----- Original Message ----From: Partido Demokratiko Boneriano
To: Partido Demokratiko Boneriano
Sent: Friday, October 02, 2009 9:10 PM
Subject: Vrije Associatie

Ik zou graag willen weten wie nederlandse bestuurders eigenlijk voor de gek willen
houden ?? “Vrije associatie bineen het nederlands staasbestel !”
From: Partido Demokratiko Boneriano [mailto:demokratikoboneriano@gmail.com]
Sent: Friday, October 02, 2009 8:59 PM
To: PDB-informashon
Subject: Vrije Associatie

Om alle misverstanden te voorkomen meen ik er goed aan te doen te wijzen naar de
voorlichting en advies van de Raad van State van 18 september 2006 (bijlage) en
met name de pagina’s 5 en 23, waarin de Raad van State duidelijk en onmiskenbaar
stelt de rechtstreekse banden in feite “vrije associatie met Nederland” betekend.
Het is dan ook volstrekt ten onrechte dat getracht wordt te doen voorkomen alsof
het huidig bestuur van de ADB, Abraham en Nicolaas willen afwijken van de
gekozen optie.
In tegendeel, wij willen “back on track” gaan en daar waar door UPB en Nederland is
afgeweken de zaak rechttrekken. Nergens stelt de Raad van State dat voor
integratie is gekozen !!!
Lees zelf maar ! Vrije associatie binnen het Nederlands staatsbestel.
RAAD VAN ADVIES van 18 september 2006.
Pagina 5: (Inleiding en samenvatting)
b. De staatsrechtelijke positie van Bonaire, Saba en Sint Eustatius
Het bovenstaande is van belang voor alle eilanden van de huidige Nederlandse
Antillen en vormt de context waarbinnen de voorstellen aangaande Bonaire,
Sint Eustatius en Saba moeten worden geplaatst. De afdeling adviseert deze
drie eilanden in te richten als 'openbare lichamen' in de zin van artikel 134 van
de Grondwet.
In de wet die het bestuur van de eilanden regelt, kan vervolgens worden
opgenomen dat de bepalingen inzake Nederlandse gemeenten van
overeenkomstige
toepassing zijn, met inachtneming van de in die wet op te nemen
bijzondere bepalingen. Dit voorkomt omslachtige afzonderlijke wettelijke
regelingen.
De positie van de drie eilanden binnen het Nederlandse staatsverband zal aldus
een bijzonder karakter hebben. Die wordt gerechtvaardigd door de specifieke
kenmerken: ligging, karakter en natuur. Deze zullen tot afwijkingen van de
Nederlandse wetgeving aanleiding kunnen geven.
Internationaal zal de rechtstreekse band kunnen worden gekwalificeerd als een

vrije associatie met Nederland.
Alle Nederlanders op deze drie eilanden krijgen actief en passief kiesrecht voor
de Tweede en (indirect) de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Uit het bijzondere karakter van de staatsrechtelijke positie en de specifieke
kenmerken volgt al dat de Nederlandse wetgeving niet onverkort zal kunnen
worden toegepast voor de drie geassocieerde eilanden, al zal dit na een
overgangsperiode wel de hoofdregel moeten zijn.
Pagina 23 (Nederlands Staatsbestel)
De eigenstandige positie van de drie eilanden binnen het Nederlandse
staatsverband
beantwoordt aan de wijze waarop zij op dit moment hun zelfbeschikkingsrecht
wensen
uit te oefenen. Internationaal kan de rechtstreekse band met Nederland worden
gekwalificeerd als een vrije associatie met Nederland. Die associaties binnen het
verband van wat volkenrechtelijk één staat is, komen vaker voor.
Mede gelet op de bezwaren tegen alternatieve aanduidingen (Koninkrijkseilanden,
Koninkrijksgebieden, gemeenten) is het denkbaar voor de drie betrokken openbare
lichamen de term “eilandgebieden” te behouden. Dit zou echter het misverstand
kunnen wekken dat het gaat om een eenvoudige continuering van de status die is
geregeld in de huidige ERNA. Het nieuwe en bijzondere karakter van hun positie
rechtvaardigt een andere aanduiding. Korter en voldoende informatief is het te
spreken
van de “met Nederland geassocieerde eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius”.
Aansluitend bij terminologie in de ERNA en de Nederlandse wetgeving kan worden
gesproken van het eilandsbestuur, bestaande uit de gezaghebber, het door hem
voorgezeten college van gedeputeerden en als vertegenwoordigend lichaam de
eilandsraad.
De ingezetenen van de drie eilanden die Nederlander zijn, zullen - overeenkomstig
artikel 3 van het Eerste Protocol bij het EVRM - het kiesrecht voor het Nederlandse
parlement moeten kunnen uitoefenen22. De Kieswet zal de drie eilanden moeten
opnemen in de tabel van kieskringen behorende bij artikel E1 van de Kieswet.
Voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal ontstaat een nieuwe situatie, omdat zij
wordt gekozen door de leden van provinciale staten. Omdat de provinciale
bevoegdheden deels door de eilanden zullen worden uitgeoefend acht de afdeling
het
aangewezen dat de leden van de eilandsraden voor de verkiezing van de Eerste
Kamer worden gelijkgesteld met leden van provinciale staten. Om onzekerheid te
voorkomen kan ook dit onderdeel zijn van de eerder bedoelde aanpassing van de
Grondwet. Net als voor de bestaande provincies het geval is, wordt op de wijze als
omschreven in artikel U2 van de Kieswet de stemwaarde per stem afgeleid van het
inwonertal.

