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Bijgaand zenden wij u stukken inzake de Nota van wijziging ontwerp-eilandsverordening 
voor een op 18 december 2015 te houden bestuurlijke referendum inzake de 
staatkundige positie van het openbaar lichaam Bonaire. 

In de Nota wijziging ontwerp eilandsverordening komen overwegingen 5, 6 en 7 te 
vervallen en wordt artikel 3 van het ontwerp gewijzigd. 

Tevens bieden wij u de hierdoor gewijzigde versie van de memorie van toelichting aan. 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

NO.3 

Algemeen deel 

In het op Bonaire gehouden referendum van 10 september 2004 werd bijna 60% van 
de uitgebrachte stemmen uitgebracht op de optie voor een 'directe band ' met 
Nederland . In de Slotverklaring van 11 oktober 2006 van de in Den Haag gehouden 
"Miniconferentie over de toekomstige staatkundige positie van Bonaire, St. Eustatius 
en Saba" is vervolgens met Nederland overeengekomen dat Bonaire de status van 
openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Nederlandse Grondwet zou 
verkrijgen . Bonaire is op grond daarvan per 10 oktober 2010 onderdeel geworden 
van het Nederlandse staatsbestel. 

Op grond van de internationaalrechtelijke bepalingen inzake het recht op 
zelfbeschikking , zoals onder meer verwoord is in Resolutie 1541 (XV) van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, vergt opneming in de rechtsorde 
van het voormalige moederland echter een daartoe strekkende uitspraak van de 
bevolking . 

Resolutie 1541 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties noemt in 
Principle VI drie mogelijkheden waarbij een niet-zelfbesturend gebied volledig 
zelfbestuur heeft bereikt , te weten (a) Emergence as a sovereign independent State 
(onafhankelijkheid) , (b) Free association with an independent State (vrije associatie) 
en (c) Integration with an independent State (integratie) . 

Eerder zijn reeds driemaal pogingen ondernomen om de bevolk ing van Bonaire in dit 
verband te raadplegen door middel van een referendum . 

Wat blijft is, dat de bevolking van Bonaire zich nog steeds kan uitlaten in een 
zelfbeschikkingsreferendum over haar staatkundige status na het uiteenvallen van 
het land de Nederlandse Antill en op 10 oktober 2010 in de zin van de desbetreffende 
regelingen van internationaal recht . Een dergelijk referendum dient alsnog te worden 
gehouden, zo mogelijk op korte termijn . Het is echter wenselijk daaraan voorafgaand 
in een afzonderlijk referendum aan de bevolking van Bonaire de vraag voor te leggen 
of zij het eens is met de wijze waarop sinds 2010 inhoud is gegeven aan de 'directe 
band ' met Nederland . 

1 



Daarbij kan gewezen worden op de voorlichting van de Raad van State van 4 
februari 2014, nO.W04. 13.031 9/INo/B, waarin op meerdere plaatsen wordt 
opgemerkt , dat de daarin aan de orde zijnde evaluatie begrensd wordt door het 
gegeven zijn van het staatsrechtelijke kader voor Caribisch Nederland en de 
bestuurlijke afspraken die aan dat kader en aan de nieuwe staatkundige structuur ten 
grondslag liggen, terwijl het debat over een eventuele wijziging van de staatkundige 
verhoudingen beschouwd dient te worden als een afzonderlijk traject dat thuishoort 
in de politieke besluitvorming over de vraag: hoe nu verder? Die evaluatie voorziet 
daarom niet in de politieke besluitvorming zoals die in het voorgestelde referendum 
aan de orde is. 

De grondslag voor de regeling ligt in de werking van internationale verdragen waarin 
het recht op zelfbeschikking van volken is vastgelegd,zoals in het eerste artikel van 
het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR, New 
York,1966) en van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en 
Culturele Rechten (New York,1966) , die gelding hebben binnen het Koninkrijk .. De 
onderhavige eilandsverordening is in die zin instrumenteel met betrekking tot het 
referendum , terwijl de juridische betekenis ervan wordt bepaald door het 
internationale recht . 

Op grond van artikel 136, eerste lid, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba (Stb. 2010, no. 345) , behoort de bevoegdheid tot het uitschrijven , regelen 
en vaststellen van de uitkomst van een referendum tot de bevoegdheid van de 
Eilandsraad. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 

De datum van het bestuurlijke referendum is afhankelijk van de tijd die na de 
inwerkingtreding van de eilandsverordening nodig is voor het voeren van een 
degelijke voorlichtingscampagne. De duur van een informatiecampagne is naar 
internationale maatstaven bij voorkeur zes tot acht weken . In verband daarmee is de 
datum voor het referendum bepaald op 18 december 2015. 

Artikel 2 

Bij de bepaling van de kring van kiesgerechtigden wordt nauw aangesloten bij de 
regeling in de Kieswet voor het actief kiesrecht voor de verkiezing van de leden van 
de Eilandsraad . Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben stemrecht, mits zij 
ingezetenen van Bonaire zijn op de dag van de uitgifte van de onderhavige 
verordening . Eveneens kiesgerechtigd zijn degenen die geen Nederlander zijn , mits 
zij op de dag van de inwerkingtreding van deze verordening vijf jaar onafgebroken 
ingezetene van het openbaar lichaam Bonaire zijn , op de dag van de stemming 
minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en beschikken over een geldige 
verblijfsrecht, zoals bedoeld in artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting 
BES. 

Artikel 3 

De vraagstell ing van het referendum dient zo simpel en helder mogel ijk geformuleerd 
te zijn 
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Uitgaande van het feit dat Bonaire met ingang van 10 oktober 2010 een openbaar 
lichaam van Bonaire is geworden en de bevolking van Bonaire thans - na het 
verloop van 5 jaren en een intensieve voorlichtingscampagne - geacht kan worden 
in voldoende mate bekend te zijn omtrent de gevolgen va n de in 2010 verkregen 
status, is gekozen voor een vraagstelling in het Papiaments en het Nederlands, 
welke niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is . 

Artikel 4 

Het staatsrecht in engere zin van het Koninkrijk der Nederlanden kent geen 
referenda in de zin van het internationale recht op zelfbeschikking . Als gevolg 
daarvan is elk referendum raadplegend, omdat het constitutionele recht niet toestaat 
dat overheidsorganen hun bevoegdheden eigenmachtig beperken door 
beslissingsbevoegdheid over te dragen aan anderen , buiten de in de wet geregelde 
gevallen. 

In Nederland is sinds kort de Wet van 30 september 2014, houdende regels inzake 
het raadgevend referendum van kracht. De werking ervan is echter beperkt tot 
raadgevende referenda over wetten - met een aantal uitzonderingen - en de 
stilzwijgende goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor 
Nederland of een deel daarvan gelden . De juridische basis voor gemeentelijke en 
provinciale referenda in Nederland wordt gevonden in gemeentelijke of provinciale 
verordeningen . Wat het openbaar lichaam Bonaire betreft wordt de juridische basis 
voor dit referendum derhalve gevonden in deze eilandsverordening . De 
beslissingsbevoegdheid dient echter bij de Eilandsraad te liggen . De eilandsraad 
dient volgens het in Bonaire geldende staatsrecht in engere zin , dat wil zeggen: 
afgezien van internationale bepalingen ten aanzien van het recht op zelfbeschikking , 
de vrijheid te hebben om de uitslag van het referendum al of niet te volgen. 

Het zelfbeschikkingsrecht komt op grond van internationaalrechtelijke bepalingen 
echter toe aan de bevolking en niet aan de overheid en wordt doorgaans uitgeoefend 
door middel van referenda . Elke vrijheid voor de overheid om aan de uitslag van het 
referendum de gevolgen te verbinden, die haar goeddunken, betekent een inperking 
van het aan de bevolking toekomende recht op zelfbeschikking . Hoewel de 
Eilandsraad formeel volgens het staatsrecht in engere zin niet verplicht is 
rechtsgevolgen te verbinden aan de uitslag van het referendum , heeft zij op grond 
van internationaalrechtelijke bepalingen wel tenminste de morele verplichting 
daartoe. Die verpl ichting wordt in de verordening geëfectueerd door zelfbinding van 
de eilandsraad aan de uitslag van het referendum. In het eerste lid van dit artikel 
wordt daarom bepaald dat de uitkomst van het referendum bij eilandsraadbesluit 
wordt vastgesteld in overeenstemming met de door de kiesgerechtigden in 
meerderheid gekozen optie, zonder een daaraan toe te voegen beperking op grond 
van de daadwerkelijke deelneming van de bevolking aan de stemming De 
deelneming aan het referendum wordt immers slechts beperkt op gronden die in de 
Kiewet aan de normale verkiezingen voor de Eilandsraad zijn verbonden. 

In geval van een bevestigende uitkomst van het referendum kan die uitkomst worden 
beschouwd als een nadere uitleg van de uitkomst van het in 2004 gehouden 
referendum. 

In geval van een afwijzende uitkomst van het referendum zal op de ingeslagen weg 
kunnen worden voortgegaan. Indien een meerderheid van de kiezers zich niet kan 
vinden in het feit dat Bonaire een openbaar lichaam van Nederland is geworden, dan 
bepaalt de verordening dat de Eilandsraad kan beslissen om opnieuw een 
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referendum te houden , waarbij in beginsel de drie in VN Resolutie 1541 genoemde 
opties- onafhankelijkheid , vrije associatie en integratie - aan de bevolking van 
Bonaire worden voorge legd, eventueel aangevuld met een vierde optie op grond van 
VN Resolutie 2625,zijnde "any other political status freely determined by a people" . 
.Daartoe dient alsdan de Eilandsraad opnieuw een eilandsverordening vast te 
stellen . 

Artikel 5 

Het ontwerp regelt de bevoegdheid van het Bestuurscollege tot de benoeming van 
de leden van een bij de onderhavige eilandsverordening in het leven geroepen 
Referendumcommissie . Het Bestuurscollege keurt de begroting voor de 
werkzaamheden van de commissie goed en stelt de middelen ter beschikking van de 
commissie , die over het beheer daarvan na afloop van de werkzaamheden rekening 
en verantwoording aflegt aan het Bestuurscollege. De taken en bevoegdheden , met 
inbegrip van het beheer van de aan de commissie ter beschikking te stellen 
geldelijke en andere middelen , worden geregeld in de verordening . De taken van de 
commissie worden door haar uitgeoefend in onafhankelijkheid van de Eilandsraad en 
van het Bestuurscollege. De commissie doet na afloop van het referendum verslag 
van al haar handelen aan de Eilandsraad en het Bestuurscollege. 

De Referendumcommissie neemt bij haar werkzaamheden de internationaal 
geldende richtlijnen voor het houden van een zelfbeschikkingsreferendum in acht en 
rapporteert daarover in haar eindverslag aan de Eilandsraad en aan het 
Bestuurscollege. Die richtlijnen omvatten de onafhankelijkheid van de 
Referendumcommissie bij de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden . 
Die onafhankelijkheid geldt met name ook ten opzichte van de bestuurlijke organen 
van Bonaire. 

De Referendumcommissie eerbiedigt de bevoegdheden van het Hoofdstembureau. 
Het Hoofdstembureau faciliteert de leden van de commiss ie bij het door de 
commissie te oefenen toezicht op de stemming . 

Artikel 6 

De vaststelling van de opmaak en uitvoering van de stembiljetten wordt overgelaten 
aan de politiek onafhankelijke Referendumcommissie, die daartoe overleg voert met 
de voorzitter van het Hoofdstembureau. 
Het Hoofd van de Afdeling Burgerzaken informeert de commissie periodiek over de 
voortgang van de voorbereidingen voor de stemming . 

Artikel 7 

De Kieswet (Stb. 1989, 423, zoals gewijzigd) wordt , behoudens enige uitzonderingen 
vermeld in dit artikel , van toepassing verklaard op het referendum . 

Het best rscol ge van het ei landgebied Bonaire, 
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Naar aanleiding van de voorste llen gedaan door de ei landsraad leden in de 
vergadering va n donderdag 1 oktober 2015 stelt het Bestuurscollege voor de 
volgende wijzigingen in het on twerp aan te brengen: 

De vij fde, zesde en zevende overweging komen te verva llen. 

In artikel 3, lid een , wordt de vraag " Bent u het eens met de wijze waa rop inhoud is 
gegeven aan de directe band met Nederland?" conform voorstel gewijzigd en luidt 
als volgt : "Bent u het eens met de invu lling die is gegeven aan de directe band met 
Nederland ?". 

Ilege van het openbaar lichaam j3enairt, 
er, de ei l mfsecretal-is , 
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