
Stellingen 

Behorend bij het proefschrift Autonomie, toezicht en interventie in de Caribische landen van het Koninkrijk 

der Nederlanden van Aubrich Bakhuis  

1. Autonomie voor de Caribische landen van het Koninkrijk dient minimaal het volgende in te houden: 

(i) het actieve en passieve kiesrecht voor de Staten, (ii) financiële autonomie en (iii) het zelfstandig 

kunnen behartigen van de eigen aangelegenheden. 

 

2. De invoering van het Nederlandse dualiseringsmodel brengt niet alleen maar voordelen voor de 

checks and balances in het bestuur van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 

3. Een staat komt eerst tot leven door de instelling van ambten, het daaraan toekennen van exclusieve 

bevoegdheden (law in the books) en daarna door de daadwerkelijke uitoefening van de toegekende 

bevoegdheden (law in action). 

 

4. Artikel 15 van het Reglement voor de Gouverneur is niet bedoeld voor interventies in het bestuur 

van de Caribische landen. 

 

5. De Caribische rechter is de hoeder van het publieke fatsoen en de democratische rechtsstaat: in de 

Caribische context hoeft hij zich niet per definitie terughoudend op te stellen in de beslechting van 

geschillen in staatsrechtelijke aangelegenheden. 

 

6. Consensus dient te worden vastgelegd in een overeenkomst en niet in een rijkswet zonder 

horizonbepaling met dwingende bevoegdheden voor de koninkrijksregering.  

 

7. Het tijdelijk upgraden van landsaangelegenheden naar koninkrijksaangelegenheden leidt tot 

permanent toezicht door de koninkrijksregering. 

 

8. De toetsing van formele wetten aan de grondwet zou in alle landen van het Koninkrijk der 

Nederlanden mogelijk moeten zijn, waarbij zowel aan klassieke als aan sociale grondrechten moet 

kunnen worden getoetst. 

 

9. Aan een schending van de inlichtingenplicht ex artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet zijn politieke 

gevolgen verbonden, het verbinden van privaatrechtelijke gevolgen aan een dergelijke schending is 

het overwegen waard. 

 

10. Het financieel beheer van Curaçao is geen onderdeel van het toetsingskader van de Rijkswet 

financieel toezicht en is daarom geen gerechtvaardigde grond voor de verlenging van het financieel 

toezicht. 

 

11. Samen spelen, samen delen. Als het met honkbal mogelijk is, dan kan het vast ook wel met de 

verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de 

deugdelijkheid van het bestuur. 


