÀut"u, aan Ie wijzen voor de vorming van een interim-kabinet.s0 Minister-
president Schotte pareerde deze motie van wantrouwen door te stellen dat het

pælement door het ontbindingsbesluit evenzeer 'demissionair' was geworden en

ãerhalve geen recht had om het kabinet per direct te doen vertrekken.st De""

gangvaî zaken deed de belangrijke waag rijzen of een demissionair kabinet dat

gebruik gemaakt heeft van zijn ontbindingsrecht en nieuwe verkiezingen heeft

uitgeschreven, in het vooruitzicht van die verkiezingen door de volksvertegen-

woordiging per direct kan worden heengezonden en door een interim-kabinet

kan worden ue.uungen.tt

Bovend'Eert nam in een ten behoeve van het toenmalige Curaçaose kabinet

geschreven advies53 een het toenmalige kabinet ondersteunend standpunt in over

de verhouding tussen de regering en de Staten van het Land Curaçao ingeval van

ontbindingsverkiezingen. 
to H¡ st"ld" namelijk dat het opzeggen van het ver-

trouwen in een demissionair kabinet geen zin heeft, daar dit kabinet reeds 'op

4e P.P.T. Bovend'Eert, 'Advies inzake de verhouding tussen de regering en de Staten van

het Land Curaçao ingeval van ontbindingsverkiezingen', 21 september 2012, zie:

http://www.scribd.com/doc/107506353ladvies-bovend-eert-20120927194847 , laatst ge-

raadpleegd op 26 april 20L4.

'o J,W. van Rossem,'Constitutionele crisis op Curaçao' (2012) NJB 2027136,p.2545-2547.s' A. Van Rijn en L.J.J. Rogier, 'Constitutionele crisis in Curaçao' (2012) NJB 20nß6,
p.2548-2549.s' Deze vraag stond centraal in een kamerbrief van minister Spies (BZK) op 23 oktober
2012 als respons op het verzoek van Tweede Kamerlid Hachchi om nader geihformeerd te

worden over de benoeming van het interim-kabinet in Curaçao en de rol van de Gouver-
neur vanuit staatsrechtelijk oogpunt, zie: http://www.rijksoverheid,nl/documenten-en-
publicatie s/kamerstukken/20l2ll0l23lkamerbrief-over-interim-kabinet-en-gouverneur-

_ van-curacao.html, laatst geraadpleegd op 26 aprtl 2014.
" P.P.T. Bovend'Eert, n (50).s Het advies van Bovend'Eert aangaande de constitutionele crisis in Curaçao mondde uit in

een heftige polemiek, toen Van Rossem, Van Rijn en Rogier hierop reageerden. Een reac-
tie van Bovend'Eert bleef niet uit, waarop weer een nawoord van de drie anderen volgde.
Zie NJB (2012) 2026136,p.2545-2549 en NJB (2012) 2471t43, p. 3028-3031.
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weg naar de uitgang was'.55 Het inroepen van de vertrouwensregel zou aldus
zinloos en zonder rechtsgevolg zijn.s6ln zijn advies betoogde hij dat de twee-
eenheid tussen Koning en ministers - weerspiegeld in de onschendbaarheid van
de Koning en de verantwoordelijkheid van ministers - onverenigbaar is met dat
de Gouvemeur - als vertegenwoordiger van de Koning - dient mee te werken
aan de vorming van een interim-kabinet, waarmee hij zich tegen de ministers
van zijn demissionair kabinet zou keren.57

Het advies van Bovend'Eert kwam voort uit zijn overtuiging dat het consti-
tutionele evenwicht tussen regering en parlement niet verstoord mag worden bij
het vinden van een oplossing voor een politieke impasse die ontstaat na de stag-
natie van samenwerking tussen regering en parlement.ss Gevolg geven aan een

votum van wantrouwen jegens het demissionair kabinet zou dan ook blijk geven

van een doorslaggevende stem van het parlement in de vertrouwensrelatie tussen
regering en parlement, wat het machtsevenwicht tussen beide zou verstoren.

In tegenstelling tot Bovend'Eert hanteerden J.W. van Rossem, A.B. van Rijn
en L.J.J. Rogier het uitgangspunt van het primaat van de volksvertegenwoordi-
ging. Van Rossem stelde zich daarbij op het standpunt dat de wijze waarop de

dualistische bevoegdheidsverdeling tussen regering en parlement vorm krijgt,
aftrangt van de tijdsgeest. In de loop der tijd is de vertrouwensregel meer ge-

wicht in de schaal gaan leggen, met als gevolg een verschuiving van de macht
bij de regering naar het parlement. Op grond van de vertrouwensregel dient een

kabinet dat niet meer het vertrouwen geniet van een meerderheid van de volks-
vertegenwoordiging zijn ontslag aan de (vertegenwoordiger van) de Koning aan

te bieden. In de Staatsregeling van Curaçao is de vertrouwensregel zelfs gecodi-
ficeerd.se Het moment van ontslagverlening wordt naar vast gebruik uitgesteld
tot na de verkiezingen, maar in de Curaçaose situatie rwas er een evidente wens

van de meerderheid in de Staten om het kabinet-Schotte zo spoedig mogelijk te
laten ontslaan. Hierbij doet het er niet toe dat - zoals minister-president Schotte

aanvoerde60 - het ontbindingsbesluit genomen werd voordat de Staten expliciet
het vertrouwen in het kabinet opzegden. Volgens Van Rossem maakt het niet uit
of een regering al dan niet in overleg met het parlement gebruik maakt van zijn
autonome ontbindingsrecht. Feit is dat het ontbindingsrecht zal moeten wijken
voor de vertrouwensregel, daar een parlement vanaf het ontbindingsbesluit nooit

55 J.W, van Rossem, n (51).ß Zie n (5I) en P.P,T Bovend'Eert, 'Constitutionele crisis in Curaçao. Een reactie' (2012)
NJB 247 Ll43 , p. 3028-3030.

'? Ibid.n Zie $2.3, tekst bij n (2S).
5e Artikel 29 lid2:'Indien een minister het vertrouwen van de Staten niet langer heeft stelt

hij zijn ambt ter beschikking', Staatsregeling van Curaçao, AB 2010, GT no. 86.(û In zijn brief op 25 september 2072, zie: l'tttp:llwww.scribd.com/docll06997656lbrief-
premier-scüotte-aan-gouverneur-goedgedrag, laatst geraadpleegd 26 apnl 2014,

--
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notnen - doorslaggevend.

Deze opvatlingen zijn ook onzes inziens in overeenstemming met de in de

huidige verhoudingen aanvaarde constitutionele principes. Aan het kabinet-

Schotte was de vereiste vertrouwensbasis ontvallen, waarna Schotte zijn ontslag

en dat van de ministers de Gouverneur aanbood. Een minister die het vertrou-

wen van de Staten heeft verloren dient inderdaad zijn functie neer te leggen. Een

demissionair kabinet behoeft echter evenzeer het vertrouwen van een parle-

mentsmeerderheid. Indien verkiezingen ophanden zijn behoudt het parlement

zijnrechten en de vertrouwensregel zijn werking. Een parlement kent geen de-

missionaire status, omdat er nooit een situatie zou mogen ontstaan waarin er

geen gekozen volksvertegenwoordiging voorhanden is. Na nadere advisering en

consultaties sloeg de Gouverneur ook deze weg in en belastte hij een informa-

teur en vervolgens een formateur met de vorming van een interim-kabinet onder

leiding van minister-president Betrian, dat wel het vertrouwen van de meerder-

heid van de Staten genoot.

Dat de toenmalige minister-president Schotte na de ontslagaanvrage van de

Gouverneur verlangde om zonder consultaties een besluit tot Statenontbinding te

nemen was constitutioneel onjuist. De ontbindingsbevoegdheid mag niet door

een kabinet zonder meerderheidssteun in het parlement worden benut teneinde

zich aan de politieke verantwoordelijkheid jegens dit parlement te onttrekken.

De Gouverneur had zich er door consultaties van kunnen en moeten vergewissen

welke opvattingen in het parlement leefden, vooraleer te concluderen of de mi-
nisters demissionair konden aanblijven en of tot Statenontbinding diende te

worden overgegaan.

Op momenten van kabinetscrisis treedt de Koning respectievelijk Gouver-

neur immers op 'in de hoedanigheid van staatshoofd'62 - en niet als regering. De

rol van het Staatshoofd bestaat uit het zorgdragen voor een ordelijk verloop van
het formatieproces, waarbij de hem blijkende opvattingen van de meerderheid
van het parlement maatgevend zijn, Daarbij wordt een vast patroon van consul-
taties en preferentieschema gevolgd, dat tot de best mogelijke samenstelling van

Van Rijn en Rogier, n (52)
C.J.A.M. Kortmann, U"*"rkt door P.P.T. Bovend'Eert, J.L,W. Broeksteeg, B.P. Vermeu-
len en C.N,J. Kortmann, Constitutioneel recht,1d" druk, Deventel Klulver 2012, p. 158.
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het kabinet in afstemming op de meerderheidsopvatting in het parlement moet
leiden.63

De Statenontbindingen op Aruba en Curaçao leren ons dat de volgorde
waarin de ontslagaanvrage door het kabinet en de voordracht van een landsbe-
sluit tot statenontbinding aan de Gouverneur worden gedaan.niet doorslagge-
vend is. Waar het om gaat is dat het vertrouwen van de meerderheid in de Staten

altijd beslissend is voor de vraag of een (demissionair) kabinet zijn functie kan
blijven vervullen, Alvorens tot het volgen van de voordracht tot Statenontbin-

ding te kunnen overgaan is daarom vereist dat de Gouverneur niet alleen nagaat

of ontbinding door een meerderheid van de Staten wenselijk wordt geacht, fiìââr
ook of de ontbinding moet geschieden op voordracht van het ziltende kabinet.

4. Conclusie

Sinds 1954 zijn de landen van het Koninkrijk politiek eigen wegen gegaan. Door
zeer verschillende oorzaken zijn dat turbulente tijden geworden, maar de consti-
tutionele basisprincipes hebben hun verenigende kracht behouden. Dat komt niet
alleen in artikel 43,maar in de hele vierde paragraaf van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden tot uitdrukking. De dynamiek van de moderne de-
mocratie, waarin de volksvertegenwoordiging het primaat voor zich opeist, leidt

- zoals de recente geschiedenis laal zien - tot herinterpretaties van constitutione-
le bepalingen die wij in navolging van Seyla Benhabib 'iterations'noemden.64

De groeiende aandacht voor wereldwijde constitutionele tendensen blijkt uit
publicaties over 'global constitutionalism' , wereldwijd vergelijkend constitutio-
neel recht en migratie van constitutionele ideeën. De landen van het Koninkrijk
der Nederlanden hebben meer gemeen dan sommigen willen zien:het staatsbur-
gerschap, de waaarborging van fundamentele rechten en vrijheden, constitutio-
nele principes. Terecht heeft L.J.J. Rogier zich erop toegelegd het staatsrecht

van de Caribische landen van het Koninkrijk in samenhang te begrijpen en te
bespreken. Net als wij onderstreept hij de parlementaire inbedding van het ont-
bindingsrecht in deze tijd.65 Die samenhang bestaat ook met het Nederlandse
constitutionele recht - en ook dat laat transformaties zien, bijvoorbeeld inzake
het onderwerp van onze bijdrage, waaruit over en weer lering kan worden ge-

trokken.

63 Hirsch Ballin, n (2) p. 53.
64 Zien(13).
u5 L.J.J. Rogier, Beginselen van Caribisch Staatsrecht, Den Haag: Boom Juridische

Uitgevers 2Ø12,p.129.
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Rekenen oP Aruba

Han Warmelink

l, Inleiding

In het najaar van 2011 werd ik in contact gebracht met de heer Frederick

Nuboer, lid van de Algemene Rekenkamer Aruba (ARA). Hij wilde mij gtaag

spfeken in verband met de verdere ontwikkeling van de Rekenkamer aldaat en

dacht aan mijn expertise iets te kunnen hebben' Ik was immers ooit gepromo-

veefd op een proefschrift dat betrekking had op de controle en verantwoording

rcn aanàien van de nationale geldmiddelen in Nederland.l Bovendien kende ik

de verhoudingen op Aruba een beetje door mijn docentschap Staats- en Be-

stuursrecht aan de Universiteit van Aruba (UA) in het eerste halflaar van 2002

en door de contacten die ik destijds met de ARA had gelegd. En doordat ik in-

middels al enkele jaren deel uitmaakte van het college van de Noordelijke Re-

kenkamer, met als werkgebied de Nederlandse provincies Groningen, Friesland

en Drenthe, waren we zelfs in zekere zin collega's.2

Ik was eerlijk gezegd wel benieuwd hoe het stond met de comptabele con-

trole op 'nos baranca tan stima', De rechtmatigheid en doelmatigheid van het

openbaar bestuur van Aruba waren immers al heel lang een zorgenkind, zo wist

ik uit eigen ervaring. In 2002 werd op initiatief van de zogenoemde Waarheids-

commissie (Comision di Berdad) rond dit thema een symposium georganiseerd

aan de Universiteit van Aruba, onder de titel 'Rechtmatig en doelmatig openbaar

bestuur in Aruba' en aan de organisatie daarvan had ik heel wat tijd besteed.3

Het symposium sloot aan bij hetgeen de Waarheidscommissie in februari van

dat jaar als opdracht had meegekregen van de regering van Aruba, te weten: het

verrichten van onderzoek naar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden in
verband met mogelijke onrechtmatige en ondoelmatige overheidshandelingen in

de afgelopen jaren.a

De'Waarheidscommissie bracht in de week voorafgaand aan het symposium

een kritisch rapport uit waarin een overzicht werd gegeven van talrijke onrecht-

matige en ondoelmatige handelingen die de Arubaanse overheid in de periode

1997-2001 zou hebben verricht. Toezichthoudende instellingen als de Staten, de

H.G. Warmelink, Parlement en begroting, monografie 7 Nederlands parlementsrecht,
Wolters-Noordhoff , Groningen 1993 .
ln20L2 bracht de ARA zelfs een werkbezoek aan de Noordelijke Rekenkamer. Van een

tegenbezoek is het helaas niet gekomen.
Universiteit van Aruba, 2l-22 juni 2002.
Landsbesluit van 8 februari 2002 no. l, Landscourant 2002 no. 5.


