Staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden1
Rondetafelconferenties
Op 17 september 2005 heeft Alexander Pechtold, minister voor Bestuurlijke vernieuwing en
Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende II, overleg gevoerd met alle eilanden van de Antillen over
de toekomstige staatkundige veranderingen. Overeengekomen werd dat nog voor het einde van dat
jaar een rondetafelconferentie zou worden gehouden. De conferentie zou niet alleen gaan over
staatkundige veranderingen, maar ook de overheidsfinanciën, economie, rechtshandhaving en
deugdelijk bestuur komen aan de orde.

Op 21 oktober 2005 werd na een moeizaam verlopen bestuurlijk overleg tussen Nederland en de
Nederlandse Antillen een Akkoord op Hoofdlijnen gesloten. In dit akkoord stond onder meer dat de
Nederlandse Antillen zich financieel zouden laten doorlichten door Nederland.

De eerste rondetafelconferentie had plaats op 26 november 2005. Afgesproken werd dat Nederland
de schulden van de Antillen zou gaan aflossen, op voorwaarde dat de Antillen voor een deugdelijke
begroting zorgen en nieuwe schulden voorkomen. Als werkdatum voor de nieuwe staatkundige
verhoudingen werd juli 2007 vastgesteld, hoewel minister Pechtold dat veel te kort dag vond.

Van 27 tot en met 30 maart 2006 zijn tussen minister Pechtold en de eilandgebieden van de
Nederlandse Antillen en de regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba bilaterale gesprekken
gevoerd. Dit overleg was bedoeld als opmaat voor een succesvolle volgende rondetafelconferentie.
De gesprekken zijn in april 2006 op ambtelijk niveau voortgezet.

Op 1 juni 2006 heeft premier Emily de Jongh-Elhage van de Nederlandse Antillen gesproken met
minister-president Balkenende, minister Pechtold en minister Zalm, waarbij ze het document Partners
in het Koninkrijk ontving. Hierin stelt de Nederlandse regering wat er wat haar betreft nodig is om het
proces van staatkundige vernieuwing tot een succes te maken. In de laatste week van juni bracht De
Jongh-Elhage een bezoek aan Nederland om te onderhandelen over de rondetafelconferentie, die in
juli had moeten plaatsvinden. De val van het tweede kabinet Balkenende gooide echter roet in het
eten.

Slotakkoorden
Atzo Nicolaï, minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkrelaties in het kabinet Balkenende III,
bracht tussen 16 en 24 augustus 2006 zijn eerste officiële werkbezoek aan de Nederlandse Antillen
en Aruba. Op 18 september 2006 publiceerde de Raad van State van het Koninkrijk zijn voorlichting
over de op handen zijnde staatkundige hervormingen. Op 4 oktober 2006 maakte minister Nicolaï
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bekend dat de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius (die oorspronkelijk koninkrijkseilanden
zouden worden genoemd) een status als openbaar lichaam zullen krijgen, vergelijkbaar met die van
een Nederlandse gemeente. Het slotakkoord hierover werd door deze kleine Antillen en Nederland
ondertekend ter afsluiting van een minirondetafelconferentie in Den Haag op 11 oktober 2006. Op 2
november 2006 werd ook met Curaçao en Sint-Maarten een slotakkoord gesloten over de
toekomstige verhoudingen.

De akkoorden van 11 oktober en 2 november werden vervolgens met een ruime meerderheid
gesteund door de Tweede Kamer, de Staten van de Nederlandse Antillen en de eilandsraden van
Bonaire, Sint-Maarten, Saba en Sint Eustatius. Alleen op Curaçao werd het akkoord op 29 november
2006 verworpen. Hierna werd besloten met de andere eilanden de hervormingen door te zetten en
wat betreft de situatie van Curaçao het initiatief van die partij af te wachten.

Met de andere eilanden werd op 12 februari 2007 een overgangsakkoord gesloten,[3] waarin onder
meer werd bepaald dat de nieuwe verhoudingen in zouden gaan op 15 december 2008,
Koninkrijksdag. In mei 2008 werd bekend dat deze datum niet zou worden gehaald. De nieuwe
streefdatum werd januari 2010[4].

Op 15 december 2008, Koninkrijksdag, werd tijdens een Ronde Tafel Conferentie op Curaçao een
akkoord ondertekend over de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Curaçao en Sint-Maarten
zouden verder gaan als een nieuw autonoom land (vergelijkbaar met de status van Aruba). De
eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius zouden een bijzondere gemeentelijke status (openbaar
lichaam) krijgen.

Op 1 oktober 2009 werd bekendgemaakt dat Nederland en de Nederlandse Antillen overeenstemming
hebben bereikt de voorgenomen wijzigingen in het staatsbestel - na goedkeuring door de betrokken
parlementen - te laten ingaan op 10 oktober 2010 om 00:00 Caribische tijd / 06:00 uur Nederlandse
zomertijd.
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