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I. Toespraken bij de symbolische opening van het Koninkrijkssymposium op 15
december 1994 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden.

Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken dr. ir. J J.C. Voorhoeve

De heer Gouverneur, Minister-Presidenten, Excellenties, dames en heren.

Ik stel het zeer op prijs om enkele woorden te kunnen spreken over het thema wat
U centraal hebt gesteld in dit symposium, letterlijk "deugdelijk bestuur". Ik zou dat
willen vertalen als kwaliteit van bestuur voor kleinere gemeenschappen. Kwaliteit van
bestuur in de zin van: hoe kan in kleinere samenlevingen een niveau van democratie
en rechtshandhaving en mensenrechten worden gegarandeerd in een wereld die wordt
beheerst door grote landen, supermachten en ook hele krachtige organisaties en grote
bedrijven.

Bestuur is in wezen politiek en staatkunde. Wij hebben geleidelijk die begrippen
van elkaar leren onderscheiden, maar als je naar de wortels gaat is het hetzelfde.
Politiek is het bestuur van de stad, de polis. En de oorspronkelijke democratie waar
velen in het verleden een voorbeeld aan namen was de democratie in Athene, een
polis die toen op 30.000 burgers was gebaseerd die stemrecht hadden en waarbij de
democratie was gebaseerd op het gesprek tussen de bestuurders en de burgers op het
marktplein. Nou is zo'n gesprek met 30.000 burgers niet zo makkelijk, maar dat was
een democratie zonder moderne massamedia, zonder kranten, zonder radio en
televisie. Een echte democratie volgens onze maatstaven was het niet, want als wij
spreken over die 30.000 burgers vergeten wij dat er ook vele slaven in de Atheense
democratie bestonden. Maar goed, het was een begin van democratie waar later de
westerse democratieën zich uit hebben ontwikkeld.

Waarom is de kwaliteit van bestuur voor kleine samenlevingen een andere vraag
dan de kwaliteit van bestuur voor grote samenlevingen? Ik denk dat er geen wezenlij-
ke verschillen zijn, maar dat de schaalvraagstukken wel enige invloed hebben op de
wijze waarop je met wezenlijke vraagstukken van rechtsorde en democratie en goed
bestuur moet omgaan. Kleine gemeenschappen hebben, denk ik, een voordeel maar
ook een aantal nadelen in vergelijking met grote gemeenschappen. Het grote voordeel
is dat je meer mogelijkheden hebt voor directe democratie, omdat er per definitie
minder afstand is tussen kiezers en gekozenen, tussen bestuurders en bestuurden. Er
kan veel meer rechtstreekse communicatie zijn. Ook de gevoelens van de bevolking
kunnen zich directer manifesteren aan degenen die de bevolking als bestuurders
aanstelt. In grote samenlevingen ontwikkelt zich een soort, wat je zou kunnen
noemen, tele-democratie waar de democratie op afstand plaatsvindt en de massamedia
de communicatie verzorgen tussen kiezers en gekozenen, tussen bestuurders en
bestuurden. En dat kan zelfs de vorm aannemen van bijvoorbeeld de Amerikaanse
democratie waarin met name de rol van de televisie alles bepalend is in de band
tussen bestuurders en bestuurden. Ook in kleine gemeenschappen spelen de media
natuurlijk een grote rol, maar relatief is er daar meer ruimte voor directe contacten
tussen volksvertegenwoordiging en de bevolking en de bestuurders. Dat is denk ik het
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relatieve voordeel van de kleinere samenlevingen.

Maar er zijn ook een aantal relatieve nadelen. Ten eerste, de kleinheid betekent
per definitie dat er grote krachten ook van buiten op in werken. Dat in onze zeer
samenhangende en steeds interdependenter wordende wereld krachten van bedrijven,
grotere andere landen, supermogendheden maar ook van niet-staatsorganisaties of
zelfs grote internationale criminele instellingen op in werken. Instellingen die zich
niets aantrekken van landsgrenzen waar ook grote staten mee worstelen, instellingen
die met een begerig oog naar kleinere samenlevingen kunnen kijken, zeker als
kleinere samenlevingen alle faciliteiten te bieden hebben van grotere samenlevingen,
maar relatief door de kleinere schaal kwetsbaarder zijn. Dat is, denk ik, een eerste
relatief verschil.

Een tweede relatief verschil is dat naarmate de samenleving kleiner is het vraagstuk
van de objectiviteit van bestuur dringender kan worden. In een hele kleine eilandsa-
menleving, waar iedereen iedereen kent, kan het moeilijk zijn, om een eenvoudig
voorbeeld te geven, voor een politieman om een bekeuring te geven aan een familie-
lid, om druk te weerstaan van goede kennissen om iets voor hen te regelen terwijl
objectieve bestuurlijke regels zich daar eigenlijk tegen zouden verzetten. Naarmate de
samenleving groter is, laat ik zeggen, is de anonimiteit wat groter en daardoor zijn de
mogelijkheden voor strikt zakelijke objectieve besluitvorming groter. Dat heeft zijn
nadelen in het onpersoonlijke maar het heeft zijn voordelen in de grotere objectiviteit.

Ik denk dat eigenlijk het thema "Kwaliteit van bestuur in kleinere samenlevingen"
een algemeen thema is, omdat wij allemaal in wezen kleine samenlevingen zijn. Ook
een supermacht als de Verenigde Staten kan de wereld niet naar zijn hand zetten, kan
de internationale krachten die hier op in werken niet echt beheersen en heeft
vergaande internationale samenwerking nodig om de dingen beheersbaar te maken.
Klein en groot is relatief ten opzichte van de machten die je wil controleren, de
invloeden die je wil weerstaan, de manier waarop je met dat wat vanuit de buitenwe-
reld op je afkomt wil omgaan. Klein of groot en kwalitatief goed bestuur is van
wezenlijk belang, niet alleen voor het ontwikkelen van democratie, het ontwikkelen
van een stabiele rechtsorde, het ontwikkelen van een maatschappij waarin mensen ten
volle tot hun recht kunnen komen, maar is ook een puur economisch belang.

Ik geloof dat er veel te zeggen is voor de stelling dat grote economische verschillen
tussen landen direct samenhangen met de kwaliteit en stabiliteit en objectiviteit van
het bestuur. Veel mensen zijn vergeten dat aan het begin van deze eeuw Argentinië
een hoger inkomen per hoofd had dan de Verenigde Staten. Wat verklaart nou dat
dat ene land zich stabiel gedraagt, economisch ontwikkelt en het andere land in
ernstige sociale-economische problemen komt en gedurende bepaalde periode zelfs
één van de grootste schuldenlanden in de wereld was? Ik denk dat dat veel te maken
heeft met kwaliteit en stabiliteit van bestuur. En de praktijk ook van het omgaan
tussen regeringen en bedrijven en ook het economisch redeneren van mensen bewijst,
denk ik, die stelling. Waarom investeert een persoon zijn besparingen in zijn eigen
bedrijf of in bepaalde economische activiteiten op de markt? Omdat hij of zij ver-
wacht dat dat over langere tijd grote baten oplevert. En dat betekent dat die investe-
ringen alleen plaats vinden vanuit die verwachting van stabiliteit en betrouwbaarheid
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en objectiviteit van bestuur.

En ik denk dat de armoedeproblemen in een aantal derde wereld landen veel te
maken hebben met kwaliteit van bestuur en dat dat door de nogal economische
benadering van de noord-zuid problematiek jarenlang is onderschat. Dat leren we ook
uit het feit dat bij een aantal landen, b.v. de landen die er economisch het ernstigste
aan toe zijn tussen de Sahara en de Republiek Zuid-Afrika, er een groot aantal
landen zijn waarvan het bestuur min of meer in elkaar is gestort. "Failing States" wat
wij ze noemen, waar afgrijselijke problemen samenvallen: gestage economische achter-
uitgang, ecologische degradatie, uitputting, burgeroorlog, onderdrukking van mensen,
grote vluchtelingenstromen, soms zelfs zich uitend in massale slachtingen en genoci-
den, zoals wij ook hebben gezien in enkele Afrikaanse landen. Dat is nu een heel
wrang voorbeeld van de algemene stelling die ik net naar voren bracht, dat kwaliteit
van bestuur en stabiliteit ook een direct economisch belang is. En zo hangen idealen,
goed bestuur ook weer samen met materiële belangen en kunnen de dingen soms op
een verbazende manier samengaan.

In onze koninkrijksrelatie is door dat Statuut die stabiliteit van onze onderlinge
betrekkingen, de kwaliteit van het bestuur, het gezamenlijk bevorderen van mensen-
rechten, het gezamenlijk bevorderen van rechtszekerheid, iets wat ons duidelijk bindt.
Dat zijn waarden en belangen van onze samenleving. Zowel Aruba, als de Nederland-
se Antillen, als Nederland zijn relatief kleine samenlevingen, relatief ten opzichte van
hun omgevingen. En we weten dat vele kleine een middelgrote kunnen maken. We
weten dat door samenwerking met vereende krachten veel beter de invloeden kunnen
worden weerstaan, die we alleen niet goed kunnen weerstaan. Dat is ook een les die
de Westeuropese landen hebben geleerd die het pad van vergaande samenwerking en
integratie op zijn gegaan in het kader van de Europese Unie. En dat is een les die wij
met elkaar in het Koninkrijk hebben geleerd. En ik geloof dat dat ook een les is die
ook de bevolkingen ons als bestuurders voorhouden, ook gezien de uitkomst van
verkiezingen en referenda. Het is een les die die bevolkingen ook bijzonder goed
beseffen: samenwerking in stabiele staatkundige verbanden is essentieel voor de
kwaliteit en de ontwikkeling van onze samenleving.

In het midden van de vorige eeuw was een bekende Nederlandse staatsman,
Thorbecke, die zijn stempel heeft gezet op de staatkundige ontwikkeling van Neder-
land van wat in feite eigenlijk een min of meer monarchistisch staatsbestel was naar
een democratisch staatsbestel. Thorbecke heeft een keer zijn politieke uitgangspunt in
één regel samengevat en dat was "het stimuleren van zelfstandige kracht". En dat was
eigenlijk een heel erg wijs woord, dat is niet alleen op staatkunde en maatschappelijke
organisaties, maar ook op mensen van toepassing. Het beste wat wij ten behoeve van
elkaar kunnen doen is het stimuleren van elkaars zelfstandige kracht. En ik denk dat
dat ook een nuttig uitgangspunt is in onze staatkundige verhoudingen in het Konink-
rijk en een thema dat bij het woord "kwaliteit van bestuur" ook centraal kan worden
gesteld.

Dank U zeer voor uw aandacht.
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Minister-President van de Nederlandse Antillen mr. M. A. Pourier

Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba, mr. Koolman en mevrouw Koolman,
Minister-President van Aruba mr. Eman, Minister Voorhoeve van Nederlands-
Antilliaanse en Arubaanse Zaken, Excellenties, Ministers, Staatssecretarissen van de
Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Voorzitter van de Staten van de
Nederlandse Antillen mevr. George-Wout, Voorzitter van de Nationale Assemblee
van de Republiek Suriname de heer Lachmon, leden der Staten van Aruba, leden der
Staten-Generaal van Nederland, leden der Staten van de Nederlandse Antillen,
College van Curatoren van de Universiteit van Aruba, dames en heren, goedenavond.

Ik moet zeggen wij grossieren in speeches deze dagen en ik hoop dat de kwaliteit
zo langzamerhand er niet bij inboet. In ieder geval mijn bewondering voor mijn vriend
Joris Voorhoeve, die zo spontaan een college gaf over het een en ander. Dus ik zal
wat lager bij de grond blijven met enkele opmerkingen vanavond over deugdelijkheid
van bestuur.

In de eerste plaats wil ik U danken voor de gelegenheid die U mij biedt om mijn
ervaringen met U te delen en zo een steentje bij te dragen aan de discussie over
"Deugdelijkheid van bestuur in kleine gemeenschappen".

De herdenking van het 40ste bestaansjaar van het Statuut is een passende gelegen-
heid om ons te buigen over één van de minst tastbare regels van deze samenwerkings-
overeenkomst. Terwijl het Koninkrijk conform artikel 43 van het Statuut de deugde-
lijkheid van bestuur waarborgt, zijn de landen Aruba en de Nederlandse Antillen
conform ditzelfde artikel bevoegd om voor de deugdelijkheid van bestuur zorg te
dragen. Ik wil hierbij vooral de aandacht richten op de toelichting bij artikel 43,
waarin nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de specifieke mogelijkheden van de
verschillende partners in het Koninkrijk. Vrij vertaald betekent dit dat de wijze
waarop wij in dit deel van het Koninkrijk zorg dragen voor deugdelijkheid van bestuur
niet persé identiek hoeft te zijn aan de wijze waarop dit in Nederland gebeurt. Het is
helemaal geen excuus, want zoals het thema van vandaag al impliceert heeft deugde-
lijk bestuur in kleinschalige gemeenschappen specifieke haken en ogen waar soms
eigen oplossingen voor nodig zijn. Alvorens verder op dit thema in te gaan, wil ik voor
de goede orde samenvatten wat onder deugdelijkheid en ondeugdelijkheid van bestuur
wordt verstaan.

In de eerste plaats gaat het bij deugdelijkheid van bestuur om de eis dat alle
handelingen van de overheid in overeenstemming zijn met het geschreven recht. Deze
wetmatigheid van bestuur is immers een belangrijk uitgangspunt van de democratische
rechtsstaat. Daarnaast gaat het om de manier waarop de overheid omgaat met de
ongeschreven regels van bestuur, de normen die beschouwd kunnen worden als de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze beginselen moeten de burgers
garanderen dat overheidsbesluiten van goede kwaliteit zijn. Bovendien wordt de
kwaliteit van het bestuur ook bepaald door het sociale verkeer tussen overheid en
burger, met name door factoren als fatsoen, dienstverlening en eerlijke informatie-
voorziening. Ondeugdelijkheid van bestuur betekent strikt genomen dat de ge-
meenschap geen waarborgen heeft om te kunnen ageren tegen eventuele handelingen
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van de overheid die het belang van de burgers raken. Dat was en is op onze eilanden
niet het geval.

Behalve periodieke verkiezingen waarbij kiezers hun ontevredenheid jegens hun
bestuurders kunnen uiten, kan de burger naar de onafhankelijke rechter stappen om
de overheid te dwingen haar verantwoordelijkheden na te komen of gevolg te geven
aan de afspraken die bij de wet of bij internationale verdragen geregeld zijn. Het valt
niet te ontkennen dat de voorzieningen van de overheid op dit gebied voor verbete-
ring vatbaar zijn, evenmin als te ontkennen valt dat de kwaliteit van het bestuur te
handelen de laatste jaren zeer veel te wensen heeft overgelaten. Vandaar dat de
centrale regering van de Nederlandse Antillen de nodige voorbereidingen treft om te
komen tot een wet op de openbaarheid van bestuur en een ombudsman. Let wel, deze
voorzieningen zijn niet onlosmakelijk verbonden met deugdelijk bestuur. In Nederland
bestaan ze niet zolang, hetgeen niet betekent dat er voor die tijd sprake was van
ondeugdelijk bestuur.

In principe zijn de kenmerken van deugdelijk bestuur niet gebonden aan de grootte
van het kiezersvolk. Maar kleinschalige gemeenschappen bevorderen wel een politieke
cultuur die het bestuurlijk handelen permanent onder druk zet. In de eerste plaats
hebben wij te maken met een statistische realiteit dat het in kleine gemeenschappen
als de onze zowel financieel als qua bezetting onmogelijk is om voldoende gekwalifi-
ceerde menskracht te recruteren voor een bestuurlijke organisatie die aan de geldende
normen voldoet. Zelfs met de beste bedoelingen ziet men zich regelmatig genoodzaakt
om terug te vallen op hoogbetaalde buitenlandse experts of pas afgestudeerde
landskinderen die zich nog niet hebben kunnen bewijzen.

De kleinschaligheid betekent ook dat de afstand tussen bestuurders en bestuurden
zo kort is, dat het algemeen belang in feite niet veel verder strekt dan het belang van
een achterneef, een goede vriend, kennissen van de buren of een vroegere collega.
Bestuurders komen dagelijks mensen tegen op wie hun beslissingen een directe
invloed hebben en worden hierover aangesproken. Buitenlandse waarnemers die
beweren dat onze eilanden zo verpolitiekt zijn, gaan doorgaans geheel aan deze
realiteit voorbij.

Uitgaande van deze factoren werd in ons politiek verleden de stap naar politieke
patronage al snel genomen. Het politieke patronagesysteem dat tot voor kort voor-
goed in onze politieke cultuur leek vastgeroest, is een ruilhandel waarbij politici de
kiezer materiële voordelen biedt in ruil voor politieke macht. Dit systeem werd mede
gevoed door de grote sociale ongelijkheid, die de mensen het gevoel gaf dat ze alleen
door politieke patronage vooruit konden komen in het leven. Het patronagesysteem
heeft ongetwijfeld een zeer slechte invloed gehad op de kwaliteit van het bestuur op
onze eilanden en in zekere zin zelfs op de mentaliteit van onze mensen, die immers
het verband niet meer zagen tussen eigen inzet en persoonlijke vooruitgang. Politieke
benoemingen van ondeskundige vrienden tot in leidinggevende functies toe ondermijn-
de de kwaliteit van het bestuursapparaat. De kiezer kreeg op zijn beurt meer belang-
stelling voor politieke beloftes dan voor zakelijke beleidsvoornemens van de partijen.
Hierdoor kwamen weer juist die mensen aan de macht die zich graag met dergelijke
praktijken inlieten en verder in veel gevallen onbekwaam of ongeschikt bleken voor



een bestuurlijke taak. De vicieuze cirkel was dus rond. Het kwalijke aspect van deze
situatie leek in de jaren '70 en '80 irrelevant, aangezien de off-shore voor grote
inkomsten zorgde en ook de ontwikkelingshulp uit Nederland royaal was. Het toenma-
lige Nederlandse streven om de eilanden onafhankelijk te maken had in die tijd meer
belangstelling van Nederland dan de kwaliteit van het bestuur op onze eilanden. Al
met al werd de grootschalige verspilling van publieke middelen om de patronage te
kunnen financieren, gecompenseerd door bovengenoemde geldstroom. Pas toen de
welvaart uitbleef en de bevolking de gevolgen van het patronagesysteem in de eigen
beurs voelde, drong langzaam het besef door dat men op de verkeerde weg was.

Inmiddels besloot ook onze Europese koninkrijkspartner onder het derde kabinet
Lubbers om niet langer op de onafhankelijkheid van deze eilanden aan te sturen. Met
een langdurige samenwerking tussen de koninkrijkspartners in het vooruitzicht
verschoof Nederland het accent op de kwaliteit van het bestuur in dit deel van het
Koninkrijk.

Gezien het bovenstaande zult U begrijpen dat deugdelijk bestuur op onze eilanden
veel meer vereist dan de verbetering van bestaande controlemechanismen. Zelfs de
invoering van nieuwe wetten en regels die de .controle op de handelingen van de
overheid verscherpen, zullen op zich niet het gewenste resultaat boeken als ze niet
gepaard gaan met een kentering in het politieke bewustzijn van onze mensen. Een
kentering die zich, mijns inziens, momenteel aan het voltrekken is, want inmiddels
heeft de wal het schip gekeerd en zijn velen ervan doordrongen geraakt dat ze zelf de
gevolgen moeten dragen van onzorgvuldig bestuur.

Deugdelijkheid van bestuur is "in" en de gemeenschap verwacht dat handelingen
van de overheid, behalve wetmatig ook van hoge kwaliteit zijn. Geheel vlekkeloos
verloopt dit proces echter niet. De bestuurlijke implicaties van de kleinschaligheid
hebben er bijvoorbeeld toe geleid dat de kwaliteit van het onderwijs ver achter
gebleven is bij de toenemende aspiraties van de bevolking. Daardoor wordt het zelfs
op de meest elementaire niveaus in het bestuursapparaat steeds moeilijker om mensen
te vinden die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Dit gegeven toont aan hoe zeer
de benadering van ondeugdelijkheid van bestuur tussen de koninkrijkspartners kan
verschillen. Terwijl men in Nederland al een heel eind komt met de invoering van
voorzieningen, zoals een ombudsman en een wet van openbaarheid van bestuur,
kunnen we onomwonden vaststellen dat een daadwerkelijke verbetering van de
kwaliteit van het bestuur op onze eilanden alleen kans van slagen heeft als tegelijker-
tijd alle zeilen worden bijgezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Ook op ander gebied komt de kleinschaligheid weer om de hoek kijken, met name
als blijkt dat het algemeen belang en het persoonlijke belang heel dicht tegen elkaar
aan liggen. Dezelfde personen en groepen die vandaag het hardst roepen om een
hoge kwaliteit van bestuur verwachten morgen dat bestuurders rekening houden met
de belangen van een achterban.

Geachte aanwezigen, de herdenking van het 40ste bestaansjaar van het Statuut
biedt ons een goede gelegenheid om ons te bezinnen op de wijze waarop wij onze
eigen invulling hebben gegeven aan de uitgangspunten van onze democratische
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rechtsstaat. Het feit dat U juist vandaag dit gevoelige onderwerp heeft gekozen om
kritisch te belichten, is een stap in de goede richting. Tegelijkertijd durf ik te stellen
dat het jubileum van het Statuut samenvalt met een verbeterde samenwerking tussen
de eilanden van de Nederlandse Antillen onderling, tussen de Nederlandse Antillen en
Aruba, alsmede tussen de Koninkrijkspartners, hetgeen een sterkere basis biedt om
tezamen de materiële en immateriële voorwaarden te scheppen voor een hoge
kwaliteit van bestuur. Laten wij het voornemen uitspreken om dit doel in de toekomst
een hoge prioriteit te geven.

Ik dank U.

Minister-President van Aruba mr. J.H.A. Eman

Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba mr. Koolman en mevrouw Koolman,
Minister-President van de Nederlandse Antillen de heer Pourier, Minister van
Antilliaanse en Arubaanse Zaken de heer Voorhoeve, Excellenties, Ministers en
Staatssecretarissen van de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, Voorzit-
ters van de Parlementen van de Nederlandse Antillen, Nederland, Aruba en Surina-
me, leden en oud-leden van de Staten van Aruba, leden der Staten-Generaal van
Nederland, Collega Ministers, College van Curatoren, geachte genodigden.

De Regering van Aruba hecht grote waarde aan het feit dat wij vanavond binnen
de context van de herdenking van het 40-jarig bestaan van het Statuut een bezinnings-
avond houden over het onderwerp "Deugdelijkheid van bestuur in kleine gemeen-
schappen". Ik zeg binnen de context van het Statuut daar dit hoogste wetgevingsstuk
staatsrechtelijk drie landen aan elkaar verbindt, waarvan twee, de Nederlandse
Antillen en Aruba, bestaan uit kleine gemeenschappen en wij juist door deze binding
concepten willen ontwikkelen en vastleggen die vaak geschoeid zijn op die van de
derde partner, Nederland. Nederland met een veel grotere gemeenschap en een
andere politieke traditie en cultuur.

We hebben vandaag in diverse Parlementen en bijeenkomsten onze dankbaarheid
en voldoening geuit voor de grote ontwikkeling en welvaart die onze kleine eilanden
en bevolkingen vergeleken met anderen in de regio hebben mogen ervaren, juist
vanwege de band en samenwerking die op grond van het Statuut in onze historie
bestaat tussen onze kleine landen en de grotere partner, Nederland. Het ons zelf
steeds afmeten aan de door ons allen hoog gewaardeerde bestuurlijke en organisatori-
sche successen van onze grote partner, heeft ons veel goed gedaan en onze vooruit-
strevende spirit hoog gehouden. Het nastreven echter van niet haalbare en/of in eigen
omgeving praktisch niet uitvoerbare doelstellingen, concepten en modellen, kan ook
tot frustratie en uiteindelijk tot stagnatie leiden. Het laten grazen van koeien op een
dorre en woeste oppervlakte kan tot zeer teleurstellende resultaten leiden. Onze Lieve
Heer heeft ons gezegend dat wij op onze eilanden geen dijken nodig hebben en
windmolens hoogstens voor de huisvesting van een exclusief restaurant.

Hoe zit het dan nu met het concept deugdelijkheid van bestuur waar alle partners
zich op grond van artikel 43 gebonden hebben zorg voor te dragen binnen hun land?
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Er mag en kaft, naar onze mening, geen discussie zijn over de plicht die op de
partners van het Koninkrijk rust, om zorg te dragen voor de verwezenlijking binnen
hun land van deugdelijk bestuur. De vraag die echter ten aanzien van de deugdelijk-
heid van bestuur rijst is: waaraan moet dat in onze kleine gemeenschappen gewaar-
deerd, gemeten en getoetst worden? En hoe kan de deugdelijkheid van bestuur
binnen onze politieke, sociale en culturele context het best verwezenlijkt worden?

Onze collega van de Nederlandse Antillen, Minister-President Pourier, beschreef op
zeer treffende wijze het patronagesysteem. Hoe nu dit te bestrijden? De regering van
Aruba, welke ik mag leiden, hecht bijzonder veel waarde aan het vinden van het juiste
antwoord op deze vraag teneinde de ontwikkeling naar een betere garantie van
behoorlijk bestuur in onze kleine gemeenschappen te bewerkstelligen. Het is om deze
reden dat Aruba het initiatief heeft genomen om in het kader van de viering van het
40-jarig bestaan van het Statuut een internationaal symposium over dit onderwerp te
organiseren.

Organisatiegetrouw is door mijn staf voor deze toespraak de hulp ingeroepen van
een deskundige jurist op dit gebied. Als bijdrage werd geleverd, geheel uit de
Nederlandse visie, een keurig uittreksel van enkele hoofdstukken uit het leerboek van
Konijnenbelt "Hoofdstukken van administratief recht" en van Donner "Nederlands
bestuursrecht", voorzien van voetnoten. Dit accentueert juist de achter dit thema
liggende vraag: "kunnen wij gewoonweg op basis van Nederlandse begrippen onze weg
naar meer waarborgen voor deugdelijk bestuur banen?" Voor het geval enigen van U
deze hoofdstukken van algemene beginselen van behoorlijk bestuur waren vergeten of
gehoopt hadden hierover gedoceerd te worden, dien ik U helaas teleur te stellen, daar
die speech thuis is gebleven. Vanavond wens ik echter enkele meer praktische
opmerkingen op het gebied van de politieke en sociale realiteit binnen onze kleine
gemeenschap te maken en hopelijk daardoor meer inzicht te verschaffen in de
ingewikkeldheid van het onderwerp, de problematiek deugdelijkheid van bestuur in
kleine gemeenschappen.

De grootste garantie voor deugdelijkheid van bestuur zit naar onze mening niet in
een eventuele controle van koninkrijksregels, maar dient zich vanuit de samenleving,
die bij de periodieke verkiezingen haar oordeel uitspreekt over de kwaliteit en haar
mening over de deugdelijkheid van het gevoerde bestuur, zelf te controleren. De mate
waarin de beginselen, principes en criteria, waaraan wij de deugdelijkheid van het
bestuur gemeten willen zien onder de uiteindelijke beoordelers, het volk, onder het
bestuur leeft, is in hoge mate bepalend voor de ontwikkeling van deugdelijk bestuur
binnen onze gemeenschap. Indien een bestuur dat zorg draagt dat plichtsgetrouw
begrotingen weer op tijd worden ingediend, opdat een van de belangrijke parlementai-
re controles op de uitvoerende macht daadwerkelijk uitgeoefend kan worden. Een
bestuur dat de moed heeft om een noodzakelijke overheidssanering door te voeren,
dat uitkeringen van alle soorten overheidsbijstanden en subsidies en afgiften van
vergunningen, zoals dat betaamt, verbindt aan vaste en voor het publiek bekende cri-
teria. Dat politieke benoemingen tot het noodzakelijke beperkt houdt, en het
personeelsbeleid weer doet voeren op grond van behoefte en passende capaciteit en
niet op basis van de persoonlijke relaties, die de heer Pourier zo treffend beschreef.
En dat zulk een bestuur juist vanwege deze opstelling en aanpak afgestraft wordt, dan
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kan dat een heel erg teleurstellende werking hebben en ik spreek, U raad het al, uit
eigen ervaring. Het kan niet alleen een teleurstellende werking hebben, het kan ook
remmend werken voor hen die er werkelijk naar streven te komen tot het realiseren
van een deugdelijk bestuur. Wij moeten dan ook beseffen dat onze doelstellingen op
het gebied van deugdelijkheid van bestuur ten eerste gedragen zullen moeten worden
door een overgroot gedeelte van onze kleine gemeenschap die de oordeelvormers en
oordeelvellers zijn.

Slechts als men zich vanuit de samenleving realiseert wat de waarde is van de
abstracte normen van deugdelijk bestuur voor een rechtsstaat, zal de samenleving zelf
ook als beste erop toezien dat haar deze rechten niet worden ontnomen en dat zij zich
verzet tegen pogingen om inbreuk hierop te plegen. De basiskennis en overtuiging van
wat een behoorlijk bestuur betaamt, kan niet beperkt blijven tot een groep kenners
van het handboek van Konijnenbelt. Om deze reden dienen we realistisch te zijn ten
aanzien van de criteria en beginselen waaraan wij het besturen binnen een kleine
gemeenschap willen toetsen. Hiermee pleit ik niet voor een soepelere beoordeling van
het functioneren van een bestuur binnen onze kleine en tropische samenlevingen,
maar tracht ik meer duidelijkheid te brengen in de probleemstelling "Deugdelijkheid
van bestuur binnen kleine gemeenschappen".

Microstaten overal ter wereld worstelen jarenlang met het dilemma hoe het hoofd
geboden kan worden aan een realiteit waarin persoonlijke relaties, sociale controle en
het steunen van een bepaalde politieke partij vaak de doelmatigheid, efficiency en
rechtszekerheid van het bestuursoptreden kunnen ondermijnen. Met aanwijzing van
deze realiteit die aantoont hoe ver van elkaar verwijderd staatsrechtelijke theorieën en
de dagelijkse politieke praktijk kunnen zijn, wordt geenszins getracht de realiteit goed
te praten, maar richting te geven voor het zoeken naar een benadering die hetzelfde
doel nastreeft en meer aansluit bij de sociale, politieke en culturele realiteit van onze
gemeenschappen en een grotere kans van slagen heeft. Had ik het antwoord op deze
probleemstelling dan hadden wij dit hele hoofdbrekende symposium van vanavond
kunnen overslaan en een lange feestelijke avond kunnen bieden aan onze gasten, die
vaak helaas niet anders verwachten van de overzeese gebieden. Als persoon die
opgeleid is en gedurende zijn belangrijke vormingsjaren opgegroeid is in het Europees
gedeelte van het Koninkrijk, en als politicus op ons klein Aruba, heb ik dit probleem,
de frustratie en het dilemma van de toepassing van Nederlands-Europese beginselen
en begrippen binnen onze realiteit misschien als geen ander ervaren.

Als laatste inzet voor de avond wil ik met U delen wat ik als belangrijk heb
geconstateerd in ons streven naar deugdelijkheid van bestuur en dat is: het belang van
een goed en democratisch georganiseerde partij. De Trias Politica streeft naar een
continue controle, toezicht en balans, vooral in de periode waarin wij niet geconfron-
teerd worden met onze uiteindelijke beoordelaars en oordeelvellers, ons kiezersvolk.
De wetgevende macht en de rechterlijke macht spelen een bijzondere rol in de
controle en toezicht, die mede deugdelijkheid van bestuur dienen te garanderen. De
verzwakking van de controlerende macht van het parlement is een internationaal
fenomeen. De politieke discipline van de coalitie versus oppositie heeft ook in ons
parlement een inbreuk gemaakt op de werkelijke scheiding van machten en derhalve
op de effectiviteit van de parlementaire controle. Een belangrijke compensatie
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hiervoor is in mijn ervaring gebleken een kritische partij.

De controle van de kiezers laat meestal vier jaar op zich wachten maar aan de
wekelijkse, soms dagelijkse verantwoording afleggen aan de partijorganisatie ontkomt
men niet. Hoe hoger het peil is van diegenen die deel uitmaken van deze partij en
hoe solide hun morele en ethische waarden vaststaan, hoe deugdelijker een bestuur
men uiteindelijk ook zal hebben. Partijorganisatie is uiteraard één element, maar
binnen onze realiteit is het een zeer belangrijke. We kunnen dit fenomeen van de
verzwakking van de parlementaire controle onderkennen en trachten terug te werken
naar de basis gedachte van de Trias Politica, of we kunnen over het terugdraaien van
dit fenomeen geen valse illusies koesteren en meer werk maken van de wijze waarop
wij onze partijen organiseren, onze partijmensen selecteren en opleiden voor de
belangrijke taak van het zorgen voor de verwezenlijking van deugdelijk bestuur binnen
onze kleine gemeenschappen en het waarborgen van de fundamentele menselijke
rechten en vrijheden en rechtszekerheid, of misschien een combinatie.

De regering van Aruba hecht grote waarde aan een voortzetting van deze discussie
rondom het onderwerp van deugdelijkheid van bestuur in kleine gemeenschappen. Ik
ben het met mijn collega de heer Pourier eens dat alleen al het feit dat het onderwerp
van discussie is, een teken, een signaal is, van de nieuwe richting waarin wij ingaan.
Om het dit streven te blijven versterken en te stimuleren heeft Aruba het voortouw
genomen. Hoewel de officiële opening van het symposium inderdaad vanavond hier
plaatsvindt, zal het symposium zelf in april 1995 op Aruba gehouden worden, opdat
wij in de geest van artikel 43 van het Statuut daadwerkelijk en continu deugdelijk
bestuur kunnen garanderen, maar dan hopelijk in de toekomst van binnen uit.

Ik spreek de hoop uit dat de partners van het Koninkrijk in de toekomst in
positieve en daadkrachtige wijze ook op dit punt met elkaar kunnen samenwerken.
Het zo spoedig mogelijk schrappen van artikel 62 van het Statuut zal daartoe veel
bijdragen. De weg is dan vrij om met elkaar te streven naar een gemoderniseerd
Statuut waarbij de identiteit van elk land een extra dimensie geeft aan het Koninkrijk
der Nederlanden.

Ik dank U.
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II. Programma Koninkrijkssymposium

Koninkrijkssymposium
Thema:

"Deugdelijkheid van bestuur
in kleine landen"

Georganiseerd door de
Regering van Aruba

Programma

Aruba, 26 - 28 april 1995
Hotel Holiday Inn Aruba
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Leden Commissie Koninkrijkssymposium:

mr.drs. P. Pronk (voorzitter)
drs. G.R. Herdé
mr. N. Hoevertsz

mr. N. van Lis-Donata
A.C. van Romondt

Leden organisatiecommissie:

A.M.Ph. Kelly (voorzitster)
J.E. Kock-Jansen

D.A. Theysen
D.F. Soemers
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TEN GELEIDE

Vanuit de wens de waarborgen te scheppen voor deugdelijk bestuur
onder alle omstandigheden, organiseert de regering van Aruba in het kader
van het 40-jarig bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlan-
den, op initiatief van de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland,
mr. A.G. Croes, dit symposium. Het onderwerp "Deugdelijkheid van bestuur
in kleine landen" geeft aan dat het erom gaat die elementen en instrumen-
ten te identificeren die kunnen bijdragen tot optimalisering van het bestuur.

Hoewel deugdelijkheid van bestuur een van de fundamenten is waarop de
staatsinrichting van elk der koninkrijkslanden is gebouwd, zijn er verschillen
in een groot aantal factoren te onderkennen die van invloed zijn op het
besturen van elk der landen van het Koninkrijk. Heeft deugdelijkheid van
bestuur desondanks voor elk der drie landen dezelfde betekenis? Welke
invloed heeft de grootheid van een land, de ligging, de andere volksaard en
de cultuur, ondanks de verbondenheid binnen het Koninkrijk, hierop?

Zijn de nonnen en kriteria voor deugdelijkheid van bestuur in grote
landen zonder meer van toepassing voor kleine landen? En zijn de instru-
menten met behulp waarvan deugdelijkheid van bestuur gerealiseerd moet
worden hetzelfde?

Welke verschillen bestaan er nu in de benadering, hantering en uitvoering
van het begrip deugdelijkheid van bestuur als het gaat om kleine landen
zoals Aruba en de Nederlandse Antillen? Welke specifieke verschillen, en
mogelijkerwijs daardoor opkomende problematieken, zijn aan te geven?
Welke rol spelen onder andere de schaal, de korte lijnen tussen burgers en
bestuursinstanties, het gebrek aan menskracht, de politieke cultuur hierbij?
Dikwijls wordt gesproken over verschillen in denkwijze, handelwijze en
mentaliteit, die onder meer mogelijk het gevolg zijn van de erfenis van het
kolonialisme. Is de wijze waarop de ontwikkelingshulp gerealiseerd wordt de
juiste?

Vanuit verschillende invalshoeken zal door de voor dit symposium
uitgenodigde gastsprekers, afkomstig uit alle landen van het Koninkrijk
alsmede uit de Caraïbische regio, op dit onderwerp worden ingegaan.
Verwacht mag worden dat vanuit dit symposium, zowel door de bijdragen
van de sprekers als door de participatie van maatschappelijke groeperingen
en individuele deelnemers, zienswijzen en instrumenten worden aangereikt
die het voor kleine landen zoals Aruba mogelijk moet maken deugdelijkheid
van bestuur te waarborgen.

De Koninkrijkssymposiumcommissie
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VOORWOORD

Als Minister-President van het jongste en kleinste land binnen het
Koninkrijk is het voor mij een bijzonder genoegen u van harte welkom
te heten op het Koninkrijkssymposium "Deugdelijkheid van Bestuur in
kleine landen". Aruba heeft in het kader van de herdenking van het 40
jarig bestaan van het Statuut het initiatief tot dit symposium genomen
teneinde een forum te creëren van waaruit gezamenlijk, gericht en met
succes gewerkt kan worden aan de uitdaging die inherent is aan het
onderwerp van dit symposium. Binnen het gehele Koninkrijk wordt de
wens gedeeld dat wij in een sfeer van goede samenwerking wezenlijke
en blijvende verbeteringen kunnen aanbrengen in het bestuur van onze
landen. Deze wens is gegrondvest in onze gemeenschappelijke aanhang
aan de democratische-rechtsstaat beginselen waarbinnen wij de rechten
en ontplooiingskansen van onze burgers het beste gewaarborgd zien.

Een bestuur "by the people" en "for the people", zoals aangeduid
door President Abraham Lincoln van de Verenigde Staten, is onze
voortdurende leidraad bij de invulling en vormgeving van het door ons
gekozen stelsel. Aan de "input" zijde, een bestuur "by the people", lijkt
de praktijk van op democratische wijze en periodieke gehouden verkie-
zingen in grote lijnen bevredigend te functioneren, alhoewel deze niet
van gebreken en kritiek bevrijd is. Echter met de "output" zijde, een
bestuur "for the people", zijn wij continu aan het worstelen. Het onge-
noegen hiermee is zeker niet los te koppelen van de gebreken bij de
input zijde. Dit neemt niet weg dat de grote tekortkomingen van de
output zijde, die een onderdeel vormen van hetgeen centraal staat bij
dit symposium, de deugdelijkheid en kwaliteit van het bestuur, apart
bestudeerd en geanalyseerd kan worden. Het basisprincipe is dat een
bestuur "by the people" bevredigende resultaten moet opleveren "for the
people", zowel voor de gemene zaak waarvan zij een onderdeel vormt
als voor haar eigen persoonlijke ontplooiing.

Daar waar in grote democratische landen het bestuur en haar
biljoenen beleidsnota's voor het algemeen belang de persoonlijke
belangen van de individu nauwelijks worden onderkend is het in onze
kleine landen voor het bestuur bijna onmogelijk de individuele persoon-
lijke belangen van onze burgers te ontzien bij het vaststellen en uitvoe-
ren van het beleid voor het algemeen belang. Kenmerkend voor het
karakter van het bestuur in een kleine gemeenschap is dan ook de hoge
mate waarin het bestuur op een directe wijze "for the people" optreedt,
echter zonder voldoende waarborgen die een gelijke en rechtmatige
behandeling dienen te garanderen. De politieke verbondenheid en
loyaliteit die hieruit ontstaan tussen de burgers en bestuurders onder-
mijnen voorts de constitutioneel opgebouwde controlemechanismen en
stelsels van checks and balances.
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Het brengen van veranderingen in dit traditioneel en cultureel
gegroeide politiek-maatschappelijk stelsel is niet alleen moeilijk, maar
leidt meestal ook tot politieke zelfmoord. Verandering en vernieuwings-
bewegingen kunnen op hun aanhang steunen tot op het moment dat zij
daadwerkelijk een begin van uitvoering zien. "Good government" blijkt
in onze kleinschalige samenleving dan ook inderdaad te vaak "bad
politics" te zijn. Het overtuigen van individuen om een deel van wat zij
als hun eigen recht beschouwen op te geven teneinde de ruimte te
creëren voor de bestuurder om onafhankelijker van de persoonlijke
belangen van haar achterban zijn beleid te laten vaststellen en uitvoeren
zal slechts geleidelijk aan met een mentaliteitsverandering kunnen
geschieden.

Hiervoor zal niet allen de inzet en baanbrekende positie inneming
van politici vereist zijn, maar eveneens een fundamentele verandering
van opstelling van de burger tegenover bestuurders. Slechts als men zich
vanuit de samenleving realiseert wat de waarde is van de abstracte
normen van deugdelijk bestuur voor een rechtsstaat, zal de samenleving
zelf ook als beste erop toezien dat haar deze rechten niet worden
ontnomen en dat zij zich verzet tegen pogingen om inbreuk hierop te
maken.

Om deze redenen acht de regering van Aruba het noodzakelijk om
met betrekking tot dit thema een brede maatschappelijke discussie op
gang te brengen. Immers als wij er slechts met wettelijke regelingen
waren dan was dit symposium overbodig: Aruba heeft een van de
modernste constituties van het Koninkrijk die stringente bindende
voorschriften bevat voor de betrekking tussen overheid en burgers;
Arubaanse en Antilliaanse overheidsbesluiten kunnen tot de Hoge Raad
toe getoetst worden, een Landsverordening Administratieve Recht-
spraak is door de Staten van Aruba aanvaard en zal binnenkort in
werking treden; een verstrekkende Landsverordening Openbaarheid van
Bestuur wordt op zeer korte termijn bij de Staten ingediend. Wij zijn er
echter stellig van overtuigd dat even essentieel als de eventuele weten-
schappelijke en juridische aanbevelingen die uit een symposium zoals dit
mogen voortspruiten, de opbouw is van een maatschappelijke consensus
die een conditie sine qua non is voor de fundamentele wijzigingen die
wij op het oog hebben wanneer wij spreken over deugdelijkheid van
bestuur en kwaliteitsverbetering.

Na 40 jaar van vele economische, politieke en staatkundige verander-
ingen, boren wij nu een tijdperk aan van bezinning, van intern orde op
zaken stellen, van het toepassen van kwaliteitsverbetering binnen alle
gelederen van onze maatschappij. De regering ziet deze uitdaging in de
context van haar visie voor de toekomst van Aruba waarin kwaliteitsver-
betering in prestatie op elk gebied een beslissende factor zal zijn. Zulk
een visie en doelstelling eist leiderschap en voorbeeldgeving waartoe wij
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ons als nieuwe bestuurders verbonden hebben.

Aan de vooravond van dit symposium spreek ik de wens uit dat wij
gezamenlijk een proces op gang hebben gebracht dat voor onze landen
zal uitmonden tot fundamentele wijzigingen en kwaliteitsverbetering op
bestuurlijk niveau, waarbij de deugdelijkheid van onze besturen binnen
onze kleinschalige samenleving beter gewaarborgd zal zijn, echter
zonder de unieke toegankelijkheid tot de bestuurders voor onze burgers
te doen verdwijnen.

mr. J.H.A. (Henny) Eman.
Minister-President
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KONINKRIJKSSYMPOSIUM
OVER

DEUGDELIJKHEID VAN BESTUUR
IN KLEINE LANDEN

26, 27 en 28 April 1995 in het Holiday Inn Hotel te Aruba.

PROGRAMMA

26 April 18:00 uur Registratie

19:00 uur Welkomstwoord symposiumvoorzitter

19:15 uur Presentatie van mr. A. G. Croes
Gevolmachtigde Minister van Aruba,
Den Haag, Nederland
Titel : "Good government, Bad politics"

20:00 - 22:00 uur Cocktail party

27 April 09:00 uur Openingswoord symposiumvoorzitter

09:05 uur Presentatie Prof. dr. R. A. Römer
Oud Gouverneur van de Nederlandse Antillen;
Hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen, Nederland
Titel: "Kleinschaligheid en kwaliteit van bestuur.
Een terreinverkenning"

09:50 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

10:05 uur Koffiepauze
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10:35 uur Presentatie Prof. dr. Selwyn Ryan
Hoogleraar Social and Economic Research aan
de
University of the West Indies, St Augustine,
Trinidad
Titel: "The decline of good govemance in the An-
glophone Caribbean"

11:20 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

11:35 uur Lunch

14:00 uur Presentatie mr. dr. H. F. Munneke
Universitair docent Recht van het Caribisch
Gebied
van het Van Vollenhoven Instituut van de
Rijksuniversiteit Leiden, Nederland
Titel: "Openbaar bestuur op kleine schaal:
toegankelijke regels en -procedures en
effectueerbare verantwoordelijkheden"

14:45 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen.

15:00 uur Koffiepauze

15:30 uur Presentatie Prof. mr. C. Flinterman
Hoogleraar Internationaal Recht aan de
Rijksuniversiteit Limburg, Nederland
Titel: "Deugdelijkheid van bestuur in kleine

landen en de rechten van de mens"

16:15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

16:30 uur Sluiting eerste dag

20:30-22:30 uur "Politiek café"
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28 April 09:00 uur Openingswoord symposiumvoorzitter

09:05 uur Presentatie Prof. dr. Edwin S. Jones
Hoogleraar Openbaar Bestuur aan de University
of
the West Indies, Mona, Kingston, Jamaica
Titel: "Public Management & Govemance: toward
good government & problem-solving"

09:50 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

10:05 uur Koffiepauze

10:35 uur Presentatie mr. dr. M. R. Wijnholt
Oud-lid Hoge Raad; oud President van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de
Nederlandse Antillen en Aruba; lid i.b.d. van de
Raad
van State, Nederland
Titel: "Bestuur en rechtspraak in kleine landen"

11:20 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

11:35 uur Lunch

14:00 uur Presentatie Prof. mr. P. H. Kooijmans
Oud-minister van Buitenlandse Zaken van het
Koninkrijk der Nederlanden;
hoogleraar Internationaal Recht aan de
Rijksuniversiteit Leiden, Nederland.
Titel : "Bestaat er naast de plicht voor de overheid
tot deugdelijk bestuur een recht van de onderdaan?
Een internationale invalshoek"

14:45 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen.

15:00 uur Koffiepauze

15:30 uur Paneldiscussie met stellingen van sprekers o.l.v.
de symposiumvoorzitter
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17:00 uur Slottoespraken van

mevr. L. Sneek-Gibbs
Staatssecretaris Constitutionele Zaken
van de Nederlandse Antillen

en

mr. J. H. A. Eman
Minister President van Aruba

18:00 uur Sluiting
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III. Referaten gastsprekers Koninkrijkssymposium

GOOD GOVERNMENT, BAD POLITICS ?

Mr. A.G. Croes1

Het was op kerstdag 1788, dat Stadhouder Willem, Prins van Oranje, de beschik-
king tekende om een delegatie naar de kolonies in de West te sturen teneinde paal en
perk te kunnen stellen aan het, wat wij vandaag, ondeugdelijk bestuur zouden
noemen. De commissie, die bestond uit jonkheer van Grovestein en mr. Boeij, moest
onder meer rapporteren over de gang van zaken met betrekking tot het functioneren
van de Raad, de plaatselijke regering, in de kolonie Curacao. Deze Raad, die
gedeeltelijk gekozen was, was belast met zowel het bestuur als de rechtspraak. De
commissie van Grovestein en Boeij, een vroege voorloper van de commissie Aarts/
Muyale, bleek niet te spreken over het plaatselijke bestuur en met name ook het
gezag dat de Raad uitstraalde. Zij schetste in haar rapport een somber beeld van
wanbeleid en corruptie; zij constateerde ook een ernstige gezagscrisis. De commissie
rapporteerde t.a.v. de regering dat deze -en vooral de ambtenaren- openlijk met
verachting werden behandeld en "geprostitueerd".2 Zij constateerde zelfs, "..dat over
het algemeen de ingezetenen zoo afkeerig zijn van den post van raad, dat velen zich
in de Luthersche gemeente aangeven, ten einde niet verkiesbaar te zijn..". Men moest
namelijk Hervormd zijn om tot lid van de Raad te kunnen worden gekozen.

Om het gezag van de Raad toch enigszins op te krikken, deed de Commissie onder
meer de aanbeveling om de leden van de Raad meer te gaan betalen, zodat zij zich in
ieder geval beter konden kleden, en "... die leeden dan zouden kunnen verschijnen
met distinctie welke nodig is om een respect voor de magistraats persoenen in te
boezemen. Een zaak van gewicht in de coloniën, aldus van Grovestein en Boeij wijl
dezelve inwoners meestendeels bestaan uyt een classe, bij welke eenige uiterlijke
gedaante noodig is om vrees in te boezemen, voorts uit een vermenging mag men
zeggen het schuijm aller natiën, dat zonder eenig uiterlijk gelaat in geen band te
behouden is". De commissie legde overigens ook, net zoals ik vandaag zal doen, een
verband tussen bestuur en maatschappelijke omstandigheden; "...de politieke regering
behoort altijd geschikt te zijn naar het locaal der plaatse en naar den aard der
inwooners, en wanneer men dit met opzigt tot het eiland van Curacao in acht neemt,
zal men bevinden, dat de burgerlijke vrijheid aldaar nauwer beperkt dient te worden
dan wel elders", aldus van Grovestein en Boeij.

De heren sluiten hun verslag af met de verzuchting dat zij bij hun vertrek uit

1 Mr. A.G. Croes is Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag, Nederland.

2 Rapport van 11 februari 1791, Algemeen Rijksarchief, Verzamelde West Indische stukken
nr. 972. Over dit Rapport: B. de Gaay Fortman, West Indische Gids 1919, I p. 441 e.v.,
Schütkamp, Honderd Jaar Codificatie, p. 157 e.v. en W. de la Try Ellis, Antilliana p. 7 e.v.
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Curacao niet het genoegen hebben mogen smaken, "..van de meeste lieden der
Regeering en ambtenaren tevreden gesteld en derzelver geneegenheid te hebben
verworven; maar, aldus van Grovestein en Boei] ruimhartig; ".. zulks belet niet dat zij
de vrijheid moeten nemen Curacao en deszelfs inwooners in de gunstige gedachten
van Uwe Hoogheid aan te bevoelen, als zijnde eene plaats van het allergrootst
aanbelang voor de Nederlandsche Scheepvaart en welke voor de commercie van nut
kan zijn". Deze historische inleiding is om aan te geven dat noch de problematiek van
deugdelijkheid van bestuur bij ons, noch de Nederlandse bemoeienis hiermee, nieuw
is.

Bij de Statuutsbesprekingen begin jaren vijftig werd besloten de deugdelijkheid van
bestuur binnen de nieuwe staatkundige verhoudingen te verankeren in het Statuut
zelf. De waarborging van deugdelijkheid van bestuur, werd ingevolge artikel 43 van
het Statuut, tot Koninkrijksaangelegenheid verheven. De Officiële Toelichting op het
Statuut bepaalt niet wat onder deugdelijkheid van bestuur verstaan moet worden. In
tegenstelling tot de twee andere onderdelen van artikel 43 van het Statuut, namelijk
de waarborging van de rechtszekerheid en van de fundamentele menselijke rechten en
vrijheden, is de waarborging van deugdelijkheid van bestuur niet gebaseerd op de
Resoluties die tussen de partners werden geaccordeerd bij de Ronde Tafelconferentie
van 1948. Het concept "deugdelijkheid van bestuur" komt wel voor in de Interimrege-
ling van 1950, die deze woorden overigens niet gebruikt maar verwijst naar artikel 208
van de Nederlandse Grondwet van 1948. Historisch beschouwd, moeten wij dus
constateren dat het begrip deugdelijkheid van bestuur zoals wij dat in ons Statuut
hanteren dus gedefinieerd werd door de Nederlandse grondwetgever in de koloniale
periode.

Uit de periode na het totstandkomen van het Statuut, blijkt dat Nederland in feite
de eigen normen als criterium bleef hanteren voor het gehele Koninkrijk. Als politiek
Nederland vond dat het bestuur in de andere landen niet voldeed aan de Nederlandse
opvattingen werd overwogen om of bestuurlijke competenties van het rijksdeel over te
nemen of het probleem te reduceren tot een juridisch probleem, welke met replica's
van Nederlandse wetgeving ter plekke kon worden opgelost. Dit is, volgens mij, in de
grond van de zaak nog steeds de Nederlandse benadering, zoals die ook in het op 21
oktober 1993 tussen Nederland en Aruba gesloten Protocol tot uitdrukking komt.

Ik wil hier echter meteen aan toevoegen dat wij in de West naar mijn mening deze
gang van zaken grotendeels aan onze eigen nalatigheid te wijten hebben. Wij be-
schouwden -en velen bij ons beschouwen het nog zo- de kwaliteit van het bestuur
weliswaar als een probleem, maar als een probleem voor Nederland. De kwestie van
deugdelijkheid van bestuur was bij ons nooit als zodanig een politieke issue, deugde-
lijkheid van bestuur is hier ook nooit gedefinieerd als een fundamenteel recht van
iedere burger. Dat het geen politieke issue was blijkt wel uit het feit dat zelfs bij
diegenen, bij wie tot bij de Hoge Raad werd bewezen dat ze frauduleuze handelingen
hadden gepleegd, hiervan niets te merken viel bij de volgende verkiezingsuitslag.

Als Nederland, en met name oud Minister Hirsch Ballin, niet met strenge eisen ten
aanzien van deugdelijkheid van bestuur was gekomen en deze voor wat betreft Aruba
ook koppelde aan de schrapping van de datum van onafhankelijkheid, zouden wij
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vandaag niet dit symposium openen. Aan de andere kant, als de Nederlandse benade-
ring van de afgelopen jaren zo effectief was geweest, zouden wij niet de behoefte
gevoeld hebben om een symposium over dit onderwerp te organiseren.

Ik heb aan mijn introductie van vandaag de titel gegeven: Good Govemment, Bad
Politics? Ik heb bewust de relatie willen leggen tussen bestuur en politiek. De relatie
gaat verder omdat, zoals we allemaal weten, de politicus niet leeft in een- abstracte
juridische wereld. Hij heeft die luxe niet. De politicus en de bestuurder is in ons
politiek systeem voor zijn politiek overleven afhankelijk van de steun van de gemeen-
schap. Bestuur en de deugdelijkheid hiervan kan daarom ook niet los gezien worden
van de maatschappelijke en politieke omstandigheden; dat wisten van Grovestein en
Boeij dus ook al. Deugdelijkheid en ondeugdelijkheid van bestuur laten zich dan ook
niet reduceren tot wettelijke regelingen.

Hoewel ik de mening deel van bijvoorbeeld Prof. Flinterman, dat er voor wat
betreft de kwaliteit van het bestuur vanuit internationaal oogpunt zeker enige criteria
en zelfs universele normen kunnen worden opgesteld, lijkt het mij toch dat het juist
de lokale maatschappelijke en politieke situatie is die de parameters aangeeft van wat
wel of niet effectief zal zijn bij het implementeren van deze normen en criteria. En de
maatschappelijke situatie bij ons, een Caraïbische, zeer kleinschalige, gemeenschap, is
anders dan die van bijvoorbeeld een West Europees land van 15,5 miljoen inwoners
als Nederland.

Wij mogen niet klagen over gebrek aan studies over de maatschappelijke situatie en
de politieke praktijk in onze contreien; deze is al vaak bestudeerd en beschreven door
sociologen, antropologen, enz.

Ik zou voor wat Curaçao betreft willen wijzen op prof. René Römer en Peter
Verton, voor wat betreft St. Eustatius op Van den Bor (Eiland op drift) en voor wat
betreft Bonaire op Klomp (Politiek op Bonaire). Recentelijk is ook het proefschrift
van dr. Harold Munneke verschenen (Ambtsuitoefening en onafhankelijke controle in
de Nederlandse Antillen en Aruba), waarin deze ook uitdrukkelijk de kleinschalige
context aan de orde stelt. Voor wat betreft Suriname hebben we nog het proefschrift
van Femandes Mendes (Onafhankelijkheid en parlementair stelsel in Suriname),
waarin deze niet alleen het politiek proces van Suriname analyseert, maar ook ideeën
voor verandering voorstelt. Het is eigenlijk merkwaardig dat al deze studies tot nu toe
nooit betrokken zijn bij het juridisch vormgeven van ons bestuurssysteem.

Dit heeft er ook toe bijgedragen dat wij ficties bleven hanteren in ons staatsrecht.
De fictie bijvoorbeeld als zou ons bestuurssysteem functioneren op basis van de "trias
politica" in Nederlandse zin. We gebruiken hier een al twee eeuwen oude theorie van
functiescheiding die werd geformuleerd in West-Europa, om ons huidige politiek
systeem te beschrijven. De politieke realiteit toont echter overduidelijk aan dat wij
noch op de Antillen noch op Aruba een systeem van parlementaire democratie naar
Nederlands model kennen. Wij hebben een monistisch stelsel waarbij er geen scherpe
scheiding bestaat tussen parlement en regering. Wij kennen geen suprematie van een
parlement dat de regering controleert. In ons systeem is het parlement de facto
politiek ondergeschikt aan de regering. De feitelijke scheiding van functies, die
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noodzakelijk is voor de trias politica, is door de partijstructuur in onze kleine gemeen-
schappen niet aanwezig. Indien die scheiding wel wordt gepretendeerd en bijvoorbeeld
een lid van de coalitie de regering zou gaan bekritiseren,, zou dit door de gemeen-
schap algemeen worden beschouwd als gebrek aan discipline, dus innerlijke zwakte
van de partij.

Dat de suprematie bij de regering is, komt simpelweg omdat het de top van de
coalitiepartijen is die de bestuursposities gaan bekleden. Het betreft hier een feno-
meen binnen onze politieke context dat geheel logisch is en dat zich al decennia lang
in stand houdt ondanks al de constitutionele regelingen, die een heel andere relatie
voorschrijven tussen parlement en regering. Het politieke proces laat zich blijkbaar
niet dwingen door de theorie maar door de maatschappelijke en politieke realiteiten.

We moeten echter constateren dat wanneer voor de zoveelste keer de feiten in
opstand komen tegen de theorie, wij toch niet bereid waren om de theorie te betwi-
sten maar dat doen met betrekking tot de feiten die niet overeenstemmen met onze
theorie. Het is dan ook, uitgaande van deze ficties, dat wij het traditioneel aan
Nederlandse juristen overlaten om juridische oplossingen aan te dragen. Dat betekent
vaak introductie van meer wettelijke regels, en meestal replica's gebaseerd op een
geheel andere politieke context, zoals de Nederlandse. Deze regels blijken dan ook
vaak óf helemaal niet te werken of geheel anders te worden uitgevoerd dan in het
moederland. We nemen hier overigens helemaal geen unieke positie in.

George Reid, in zijn boek "The Impact of Very Small Size on the International
Behavior of Microstates" refereert aan Weird, waar deze stelt: "... during the colonial
period the metropolitan power has frequently established faithful replicas of her
political institutions. Those microstates which have been British colonies have been
patterned on the Westminster/Whitehall model. However these institutions often do
not perform similar functions to their counterparts in large states because of the
peculiar social dynamics of small-scale societies. Small scale appears to enforce a
pattem of social comprehension. There seems to be a tendency toward convergence of
the elite structures in the economic, political, and social systems of small scale
societies. Role relationships tend to be diffuse rather than functionally specific.
Traditional pattems of diffusion of roles will hamper the operation of institutions
which emphasize the performance of specific roles by their members". Dus ook daar
geen Trias Politica.

Het blijkt ook dat in zeer kleine samenlevingen de nauwe sociale contacten een
hoge intensiteit van "face tot face" interacties met zich meebrengen. Deze zeer directe
contacten kunnen zowel samenwerkingsrelaties als conflictieve relaties tussen de
individuen weergeven. Terwijl innige samenwerking het besluitvormingsproces kan
bevorderen, brengt het gevaar van een toenemende wedijver, diepe conflicten en
polarisatie tussen individuen, schade toe aan de kwaliteit van de besluiten die
genomen worden. In situaties van "face to face" interacties bestaat de kans dat
adviezen aangenomen, danwel verworpen worden, niet vanwege hun kwaliteit, maar
vanwege de banden met de personen die ze verstrekt hebben. In dit verband moet
ook op een ander punt gewezen worden. Ik heb al gesteld dat het een illusie is om te
trachten het functioneren en de kwaliteit van ons bestuur te scheiden van het gehele
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polititieke maatschappelijke proces. En in dit proces nemen niet alleen politici en
politieke partijen deel, maar ook alle pressiegroepen in de gemeenschap, zoals
vakbonden, werkgeversverenigingen, instellingen als Kamers van Koophandel, pers,
enz. Juist in de interactie tussen deze verschillende groepen ontstaan de politieke
verhoudingen en worden beslissingen genomen, die bepalend zijn voor de kwaliteit
van bestuur.

Ook de politicus en de zogenaamde politieke leider is voor een groot deel product
van ons systeem, hij heeft niet het voorrecht van de wetenschapper die kan leven in
een abstracte en theoretische juridische wereld. De politicus moet noodgedwongen
functioneren in de gemeenschap en voor zijn politiek voortbestaan ook voldoen aan
de eisen die de gemeenschap aan hem stelt. Hij weet dat hij om de zoveel tijd wordt
geconfronteerd met de kiezer, die hem gaat beoordelen aan de hand van de door de
kiezer gehanteerde criteria. Het probleem van deugdelijkheid van bestuur laat zich
dus niet reduceren tot de rol en de kwaliteit van de politicus. Het is altijd gemakkelijk
te simplificeren en een zondebok aan te wijzen, maar door onze politici te vervangen
is het probleem zeker niet opgelost.

Ook ten aanzien van de eventuele mogelijkheid om bepaalde bevoegdheden te
ontnemen aan de plaatselijke besturen en deze in handen te geven van Nederlandse
instanties, kan opgemerkt worden dat deze instanties vreemde lichamen zijn in onze
maatschappelijke en politieke context. En het lijkt wel op een biologische wet dat
levende organismen, zoals onze eilandelijke gemeenschappen, vreemde lichamen
afstoten. Nu het probleem van ondeugdelijk bestuur niet los gezien kan worden van
de maatschappelijke context kunnen we ook concluderen dat er geen sprake is van
een "quick fix". Ik zal aan het eind van mijn introductie nog terugkomen op de al zo
dikwijls beschreven relatie politicus-gemeenschap in onze kleinschalige Caraïbische
context.

Wat nu wel te doen om de kwaliteit van ons bestuur op te krikken. Ik zou vandaag,
aan het begin van dit symposium, een andere manier van benadering willen voorstel-
len en enkele bouwstenen willen aandragen voor de discussies van de komende dagen.
Ik zal zo concreet mogelijk willen zijn.

Allereerst een drietal opmerkingen over de benadering. In de eerste plaats geloof
ik dat de ervaring leert dat wij moeten zoeken naar zo simpel mogelijke oplossingen,
en zeker niet naar zogenaamde oplossingen om Nederland te strelen. We hebben al
genoeg gecompliceerde regelingen die alleen al vanwege de complexiteit niet werken,
of niet eens zijn ingevoerd. De meeste van deze regelingen zijn simpelweg ingevoerd
om Nederland tevreden te stellen; ik noem bijvoorbeeld de door Nederland zo
gepropageerde Landsverordening Administratieve Rechtspraak en ook wat ik weleens
de Parkietenregeling heb genoemd, ter uitvoering van het CITES verdrag. Het meest
vreemde geval van juridische "windowdressing" richting Nederland dat ik ken, is
overigens het verbod, in het kader van de drugsbestrijding, van handel in aceton op
Aruba. Aruba heeft een wereldprimeur in deze. Gelukkig voor elke schilder kun je
praktisch gesproken op elke hoek van de straat nog aceton kopen.

Ten tweede, als we ervan uitgaan dat een bestuur "remote control" geen fundamen-
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tele oplossingen brengt en we politiek ingrijpen van hogerhand uitsluiten, betekent dit
dat wij moeten kunnen terugvallen op onze eigen instituties. Om de beoogde effectivi-
teit te bereiken dienen we dan wel bereid te zijn deze zonodig te aanpassen.

Ten derde, het feit dat wij niet uniek blijken te zijn, betekent ook dat wij zeker ook
kunnen leren van anderen. Wij hebben op dit symposium twee sprekers uit het
engelstalige Caraïbisch gebied. Ik geloof dat wij zeer goed naar hen moeten luisteren,
dit kan voorkomen dat wij gaan trachten opnieuw het wiel uit te vinden.

Terwille van de duidelijkheid zal ik in het vervolg, met inachtneming van wat ik heb
gezegd over de complexiteit van de materie, de vraag naar deugdelijkheid van bestuur
bij ons, vertalen in de vraag hoe wij zoveel mogelijk partijdige ambtsuitoefening
kunnen vermijden. Ik gebruik de term partijdige ambtsuitoefening in navolging van
Munneke en in aansluiting op wat wij in het papiamento "politica partidista" of
"politiqueria" noemen. Termen die ook gebruikt worden zijn politieke patronage of
"machine politics". Ik denk niet dat ik over deze termen hoef uit te wijden, de
Arubanen en Antillianen in de zaal weten precies wat ik bedoel. De mogelijkheden
om partijdig handelen tegen te gaan, lijken me vooral te liggen in drie areas. We
kunnen:

a. de marges waarbinnen de partijdige ambtsuitoefening tot uiting kan komen
zoveel mogelijk verkleinen;

b. prikkels inbouwen die partijdig handelen voor de bestuurder onaantrekkelijk
maakt en, het complement hiervan;

c. prikkels inbouwen die het solliciteren door de burger naar persoonlijke begunsti-
ging door de bestuurder onaantrekkelijk maakt.

Ad.a. De marges voor partijdige ambtsuitoefening verkleinen, raakt het bekende
thema van de "beleidsvrijheid" van de bestuurders. Beleidsvrijheid, in dit verband beter
gezegd, de mogelijkheid om deze vrijheid te misbruiken, kan verkleind worden door
regelgeving en met name door procedureregels en vaste en duidelijke criteria waaraan
de bestuurders gebonden zijn. Deze regelgeving moet gepubliceerd zijn. Niet alleen
weet de burger dan wat zijn rechten zijn -wat zijn afhankelijkheid van "de politiek"
doet afnemen- ook de rechter heeft dan een betere maatstaf om te controleren of er
sprake is van politieke willekeur. Het valt op dat op Aruba voor wat betreft belangrij-
ke gebieden, zoals kosteloze medische behandeling en verstrekking van studieleningen,
geen gepubliceerde criteria zijn. Voor wat betreft procedureregels kan er op worden
gewezen dat het regeerprogramma van het huidige kabinet op Aruba voorschrijft dat
de procedure voor benoeming van mensen in de overheidsdienst moet worden
gereglementeerd. In het verleden is wel duidelijk gebleken dat het uitvoeren van een
VUT-regeling zonder zo'n reglementering dweilen met open kraan is. Een belangrijk
aspekt van het bestuur waar regelgeving noodzakelijk is, is de financiële kant. In het
Protocol is meer dan een pagina gewijd aan maatregelen ter garanderen van een
adequaat financieel beleid, waarbij met name aandacht wordt gegeven aan het
comptabel bestel. Ook Munneke gaat vrij uitvoerig op dit aspekt in.

In het Arubaanse regeringsprogramma kunnen wij het volgende lezen: "Het beleid
betreffende de overheidsfinanciën zal transparant zijn in overeenstemming met de
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principes van openbaarheid en deugdelijkheid van bestuur". Het regeerprogramma
verwijst naar de comptabiliteitswetgeving en stelt dat de regering zorg zal dragen voor
"... de nodige studie om te komen tot een effectief registratiesysteem van de inkom-
sten en uitgaven van de overheid, zodat verantwoorde beslissingen genomen kunnen
worden". Ten aanzien van de voorgenomen studie zou ik willen volstaan met de
opmerking dat de gedetailleerde uitwerking in het Protocol en de voorstellen van
Munnike ten aanzien van de procedurele en institutionele inbedding van de
comptabiliteit naar mijn mening voldoende bouwstenen bieden om tot een sluitend
systeem ten aanzien van de controle op de besteding van gemeenschapsgelden te
komen.

Ad b. Als tweede punt ten aanzien van de prikkels die sporen tot deugdelijk
bestuur heb ik genoemd de prikkels die het voor de bestuurders onaantrekkelijk
maken om een beleid gebaseerd op politieke willekeur te voeren, met als complement
hiervan (punt c), de prikkels om het solliciteren door de burger naar partijdige
begunstiging tegen te gaan. Er is al dikwijls op gewezen dat het patronagesysteem een
symbiotisch systeem is. Zowel de politicus als de burger zijn van elkaar afhankelijk.
De burger wil bepaalde persoonlijke aspiraties vervuld zien en gebruikt hiervoor als
ruilmiddel zijn stem -en meestal ook die van zijn familie- om deze te verkrijgen; de
politicus die de stem wenst te krijgen, moet aan de persoonlijke aspiraties van de
burger voldoen om deze stem binnen te kunnen halen. In dit klimaat is overigens ook
de verleiding aanwezig om in de ambtsuitoefening niet alleen anderen te bevoordelen
maar, en passant, ook zichzelf te verrijken. De kleine schaal met de "face to face"
interactie werkt uiteraard dit systeem gebaseerd op persoonlijke reciprociteit in de
hand. Het is duidelijk dat in zo'n maatschappelijke en politieke context, een onper-
soonlijk beleid, gepaard met soms onpopulaire maatregelen, gericht op het abstracte
"algemeen belang" voor vele kiezers en dus ook voor de bestuurder die over een tijd
weer als kandidaat naar de kiezersgunst moet gaan dingen, ongewenst is. De ambts-
drager die zich louter gaat richten op het algemeen belang krijgt heel snel het verwijt
dat hij het contact met zijn kiezers heeft verloren.

"Good government" in zo'n situatie is niet alleen "bad politics", het is zelfs "killing"
voor de politicus. Er bestaat dus een sterke politieke prikkel, namelijk politiek
overlevingsinstinct, om zogenaamde good politics te gaan bedrijven ook al gaat dit ten
koste van good goverment. Het is niet voor niets dat juist in de verkiezingstijd
partijpolitieke ambtsuitoefening hoogtij viert. Wil men dit symbiotisch proces doorbre-
ken dan betekent dit dat men nog sterkere prikkels moet inbouwen voor zowel de
kiezer als de politicus om de politieke ruilhandel tegen te gaan.

In de eerste plaats lijkt het mij noodzakelijk dat de individuele burger duidelijk
gaat voelen dat hij zelf, al is het misschien op iets langere duur, slachtoffer wordt van
het patronagesysteem. Het patronagesysteem is nu eenmaal een duur systeem, denk
maar aan het fenomeen van politieke benoeming van vele honderden ambtenaren, die
gemiddeld per jaar de gemeenschap tegen de halve ton per stuk kosten. Deze finan-
ciële consequenties van ondeugdelijk bestuur dienen dan wel gevoeld te worden. In
zo'n geval zouden we dan ook geen enkele hulp van anderen dienen te krijgen om de
negatieve konsekwenties te verzachten. Pas als we ons ervan bewust zijn dat wij, en
alleen wij, vroeg of laat zelf de financiële lasten moeten dragen van dit systeem, zal de
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gemeenschap meer eisen stellen voor wat betreft het verantwoord handelen door de
ambtsdrager. Alleen hierdoor zullen we ook de eis van deugdelijk bestuur als een
eigen noodzaak zien, als eis van onze eigen gemeenschap en een recht van elke
burger, in plaats van een voorwaarde die door Nederland is opgelegd. Indien wij
bijvoorbeeld toch geld van Nederland ontvangen om tekorten, ontstaan door wanbe-
leid, te dekken, is er geen enkele prikkel om verbeteringen aan te brengen. Erger nog,
er bestaat de facto een premie voor ondeugdelijk bestuur.

Deze algemene prikkel lijkt me echter niet voldoende. Aan ondeugdelijk bestuur
moet naar mijn mening ook een direkt persoonlijke sanctie voor de ambtsdrager
verbonden zijn. Harold Munneke noemt in zijn proefschrift enkele mogelijkheden.
Met name besteedt hij aandacht aan de mogelijkheid om de door de gemeenschap
geleden schade door partijdig handelen op de verantwoordelijke ambtsdrager te
verhalen. Ook degene die onterecht bevoordeeld is door deze ambtsdrager dient
geconfronteerd te kunnen worden met een terugvorderingsaktie wegens onge-
rechtvaardigde verrijking. Naast deze civiele aansprakelijkheid geloof ik dat de
strafrechtelijke aanpak van "white collar public crimes" geherevalueerd dient te
worden, hier lijkt ook een mooi terrein om met bijvoorbeeld "pluk ze wetgeving" te
komen. Voor wat betreft de straffen kan ook gedacht worden om de wel heel directe
sanctie van ontzetting van verkiesbaarheid voor delicten, waarbij de politieke
machtspositie grovelijk wordt misbruikt, te introduceren.

Opgemerkt dient te worden dat in het regeerprogramma van het huidige Arubaanse
kabinet de invoering van een burgerlijke en strafrechtelijke persoonlijke aansprakelijk-
heid van de ambtsdrager is opgenomen. Overigens is bekend dat corruptie altijd
moeilijk te bewijzen is. In het Arubaanse regeerprogramma is met dit voor ogen de
introductie van een zogenaamde Ley de Salvaguardia del Patrimonio Publico aange-
kondigd. Een landsverordening welke een omkering van de bewijslast inhoudt. Heel in
het kort gaat het hierom. De politieke ambtsdrager dient bij de aanvaarding van zijn
ambt een beëdigde verklaring over zijn vermogenspositie af te leggen; een zelfde
verklaring dient bij het aftreden te worden afgelegd. Aan de afgetreden ambtsdrager
de taak om zijn eventueel verbeterde vermogenspositie te verklaren. Het lijkt mij
overigens dat bij de bestrijding van ondeugdelijkheid van bestuur ook het ambtelijk
apparaat betrokken moet worden, ook ambtelijke corruptie en machtsmisbruik schept
een klimaat van ondeugdelijk bestuur en berokkent grote schade. En onder "ambtelijk"
wil ik hier ook laten vallen de bestuurders van overheidsstichtingen en vennootschap-
pen. In dit verband wil ik opmerken dat het huidige bij ons gehuldigde uitgangspunt,
dat de ambtenaar, ongeacht zijn functioneren, op zijn post blijft zitten tot de dood
erop volgt of hij, met grote sommen gemeenschapsgeld, wordt afgekocht, kan leiden
tot ongewenste concentratie van macht. Een concentratie die bij het aanvaarden door
de ambtenaar van conflicterende functies, bijvoorbeeld commissariaten, in de privesec-
tor helemaal funest is. Juist om de verwerving van dergelijke ambtelijke machtsposities
tegen te gaan wordt in Nederland overwogen om een systeem in te voeren waarbij
duizenden topambtenaren verplicht periodiek gaan rouleren. Regelgeving en sancties
zullen slechts effect sorteren als er instanties zijn die kunnen zorgen voor controle en
implementatie. Controlerende instanties die, willen ze het bestuur kunnen controleren,
een van dit bestuur onafhankelijke positie dienen te hebben.
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Wij hebben binnen ons huidige bestuurssysteem een aantal van die instanties met
een wettelijk gewaarborgde onafhankelijkheid ten opzichte van de lokale bestuurders.
Het gaat hier met name om de rechterlijke macht, de Gouverneur, de Procureur-
Generaal en ook de Algemene Rekenkamer. Deze instanties hebben een voor de
lokale bestuurders onaantastbare status en kunnen ieder op een eigen manier
correctief optreden. Degenen die functies bekleden binnen deze instanties dienen naar
mijn mening dan wel heel bewust te zijn van hun taak in deze en ook toegerust te
worden om die taak te kunnen uitvoeren. Hun controlerende functie is des te meer
noodzakelijk omdat het parlementair controlemechanisme niet als zodanig functio-
neert. Blijft wel de vraag hoe deze instanties het meest effectief kunnen opereren. Ik
zal in dit verband, heel in het kort, iets willen zeggen over de door mij genoemde
instanties.

In de eerste plaats de Gouverneur. De Gouverneur is belast met een toezichthou-
dende taak ten aanzien van de Koninkrijksaangelegenheden. Ook de waarborging van
deugdelijkheid van bestuur behoort tot die aangelegenheden. Te zeggen dat de
Gouverneur bij ons een omamentele functie vervult, zoals in het verleden wel eens is
beweerd, is dan ook juridische kolder.

Het Protocol van Juni 1993 zegt het een beetje cryptisch: "De Gouverneur behoudt
als vertegenwoordiger van de Koninkrijksregering zijn signalerende functie". De
Gouverneur, die elke landsverordening en elk landsbesluit ondertekent, kan een
centrale rol spelen in de bestrijding van de partijdige ambtsuitoefening. Wat mij
betreft schept hier de bevoegdheid ook de, zoniet wettelijke, dan toch morele plicht.

Voor wat betreft de rechterlijke macht kan opgemerkt worden dat het in ons
huidige systeem met name de rechter is die het bestuur, zij het in incidentele gevallen,
beoordeelt en die de grenzen stelt aan het bestuur. Terecht besteedt Munneke veel
aandacht aan de rechtspleging.

In dit symposium zal de verhouding rechter en bestuur behandeld worden door een
deskundige bij uitstek, oud rechter Wijnholt. Dit is een onderwerp welke mij na aan
het hart ligt. Ik ben destijds afgestudeerd op een scriptie die als onderwerp had: "De
verhouding rechter en bestuur op de Nederlandse Antillen". Ik zal vandaag kort zijn;
ik geloof, en Munneke wijst hier ook op, dat de rechter genoeg instrumenten heeft
om effectief corrigerend op te kunnen treden. Dit vereist wel dat de Rechter oog
heeft voor zijn corrigerende functie binnen onze gemeenschap en dus ook niet
abstraheert van de feitelijke omstandigheden. Terecht merkt Munneke op dat als de
rechter, op grond van de zogenaamde rechtszekerheid, de volgende regering gebonden
acht aan het honoreren van politieke gunsten van de vorige regering, dit een bonus
betekent voor partijdige ambtsuitoefening. De ook in civilibus bij ons niet geheel
lijdelijke rechter kan ook ten aanzien van contracten met de overheid letten op
omstandigheden die duiden op corruptie. In mijn afstudeerscriptie heb ik er overigens
voor gepleit dat de rechter, teneinde een zo groot mogelijk correctief effect in de
gemeenschap te bereiken een, ook voor leken, duidelijke taal bezigt. Ik heb hierbij
verwezen naar bijvoorbeeld uitspraken van de Amerikaanse Supreme Court die aan
duidelijkheid niets te wensen overlaten en dan ook grote invloed hebben op de
publieke meningsvorming.
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Een andere onafhankelijke instantie binnen ons bestuurlijk bestel is de Algemene
Rekenkamer, een instantie met een specifieke controletaak ten aanzien van de
financiële kant van het bestuur. Naar mijn mening dient hiertoe wel de onafhankelijke
positie van de Rekenkamer, ook in de praktijk beter te worden gewaarborgd. Met
name dient wettelijk gewaarborgd te zijn dat de Rekenkamer ook de noodzakelijke
staf voor de functie-uitoefening ter beschikking heeft. Het kan niet zo zijn dat de
Rekenkamer voor wat betreft het eigen personeel afhankelijk is van degene die zij
moet controleren. Munneke gaat ver met het toekennen van bevoegdheid aan de
Algemene Rekenkamer en geeft in overweging om in bepaalde gevallen aan de
Rekenkamer ook een preventief toezicht te verlenen. Mijns insziens is dit zeker het
overwegen waard. Ook lijkt het mij nuttig om aan de bevindingen van de Rekenkamer
de verplichting te koppelen dat bij het constateren van onwetmatige uitgaven de
betrokken ambtsdrager ook persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. In zo'n geval
dient dus verplicht juridische actie te worden ondernomen tegen de betrokken
ambtsdrager. Opgemerkt moet worden dat bij de voorbereiding van de Arubaanse
Staatsregeling ook is gekeken naar het comptabel systeem dat geldt op op de Engelse
eilanden. Eigenlijk is vanwege de concordantie gekozen voor het in het Koninkrijk
bekende collegiaal systeem van een Rekenkamer. Misschien dat deze dagen de voor-
en nadelen van het Engelse systeem nogmaals aan de orde kunnen worden gesteld.

Tenslotte is het merkwaardig en aan de andere kant ook veelbetekenend voor de
huidige situatie dat in het Protocol en in de dissertatie van Munneke nauwelijks
gerept wordt over de Procureur-Generaal (P.-G). Een functionaris, benoemd door de
Kroon, die als taak heeft te waken over de rechtszekerheid. Blijkbaar wordt aan deze
functie niet meer het gewicht toegekend welke was voorzien bij de Statuutsbesprekin-
gen in het begin van de jaren vijftig. Dit is historisch verklaarbaar en begrijpelijk nu er
P.-G.'s zijn geweest die publiekelijk hebben verklaard dat hun functie bestaat uit het
uitvoeren van de bevelen van de Minister. Ik ben een andere mening toegedaan.
Hoewel onze Procureur-Generaal een Nederlandse benaming draagt, is zijn historische
achtergrond en constitutionele inbedding en functie een heel andere als die van de
Nederlandse P.-G. Het reduceren van de taak van onze P.-G. tot een louter uitvoe-
rende ambtenaar, ondergeschikt aan de minister, past niet in de koninkrijksstructuur.
Over de verhouding tussen P.-G. en Minister van Justitie is een uitmuntende afstu-
deerscriptie door mr. Mike Eman geschreven welke hopelijk spoedig leidt tot een
academische dissertatie over dit onderwerp. Ik volsta hier met te zeggen dat mijns
insziens de P.-G. een, door het Koninkrijk gewaarborgde, constitutioneel onafhankelij-
ke positie bekleedt, waardoor hij een belangrijke functie kan en ook behoort te
vervullen in het kader van de rechtszekerheid, een aspekt dat onlosmakelijk verbon-
den is aan de deugdelijkheid van bestuur.

In het begin heb ik al gezegd dat ik mij vandaag ook met politiek zou bezig houden
en ik wil dan ook hiermee eindigen. Ik wil het hier in de eerste plaats hebben over de
politieke partijen. Het bestaan van de politieke partijen is in onze constitutionele
regelingen eigenlijk niet terug te vinden. Toch zijn zij in de praktijk de voornaamste
politieke instituties. Zij bepalen het politiek leven in die zin dat zij de politici recrute-
ren en vervolgens selecteren voor de bestuursfuncties. Gelet op de grote rol van de
politieke partijen binnen het politiek proces ontkomen wij er niet aan om deze te
betrekken bij de discussies over deugdelijkheid van bestuur. Hierbij dienen wij ook na
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te gaan hoe deze partijen zich manifesteren en welke de omstandigheden zijn die het
verkiezingsproces in negatieve zin beïnvloeden.

In het Protocol wordt in feite volstaan met het eisen van regels omtrent de finan-
ciering van de partijen. Regels die overigens ook in Nederland niet bestaan. De
Arubaanse Staatsregeling schrijft in artikel III. 11 voor dat bij landsverordening regels
moeten komen ter bevordering van een evenwichtig en verantwoord verkiezingsver-
loop. Het regeerprogramma van de huidige Arubaanse regering is iets specifieker. "De
regering zal het opstellen van een wet entameren ter waarborging van een rechtvaar-
dig verkiezingsproces in overeenstemming met hetgeen onze Staatsregeling voorschri-
jft. Deze wet dient o.a. de financiering van de campagne te regelen, alsmede het
gebruik van het overheidsapparaat en instellingen die onder de overheid vallen zoals
TeleAruba", aldus het regeringsprogramma. Het zijn allemaal aspecten die elders
geregeld zijn om eerlijke verkiezingen te garanderen. Minstens zo belangrijk als de
wetgeving is ook hier de controle en sanctie. Dat hebben wij hier op Aruba bij de
laatste verkiezingen wel gezien.

Ik heb het tot nu toe gehad over maatregelen hoe, door middel van sancties, het
politiek proces in gunstige zin te beïnvloeden. Een even effectieve prikkel als straf is
echter beloning of erkenning. Dit geldt mijns inziens ook ten aanzien van het
onderwerp van dit symposium, een symposium dat georganiseerd is door politici met
als doel te komen tot een kwalitatief beter bestuur voor ons eiland. Ik zou als een van
die politici willen afsluiten met het volgende.

Het is een feit dat de politicus bij ons een slechte naam heeft, hij wordt vaak
beschouwd als een profiteur die teert op de gemeenschap en alleen uit is op persoon-
lijk belang. Niet alleen is dit naar mijn mening een ontkenning van de gecompli-
ceerdheid van het hele politieke proces, maar ik ben er, na dertien jaar in de politiek,
van overtuigd dat - in ieder geval de politici die ik tot mijn vrienden reken - mensen
zijn die veel meer idealen hebben en persoonlijke opofferingen doen om onze
gemeenschap te dienen dan zij die aan de kant staan en generaliserend afgeven op "de
politici". Ik ben blij dat wij een hele groep jonge gemotiveerde mensen hebben die
bereid zijn in de politiek te gaan, het vereist persoonlijke moed om ondanks alles de
politieke arena te betreden. Generalisaties als zouden "de politici" corrupt zijn hebben
een uitermate negatief effect. Het zijn deze generalisaties die in feite de slechten
beschermen en de goeden demotiveren. En ik wijs hier ook uitdrukkelijk naar de
Nederlandse collega's. Het is een Nederlandse opstelling die we vaak zien ook al
wordt het niet met zoveel woorden uitgesproken. Het, vanuit de overkant van de
oceaan iedereen over een kam scheren, is niet alleen onrechtvaardig, maar werkt ook
demotiverend op hen die wel van goede wil zijn. Wij van onze kant in de West
hebben ook vaak braaf het spelletje meegespeeld. Ik heb het al gehad over gecompli-
ceerde Nederlandse wettelijke regelingen die we hier invoeren simpelweg omdat het
in Nederland goed overkomt.

Ik meen dat er ook voor politiek Nederland wel een nuttige rol is weggelegd. Het is
mij bekend dat de meeste Arubaanse partijen toch streven naar zekere internationale
verbanden en in feite zo naar schaalvergroting en upgrading. Een nuttige zaak, nu de
zusterpartijen meestal op ander niveau opereren en gedachtenwisseling op partijniveau
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overigens veel effectiever lijkt dan geïnstutionaliseerd overleg tussen parlementen en
regeringen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat men ginds onze politici ziet als
collega's die ook wel eens nuttige dingen kunnen doen. Ik ben er van overtuigd dat
werken via politieke partijen, bijvoorbeeld middels programma's voor kadertraining,
veel betere effecten sorteert dan de export van wetgeving en het ongenuanceerd
vermanend toespreken. Het vermijdt in ieder geval de frustraties van beide kanten.

Dat kort geleden Hare Majesteit het Koninklijk Besluit tekende, waarbij de Status
Aparte van Aruba werd geratificeerd, is in feite te danken aan een handjevol
Arubaanse politici die het gelukt is om letterlijk het Koninkrijk der Nederlanden om
te bouwen. Hetzelfde zou je kunnen zeggen van het feit dat Aruba, nadat het enige
jaren terug in een enorme financieel-economische crisis was geraakt nu geen werk-
loosheid meer kent en het hoogste inkomen per capita van het Caraïbisch gebied
bezit. Deze dingen konden alleen maar lukken doordat een groep mensen, en
practisch allen politici, zich volledig hebben ingezet in dienst van de gemeenschap. Als
ik vandaag de slechte kanten van het politiek bedrijf belicht, is het dan ook zeker niet
om aan hen die liever aan de kant staan, om vanuit die luxe positie kritiek te leveren,
een alibi te verschaffen om toeschouwers te blijven. Er zijn in de loop der jaren
genoeg politici geweest die, hoewel heel goed beseffend dat zij daardoor in een
ongunstige concurrentiepositie kwamen, vergeleken met hun politieke tegenstanders,
die wel bereid waren om terug te vallen op politieke patronage, toch van patronage
hebben afgezien.

Hetgeen ik vandaag heb voorgesteld is in feite niets anders dan hun politieke
tegenstanders de ongelijke middelen uit handen te nemen. De voorgestelde, ook
persoonlijke sancties, tegen partijdig handelen zijn dan ook niets anders dan een steun
voor de politici die wel "good government" voor ogen staan. En tenslotte dit, richting
Arubaanse collega's, als het ons is gelukt om zelfs het Koninkrijk om te bouwen dan
moet het ook mogelijk zijn dat wij in het belang van onze gemeenschap, op eigen
kracht, orde op zaken stellen. Dat hoeft zeker geen 62 jaar te duren, zoals de Status
Aparte. En misschien krijgen we dan ook nog eens een goede naam.
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KLEINSCHALIGHEID EN KWALITEIT VAN BESTUUR
Een terreinverkenning

Prof. dr. R.A. Romer1

1. Inleiding.

Kleinschaligheid van samenlevingen, en de gevolgen daarvan voor het sociale,
economische en politieke leven, heeft sedert de jaren zeventig, toen ook verschillende
kleinere staten zijn toegetreden tot de volkerengemeenschap, nogal in de belangstel-
ling gestaan; er zijn hieraan diverse symposia gewijd. De proliferatie van kleinere
staten was overigens een logisch gevolg van het proces van ontmanteling van koloniale
imperia dat zich na de Tweede Wereldoorlog had ingezet. Met name in het Britse
Gemenebest, dat niet minder dan 29 leden telt die tot "mini-states" of "micro-states"
kunnen worden gerekend, is daar herhaaldelijk aandacht aan besteed.

De problematiek van de gevolgen van kleinschaligheid is binnen het Koninkrijk
slechts marginaal onderwerp van studie geweest. Ik kan niet aan de indruk ontkomen
dat men daar niet altijd voldoende oog voor gehad heeft, getuige de beslissing in 1983
dat Aruba per l januari 1996 geen deel meer zou uitmaken van het Koninkrijk. Het is
dan ook in alle opzichten toe te juichen dat artikel 62 van het Statuut, waarin bepaald
was dat de statutaire rechtsorde voor Aruba per die datum eindigt, is geschrapt. De
Nederlandse Antillen en Aruba liggen in een regio waarin kleinschaligheid meer regel
dan uitzondering is. Volgens Wehry (1988) telt het Caribisch bekken niet minder dan
19 micro-gebieden, waaronder ook onze eilanden.

Hoewel men zou kunnen stellen dat wat betreft de Nederlandse Antillen en Aruba
kleinschaligheid zonder meer een evidentie is, lijkt het mij toch nuttig te proberen tot
een nadere omschrijving van dit begrip te komen, dat ik inmiddels reeds enkele malen
heb gebruikt zonder daar inhoudelijk op ingegaan te zijn. Vervolgens wil ik de sociale,
politieke en bestuurlijke gevolgen van kleinschaligheid aan de orde stellen. Tenslotte
zullen enige gedachten worden geformuleerd over de relatie tussen kleinschaligheid en
kwaliteit van bestuur, waarbij de sociologische en politieke aspecten mede in ogen-
schouw zullen worden genomen.

2. Kleinschaligheid: een poging tot begripsomschrijving.

Het valt op dat in de literatuur over kleinschaligheid zelden gestreefd wordt naar
een duidelijke omschrijving van dit begrip. Men omzeilt daarmee het moeilijke en
frustrerende probleem dat een dergelijke exercitie met zich meebrengt en concentreert
zich meer op bepaalde kenmerken van het verschijnsel en op de gevolgen daarvan
voor het sociale en economische leven. Aan de politieke en bestuurlijke aspecten van
kleinschaligheid wordt doorgaans minder aandacht besteed.

Prof. dr. R.A. Römer is buitengewoon hoogleraar sociologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen, Nederland.
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Wat betreft de kenmerken worden vooral twee aspecten genoemd n.l. het geografi-
sche en het demografische. Terzijde zij opgemerkt dat het zin heeft deze twee
aspecten gescheiden van elkaar te zien, omdat een beperkte demografische omvang
zich ook kan voordoen bij relatief grote landen. Guyana, dat qua oppervlakte twee
keer zo keer groot is als Cuba, heeft slechts 800.000 inwoners tegen Cuba 11.000.000.

Meer nog dan op de geografische kenmerken wordt bij het afbakenen van de
discussie over kleinschaligheid gelet op de demografische omvang. In de studie "Status
and Problems of Very Small States and Territories" van de "United Nations Institute
for Training and Research" (UNITAR) van 1969 werd de bovengrens gesteld op l
miljoen inwoners (Vulnerability, 1985). Deze grens was gebaseerd op een zuiver
pragmatisch criterium, namelijk het feit dat bijna alle staten die bij het onderzoek
waren betrokken en aan dit criterium voldeden op de een of andere wijze problemen
ondervonden die samenhingen met hun beperkte demografische omvang; problemen
dus die tot hun kleinschaligheid moeten worden teruggebracht. Deze bovengrens vond
wijde aanvaarding. Hoewel iedere grens iets arbitrairs heeft, bleek in de praktijk een
gering bevolkingsaantal beperkingen te stellen aan de mogelijkheden van een land om
effectief te functioneren. Villamil heeft erop gewezen dat indien men l miljoen
inwoners als bovengrens aanhoudt 73 van de toentertijd (1977) bestaande staten tot de
categorie van mini- of micro-staten gerekend moeten worden (Villamil, 1977). Tegen
deze achtergrond is het niet overdreven in het geval van de Nederlandse Antillen en
Aruba van mini-staatjes te spreken, waarbinnen de beperkingen zich des te pregnanter
doen gevoelen. Zij hebben zowel wat betreft "human resources" als wat betreft
economische mogelijkheden een zeer beperkt draagvlak. Ik kom hierop nog terug.

Alvorens verder in te gaan op de omschrijving van het begrip kleinschaligheid wil ik
voor de goede orde stellen dat ik het in deze paper wil hebben over gemeenschappen
met een duidelijk afgebakend territoir, een geografisch duidelijk te onderscheiden
entiteit met een bestuurlijke organisatie. In multi-etnische samenlevingen wordt soms
ook met betrekking tot etnische gemeenschappen stamverbanden gesproken van
kleinschalige samenlevingen. Hoewel ook deze soms een eigen afgebakend territoir
kunnen hebben, missen zij een bestuurlijke structuur in de zin zoals bij dit symposium
wordt bedoeld. Zij zijn meer "part-societies"; zij maken deel uit van een groter
verband en zijn in de bestuurlijke organisatie daarvan opgenomen.

In de publicatie "Ministate Studies I" van het Caribbean Research Institute is men
er niet voor teruggeschrokken een omschrijving op te nemen. Men treft reeds aan het
begin een omschrijving aan, die de "Microstate" aan de orde stelt. Deze luidt als volgt:

"Microstates are defined as the small states with limited area, limited population
and limited resources, which are politically independent or intemally self-goveming,
having the determination to be recognized as separate and distinct entities and the
urge to move as far and as fast possible into the cathegory of developed countries"
(Ministates Studies, 1977).

Wat bij deze omschrijving meteen opvalt is dat zonder enige nadere toelichting van
"mini" op "micro-state" wordt overgegaan. Klaarblijkelijk wordt met betrekking tot de
Caribisch staatjes ervan uitgegaan dat gezien de extreme kleinschaligheid van de
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meeste van deze staatjes men beter van "micro-states" kan spreken. In een eerdere
publicatie (Römer, 1991) merkte ik verder op dat hier expliciet het verband wordt
gelegd tussen "microstate" en "under-development", een verband dat men misschien
wel kan vermoeden, doch dat mijns inziens niet per se uit de kleinschaligheid behoeft
te volgen en daarom nader geadstrueerd moet worden. De vraag dringt zich verder op
of een land dat beperkt is in oppervlakte, bevolkingsomvang en natuurlijke hulpbron-
nen, dat niet de drang heeft tot de ontwikkelde landen te worden gerekend, daar
minder kleinschalig om is? In het verlengde hiervan ligt de vraag of een "micro-state"
ophoudt een "micro-state" te zijn wanneer de zo begeerde staat van "developed
country" wordt bereikt.

Verder tekende ik in de hierboven aangehaalde publicatie aan dat niet een streven
om zich als afzonderlijke entiteit te poneren van belang is, maar het feit dat het land
een aparte entiteit is en als zodanig erkend wordt. Kleine landen die een enclave
vormen, die als het ware uitgehouwen is uit een groter land, laten zich niet gemakke-
lijk onderscheiden als een aparte entiteit. Van belang is het dan dat zo'n gebied
"politically independent" of "intemally self-governing" is. Het lijkt mij dat dat het
minimum vereiste is om als een "distinct entity" te worden beschouwd (Römer, 1991).
Deze omschrijving heeft ons maar gedeeltelijk op weg geholpen, namelijk alleen wat
betreft het eerste gedeelte waar als essentiële elementen van een microstaat een
beperkt grondgebied, een beperkte bevolkingsaantal en beperkte hulpbronnen worden
genoemd.

Bovendien beperkt de omschrijving zich slechts tot die kenmerken die volgens
bepaalde criteria kwantificeerbaar zijn. Kwalitatieve aspecten zoals bijvoorbeeld de
aard van de sociale relaties binnen een dergelijke samenleving worden niet aan de
orde gesteld. Toch spelen deze, zoals wij nog zullen zien in de context van de
vraagstelling van dit symposium, namelijk de vraag naar een mogelijk verband tussen
kleinschaligheid en deugdelijk bestuur, een niet onbelangrijke rol. Daarvoor zullen we
naar een omschrijving meer van binnenuit toe moeten. Zelf zou ik juist deze meer
kwalitatieve aspecten en hun relatie tot de kleinschaligheid in de definitie opgenomen
willen zien. Ik kwam destijds (Römer, 1991) tot de volgende begripsomschrijving:

"Een microstaat is een geografisch te omschrijven gebied, dat zich onderscheidt als
een onafhankelijke of autonome, zelfbesturende entiteit en dat vanwege zijn beperkte
demografische omvang al of niet gepaard aan een geringe landoppervlakte, in sociaal,
cultureel, economisch en bestuurlijk opzicht gevolgen ondervindt van deze beperkt-
heid, die aan het functioneren van deze entiteit zowel wat betreft de interne als wat
betreft de externe relaties beperkingen oplegt. Deze beperkingen liggen onder andere
op het economisch/politieke en op het bestuurlijk/administratieve vlak."

Een toelichting op deze omschrijving vereist dat we de microstaat onder de loupe
nemen in termen van de gevolgen van de kleinschaligheid voor sociale relaties en voor
het politiek/bestuurlijk handelen. Ik wil dan ook nader ingaan op de vraag welke
sociale en culturele problemen kleinschaligheid met zich mee kan brengen en wat
eventueel de gevolgen daarvan kunnen zijn voor het politiek/bestuurlijk handelen
binnen zo'n microgemeenschap.
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3. Sociologische/sociale gevolgen van kleinschaligheid.

Een sociologische benadering van de problematiek van kleinschaligheid leidt tot
een analyse van dit type samenlevingen in termen van gevolgen hiervan voor de
sociale relaties en voor het netwerk van deze relaties, ook wel aangeduid met de
"social fabric", en tenslotte ook voor de daaruit voortvloeiende rollen. Tevens zal men
in deze benadering aandacht moeten schenken aan de in die samenleving geldende
normen, zeker in het geval dat men een normatief criterium als "deugdelijk bestuur"
binnen het kader van de kleinschaligheid aan de orde stelt. Bezien vanuit de sociolo-
gie is het verder relevanter te spreken van een kleinschalige samenleving dan van een
ministaat. De vraag die zich in dit verband aandient is: zijn er in de sociale relaties in
een kleine samenleving bepaalde elementen aan te wijzen die kunnen worden toege-
schreven aan de kleinschaligheid van die samenleving?

Een van de meest opvallende kenmerken van een kleinschalige samenleving die
men in de literatuur vindt is het verschijnsel dat in de sociale relaties en de daarbij
behorende rolverwachtingen en -verplichtingen dikwijls persoonlijke elementen
meespelen. Persoonlijke relaties doorkruisen de functionele, zakelijke relaties
waardoor sociale rollen dikwijls een diffuus karakter krijgen (Römer, 1981). Hoewel
het overdreven is te stellen dat in een kleine samenleving iedereen elkaar kent, is het
zonder meer een gegeven dat de kans groot is dat men elkaar veelvuldig in verschil-
lende posities ontmoet; posities die kunnen variëren van zakelijke tot zeer persoonlij-
ke, vriendschappelijke en familiale aard. Het behoeft geen betoog dat in dergelijke
situaties roloverlappingen zich kunnen voordoen. Zo vertelde mij een directeur van
een groot bedrijf op Curacao, die een paar keer had meegedaan aan de karnavalsvie-
ring in de groep van zijn bedrijf, dat hij daarvan af had moeten zien, omdat hij zelfs
tot in de karnavalsoptocht toe door het personeel dat meeliep werd benaderd over
mogelijke bevordering of andere zuiver zakelijke personeelsaangelegenheden. In plaats
van wat hij verwacht had, namelijk dat door deel te nemen aan de karnavalsviering de
relaties met het personeel zouden worden verbeterd, werden deze er juist door
vertroebeld. Hier dreigden beroepsrollen (die van directeur en die van employee)
door verwachtingen die voortsproten uit een andere rol (die van gezamenlijke
kamavalvierders) diffuus te worden.

Overlapping en vertroebeling van rollen zijn telkens terugkerende verschijnselen in
kleinschalige samenlevingen. Nu is het in geval het om wederzijdse beroepsrollen gaat,
als in het voorbeeld van hierboven, minder moeilijk de grens te trekken en de posities
te herdefiniëren. Men krijgt een geheel andere situatie wanneer familierelaties of
banden van vriendschap in het geding zijn. Het is dan veel moeilijker afstand te
nemen van dergelijke aspecten van de relatie. De pressie die in een dergelijke situatie
uitgaat om deze typen relaties mede van invloed te laten zijn op een te nemen
beslissing, is dan heel groot vanwege de affectieve lading die deze relaties hebben. Het
niet tegemoetkomen aan de verwachtingen kan ertoe leiden dat de ander zich
teleurgesteld en tekort gedaan voelt. Op zich niet zo'n groot probleem zou men
kunnen zeggen. Op zich niet, maar wel in een kleinschalige samenleving waar men
elkaar veelvuldig ontmoet, zij het in zich steeds wijzigende situaties. Het is moeilijk
elkaar niet op de tenen te trappen. Tegen deze achtergrond is het ook begrijpelijk dat
men elkaar met een zekere omzichtigheid benaderd. Een omzichtigheid die zich niet
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alleen uit in het gedrag, maar ook in het taalgebruik.

Dit gedrag heb ik weleens gekarakteriseerd als een "camouflage-spel", een begrip
dat ik ontleend heb aan de publicatie van Clemencia over het werk van O.P.L, alias
Elis Juliana (Clemencia, 1989). Binnen dit gedrag wordt een zorgvuldigheid in acht
genomen die hoffelijk aandoet maar in feite de onzekerheid camoufleert die de
ontmoeting dikwijls kenmerkt, omdat het gedrag, waaraan men zich in dat specifiek
geval moet houden, niet door eenduidige normen beheerst wordt. Het taalgebruik
kenmerkt zich door een veelvuldig gebruik van eufemismen, om vooral niet al te
direct te laten blijken wat men echt. denkt en meent te zeggen. Een sprekend, zij het
extreem voorbeeld van dit eufemistisch taalgebruik is wat ik iemand hoorde zeggen
toen hem gevraagd werd hoe het met het bedrijf van zijn broer ging. Hij antwoordde
doodemstig: "Ik geloof dat hij een beetje failliet is". Het zou hoogst deloyaal tegen-
over zijn broer zijn geweest zonder meer te verklaren dat hij failliet was.

Het is voor degenen die in de gemeenschap geworteld zijn dikwijls heel moeilijk
zich objectief en onafhankelijk op te stellen. De normen voor sociale omgang zijn
flexibel en slechts rudimentair aanwezig. Zij laten ruimte open voor een gedifferen-
tieerde interpretatie. De sociale omgang wordt hierdoor gekenmerkt door een zekere
souplesse die charmant aandoet. Deze souplesse in de omgang veronderstelt echter
ook een feilloos gevoel voor de subtiele regels die dit maatschappelijk spel dragen.
Het behoeft geen betoog dat dit probleem zich ook wat betreft het politiek en
bestuurlijk handelen, waar ik later nog op terug zal komen, voordoet.

Ik wil eerst echter nog de aandacht vragen voor een ander mijns inziens belangrijk
punt. De Antilliaanse en Arubaanse samenlevingen worden gekenmerkt door een
grote openheid naar buiten en zijn onderhevig aan een input van ideeën, vooral uit
Nederland, met welk land zij historische banden hebben. Het gevolg is echter dat men
daarbij ideeën overneemt, die in grootschalige samenlevingen misschien hun nut
hebben bewezen, maar in kleinschalige samenlevingen problemen kunnen opleveren
en daarom dikwijls dysfunctioneel zijn. In haar rapport (Aanzet tot een Intergraal
Beleidskader, 1979) constateerde de Gemengde Commissie van deskundigen, die als
opdracht kreeg een plan voor de ontwikkeling op lange termijn voor de Nederlandse
Antillen op te stellen, in de opzet van de overheidsdiensten een wijdvertakte structuur
van directoraten, diensten en afdelingen, die bij een beperkte keuze van kwalitatief
geschikte personen onder de maat functioneerden of anders bemand waren door van
buiten aangetrokken personeel. In het ergste geval waren personen die niet de
vereiste opleiding en/of capaciteiten hadden op deze posten benoemd. Ik teken,
wellicht ten overvloede, aan dat zich in deze situatie sedertdien geen wijziging heeft
voorgedaan. Dat hiermee de kwaliteit en de imago van het overheidsapparaat geen
goed wordt gedaan ligt voor de hand. Het komt mij voor dat dit een aspect is waar
het in de Nederlandse Antillen en Aruba bij het beoordelen van het functioneren van
de overheid en de kwaliteit van het bestuur zeker rekening mee gehouden moet
worden.

4. Kleinschaligheid en het politiek-bestuurlijk systeem.

In het voorgaande heb ik verschillende elementen, die de sociale relaties in
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kleinschalige samenlevingen beïnvloeden en kenmerken, de revue later passeren. Ik
wees er toen en passant op dat het veelvuldig ontbreken van éénduidige normen ten
aanzien van het gedrag zeker ook van invloed zal zijn op het politiek en bestuurlijk
handelen.

In een referaat gehouden op Curaçao in de aula van de Universiteit van de
Nederlandse Antillen en in zijn toespraak bij de opening van dit symposium merkte
[A.G.]Croes terecht op dat het functioneren van politieke partijen, bestuurlijke
organen en het ambtenarenkorps geen geïsoleerd fenomeen is, maar dat het ingebed
is in de sociale en culturele context van de samenleving. Zij maken deel uit van het
politieke proces in de meest uitgebreide zin van het woord. Hij merkte verder op dat
het een kwestie van mentaliteit, van politieke cultuur, van ingewikkelde processen in
onze samenleving betreft die per definitie moelijk te veranderen zijn (Croes, 1993).
De term "politieke cultuur" expliciteerde hij niet nader. Hoewel over de betekenis
hiervan enige consensus bestaat lijkt het mij juist nader aan te duiden wat ik hieron-
der wil verstaan. Ik wil hierbij aansluiten op de omschrijving die Schrils heeft gegeven,
zij het met enige kleine wijzigingen. Ik kom dan tot de volgende definitie: "Onder de
politieke cultuur van een samenleving moet worden verstaan het geheel van geleidelijk
aan gegroeide gewoonten die zich binnen het politiek bedrijf doen gelden wat betreft
de beleidsuitvoering en die het handelen jegens belanghebbenden beïnvloeden"
(Schrils,1990). Wij zullen verderop zien dat in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied
een vruchtbare bodem aanwezig was voor het ontstaan en de permanentie van enkele
gewoonten binnen het politiek bedrijf die vanuit het perspectief van deugdelijk
bestuur de aandacht verdienen. De politiek is, om Croes weer te citeren, ingebed in
de sociale en culturele context waarbinnen zij functioneert.

Verschillende punten die ik in de vorige paragraaf naar voren heb gebracht ter
karakterisering van de sociale relaties in kleinschalige samenlevingen blijken zich ook
binnen het politiek bedrijf te doen gelden. In de eerste plaats wat betreft de relaties
tussen de politici en hun achterban in het algemeen en bepaalde, loyale kiezers in het
bijzonder. Deze verhouding wordt meestal aangeduid met een patroon-cliënt relatie.
De patroon-cliënt relatie, in de context van het politiek bedrijf soms ook aangeduid
met politiek cliëntelisme, is een ruilrelatie waarbij de ene partij, in ruil voor bepaalde
diensten, aan de andere partij als beloning zekere gunsten verleent. In concreto komt
deze relatie hierop neer dat de politicus aan de loyale kiezers gunsten belooft en
toekent als beloning voor het uitbrengen van hun stem op zijn persoon of op zijn
partij. Deze gunsten kunnen variëren van het toekennen van een volkswoning of het
verlenen van een studiebeurs tot de benoeming van een familielid tot schoonmaakster
bij de een of andere dienst.

Tot wat voor excessen dit systeem kan leiden bleek op Curaçao, waar bij de
toekenning van onderstand (sociale bijstand) door achtereenvolgende gedeputeerden,
buiten de geldende regelingen om, ten gunste van loyale partijgenoten was beschikt.
Bij de sanering van het bestand in 1993 bleek dat 20.000 van de 60.000 onderstand-
trekkers ten onrechte "recht" hadden verkregen op financiële steun ten laste van de
eilandskas. Tot deze sanering was besloten onder druk van de omstandigheden
namelijk het telkens terugkerende enorme deficit op de eilandsbegroting. Verton geeft
in zijn proefschrift een reeks van voorbeelden van beloningen voor betoonde loyaliteit
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(Verton, 1977).

Dit politieke cliëntelisme treft men niet alleen in het Caribisch gebied, maar ook in
Latijns Amerika aan en is waarschijnlijk terug te brengen tot de- sociale afhankelijk-
heid die de relaties tussen de elite (meestal grootgrondbezitters of plantagehouders)
en de volksmassa kenmerkten. Met betrekking tot het Caribisch gebied moet zeker
ook de slavernij genoemd worden. Na de afschaffing van de slavernij bleef de slaaf
sociaal en economisch afhankelijk van zijn vroegere meester. Wat betreft Curaçao kan
ik wijzen op de situatie in de buitendistricten in het westelijk gedeelte van dat eiland,
het gebied van de grotere plantages, waar deze afhankelijkheid gestalte kreeg in het
zogenaamde "paga tera" systeem. Dit systeem kon vele vormen aannemen, maar kwam
in essentie hierop neer: de ex-slaaf werd toegestaan op de plantage te blijven wonen
in de reeds bestaande gehuchten en kreeg van de plantagehouder een stuk grond
beschikbaar voor eigen gebruik. Als ruil hiervoor was hij verplicht arbeid te verrichten
voor de plantagehouder, die op zijn beurt, vanwege de chronische liquiditeitsproble-
men waar de meesten mee te kampen hadden, van de onbetaalde arbeid van de
ex-slaaf afhankelijk was voor het bewerken van zijn gronden (Römer, 1979). Deze
relatie heb ik gekarakteriseerd als een vorm van symbiotische afhankelijkheid. Dit
vinden wij terug in het politieke cliëntilisme waar de politicus zelf ook in hoge mate
afhankelijk is van zijn kiezers. De sociale afhankelijkheid werd in de jaren veertig,
toen de Nederlandse Antillen geleidelijk aan naar algemeen vrouwen- en mannen
kiesrecht groeiden, gaandeweg vervangen door een politieke afhankelijkheid, waarbij
ik niet aan de indruk kan ontkomen dat deze afhankelijkheid door de politieke leiders
van het eerste uur bewust is nagestreefd en gevoed. Met Schrils ben ik het eens dat
ofschoon op onze eilanden geen "Haitiaanse toestanden" hebben bestaan, en ook nu
niet bestaan, er sprake is van relatieve armoede en van gedepriveerde groepen, die
een bepaald consumptiepatroon ambiëren maar zich dat niet kunnen permitteren.
Hierop is ingespeeld door de politici reeds bij de invoering van het algemeen kiesrecht
die de aanvang van de representatieve democratie inluidde (Schrils, 1990).

Op Curaçao recruteerde de Democratische Partij, die in 1944 werd opgericht, zijn
kiezers voor een aanmerkelijk deel onder het stadsproletariaat. De in 1948 opgerichte
Nationale Volks Partij concentreerde zich voornamelijk op de bewoners van de
"kunuku", van de buitendistricten. Bepaalde volkswijken in de stadsperiferie en
stemdistricten in de "kunuku" waren bolwerken van de respectieve partijen, die met
allerlei, geraffineerde en soms ook minder geraffineerde, vormen van favoritisme
tegen afbrokkeling werden beschermd en bij elkaar werden gehouden. Dat het hier
om wederzijdse afhankelijkheid gaat blijkt uit de sociale controle en de pressie die
vanuit zijn achterban op de politicus wordt uitgeoefend om aan de bij hen levende
wensen tegemoet te komen.

Het politieke cliëntelisme, het is al eerder gezegd, bindt zowel de cliënt als de
patroon, in dit geval de politicus. Een belangrijk criterium voor het beleid wordt
immers het tegemoetkomen aan de wensen van de personen en groepen van wie men
steun verwacht. Het spiegelbeeld van het favoritisme, dat ook inherent is aan dit
systeem, is de politieke represaille, die ook vele vormen kan aannemen, variërend van
het uitstellen van een bevordering of het weigeren van een vergunning tot het niet
toekennen van een stuk grond in erfpacht (ten Berge, 1986).
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Het cliëntelisme onderscheidt zich van het populisme in die zin dat het veel meer
op individuen of kleine groepen is gericht. Het populisme, zoals wij dat onder andere
in Zuid Amerika aantreffen, is gericht op de brede massa. In essentie gaat het om een
houding waarbij de politieke elite de gunst zoekt van de brede volksmassa door zich
op te werpen als degene die de onder het volk levende wensen en opvattingen zal
waar maken, zonodig met terzijdeschuiving van andere nationale en soms ook interna-
tionale belangen. Bij de politieke machtsuitoefening wordt met andere woorden zoveel
mogelijk rekening gehouden met bij het volk veronderstelde of duidelijk gemanife-
steerde wensen. Aan het einde van jaren tachtig en het begin van de jaren negentig
hebben wij daar goede voorbeelden van kunnen zien bij de pogingen van regeringen,
bijvoorbeeld die van Venezuela, om tot sanering van de internationale schuldenlast te
komen: aangekondigde austeriteitsmaatregelen werden na heftige volksmanifestaties
tegen deze maatregelen meestal weer snel ingetrokken danwel zo gemitigeerd dat hun
uitwerking praktisch te verwaarlozen was. Hoewel het politieke systeem ook op onze
eilanden een populistische inslag heeft, is de praktijk van het politieke bedrijf geënt
op de belangen van individuen en kleine groepen.

Ik wil tenslotte in aansluiting op bovenstaande uiteenzetting op een ander aspect
wijzen van de manier waarop de kleinschaligheid zich in politicis doet gelden, namelijk
op de kleine afstand tussen kiezer en politicus. Een gevolg hiervan is dat de kiezer de
politicus op de vingers kan kijken en figuurlijk dikwijls zal proberen over diens
schouder heen mee te besturen. Meer nog dan in het maatschappelijk verkeer vindt
hier roloverlapping plaats. Anderzijds weten politici handig gebruik te maken van hun
directe contacten met de kiezers uit een bepaalde buurt, die als informanten fungeren,
om op de hoogte te blijven van de in de buurt heersende meningen en van de kritiek
van hun opponenten. Ook hier snijdt het mes van twee kanten, maar tevens wordt de
wederzijdse afhankelijkheid erdoor versterkt. De gevolgen van het politieke cliënteli-
sme voor de kwaliteit van het bestuur laten zich wel raden.

5. Kleinschaligheid en kwaliteit van bestuur.

Verschillende malen heb ik gezinspeeld op de gevolgen van de politieke cultuur
voor de kwaliteit van het bestuur. Hoewel het verband evident is, blijft het een
moeilijke vraag welke criteria gehanteerd moeten worden om deze evidentie inhoud te
geven en te onderbouwen. Zijn er algemene beginselen, criteria, uitgangspunten te
formuleren, vraagt ten Berge zich in een artikel in een artikel in het Tijdschrift voor
Antilliaans Recht-Justicia af (ten Berge, 1986). In het referaat dat ik eerder citeerde
legde Croes een verband tussen deugdelijkheid van bestuur en de in de samenleving
gegroeide politieke cultuur. Ik geloof dat de conclusie juist is dat hij toen geen
abstract geformuleerde criteria voor het begrip "deugdelijkheid" in deze context wil
hanteren, maar deze wil relativeren en relateren aan de in die samenleving levende
opvattingen en de wijze waarop concreet inhoud wordt gegeven aan wettelijke
regelingen en voorschriften. Na de verschillende actoren in het politiek gebeuren
opgesomd te hebben merkt hij verder op: "Juist in deze interactie tussen de verschil-
lende groepen komen politieke houding en beslissingen tot leven, de houding en
beslissingen die bepalend zijn voor de kwaliteit van het bestuur" (Croes, 1993). Dit
mijns inziens te relativerend standpunt heeft hij in de inleiding tot dit symposium
verlaten. Ik ben het met hem eens het eens dat deugdelijkheid en behoorlijkheid van
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bestuur aan mede tijd, plaats en personen, die bij het bestuurlijk proces betrokken
zijn, gebonden zijn. Dit lijkt mij niet aan twijfel onderhevig. De vraag is echter hoe
ver de relativering moet gaan. Wij zullen hiervoor meer gedifferentieerd te werk
moeten gaan.

Het begrip deugdelijkheid, of zo men wil ondeugdelijkheid, van bestuur dient
hiertoe nader gepreciseerd te worden. Het komt mij voor dat het begrip deugdelijk
bestuur in de eerste plaats bezien moet worden tegen de achtergond van de eisen
waaraan een rechtsstaat moet voldoen. Het gaat daarbij niet alleen om het voldoen
aan formele eisen, als wettelijke regelingen en een algemeen aanvaarde jurisprudentie,
maar het overheidshandelen moet ook in overeenstemming hiermee zijn. Rechtmatig-
heid van bestuurlijk handelen is een vereiste waar men niet omheen kan, wil er sprake
zijn van deugdelijk bestuur. Er moeten verder waarborgen zijn voor de burger om te
kunnen ageren tegen handelingen van de overheid die zijn belang raken. Hij zal dan
zijn toevlucht moeten kunnen nemen tot de onafhankelijke rechter. Deugdelijkheid
van bestuur behelst echter ook dat de bestuursinrichting van de staat zo moet zijn dat
op "deugdelijke wijze" in de collectieve voorzieningen van de gemeenschap wordt
voorzien. Dit criterium heeft een relatieve inslag. Men kan moeilijk aan een onderont-
wikkeld arm land de eis stellen dat het op hetzelfde niveau voldoet aan de interpreta-
tie die in een ontwikkeld Westers land aan de aanduiding "op deugdelijke wijze" wordt
gegeven. Ook kleinschalige samenlevingen zullen door hun demografische en dikwijls
ook financiële beperkingen daar veelal niet aan kunnen voldoen, althans niet op
dezelfde wijze.

Buiten het geschreven recht en de jurisprudentie ligt echter nog een groot gebied
van normering van overheidshandelen braak, dat nader in kaart moet worden gebracht
voor de formulering van andere criteria voor de beoordeling van dat handelen; Men
komt dan, lijkt mij, op het gebied waarbij algemeen aanvaarde normen van behoorlijk-
heid aan het handelen van de overheid gesteld moeten worden. Men overschrijdt dan
de grens van het rechtmatigheidscriterium, met het geschreven recht als referentie,
naar het criterium van behoorlijkheid dat verwijst naar (doorgaans) ongeschreven,
maar wel algemeen aanvaarde beginselen van bestuurlijk handelen, die eveneens een
normerend karakter hebben. Het gaat, zoals Minister-President Pourier het in de
toespraak, die hij op 15 december 1994 tijdens een seminar op Aruba stelde, om de
wijze waarop de overheid omgaat met de ongeschreven (rechts)regels van bestuur
(Pourier, 1994). Het gaat hier met andere woorden niet om een handelen in strijd met
de (formele) wettelijke regelingen, maar om een handelen dat niet in overeenstem-
ming is met algemeen aanvaarde beginselen (normen) van behoorlijk bestuur.

Het komt mij voor dat vooral op dit gebied de gevolgen van kleinschaligheid zoals
ik die hierboven heb behandeld zich doen gelden, omdat zij als ongeschreven regels in
tegenstelling tot wettelijke regels vager en minder éénduidig zijn en daardoor ook
moeilijker hun normerende werking zullen laten gelden. Dit geldt vooral voor het
"grijze gebied" waarbinnen het politieke favoritisme en de politieke represaille
functioneren. Oosting stelt dat men hier te maken heeft met het gebied van de
beleidsuitvoering en merkt hierover op dat het begrip "overheid" in deze context in
wijde zin wordt gebruikt namelijk met inbegrip van het bestuursapparaat, inclusief de
lagere ambtelijke functionarissen, die aan de periferie van de organisatie opereren
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(Oosting, 1990). Het is op dit niveau dat de burger normaliter de overheid ontmoet,
niet op het niveau van ministers en hoofden van departementen. Topfunctionarissen
hebben zelden contact met burgers. Dit mag misschien in grote landen zo zijn, in
kleinschalige samenlevingen zien wij echter dat ook ministers en andere topfunctiona-
rissen zich gemakkelijk bereikbaar opstellen als zij hiervan enige politiek voordeel
verwachten omdat het systeem slechts kan functioneren bij de gratie van dit contact.
Het politieke cliëntelisme heeft als essentieel kenmerk de nauwe betrokkenheid van
de politicus op de kiezer en omgekeerd.

Dit politieke cliëntelisme bevordert dat ministers, gedeputeerden en ambtenaren bij
het nemen van beslissingen ook andere belangen laten meewegen, dan die belangen
die een wettelijke regeling beoogt te beschermen of die het uitgestippelde beleid
beoogt te realiseren, met name de belangen van de gezagsdrager of diens cliënt leggen
dan ook gewicht in de schaal. Ten Berge spreekt hier van het specialiteitsbeginsel en
specificeert dit beginsel nader door erop te wijzen: ".....dat de bevoegdheid die door
de wet gegeven wordt, niet gebruikt mag worden om andere belangen na te streven".
Zowel het politieke favoritisme, als de politieke represaille, die ik genoemd heb als
kenmerken van het politiek systeem in onze samenleving, staan hier haaks op. Het
specialiteitsbeginsel is één van de beginselen die volgens mij ongeacht tijd, plaats en
personen geldigheid hebben en waar niet aan voorbij kan worden gegaan wil er sprake
zijn van behoorlijk bestuur.

In het verlengde hiervan ligt een ander beginsel van behoorlijk bestuur dat ten
Berge noemt namelijk het beginsel van niet persoonlijk partij-zijn van de bestuurders.
Terzake stelt hij: "Het openbaar bestuur is in zekere zin altijd partijdig omdat het als
behartiger van het algemeen belang dat belang moet verdedigen tegenover bijzondere,
particuliere belangen. Die partijdigheid dient echter gedicteerd te worden door het
algemeen belang. Nooit en te nimmer mogen bestuurders of ambtenaren hun
persoonlijke belangen mede een rol laten spelen bij een besluitvorming". Ook tegen
dit principe wordt in ons politiek systeem met regelmaat gezondigd.

Tenslotte wil ik wijzen op het beginsel van gelijkheid dat door de hierboven
genoemde praktijken van politieke represaille tegen niet-sympathisanten met de
voeten wordt getreden. Dit type gedrag te willen goedpraten met een verwijzing naar
het anders liggen van de verhoudingen in de Antilliaanse en Arubaanse samenlevingen
omdat wij nu eenmaal een andere mentaliteit hebben, getuigt van een escapistische
levenhouding en van weinig bereidheid om de tekortkomingen in ons systeem aan te
pakken. Uiteindelijk is het dan de wal die het schip zal keren. Hoewel ten Berge in
zijn artikel nog een aantal andere beginselen noemt, die van toepassing zijn op de
situatie op onze eilanden, zijn deze drie de meest zwaarwegende.

Ik wil tenslotte, gezien de realiteit waar wij in onze samenlevingen mee geconfron-
teerd worden, ook het beginsel van beslissing binnen redelijk termijn vermelden. Wat
dit punt betreft veroorloof ik mij op te merken dat een van de meest irriterende en
frustrerende ervaringen, die men met de overheid op onze eilanden kan hebben, is dat
beslissingen eindeloos worden uitgesteld en soms helemaal niet genomen worden.
Men kan schertsenderwijs opmerken dat een "non-decision" ook een "decision" is; het
gaat hier echter niet om een bewust afzien van een beslissing, men gaat de beslissing
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gewoon uit de weg. Dit verschijnsel vindt, volgens mij, zijn oorsprong in de eerste
plaats in het politieke favoritisme, in concreto het benoemen van sympathisanten met
onvoldoende opleiding of capaciteiten op verantwoordelijke posten. Maar ook in die
gevallen, waarin capabele functionarissen de beleidsbeslissing hebben voorbereid,
wordt door de politici deze dikwijls uitgesteld vanwege andere belangen dan die welke
objectief gezien in het spel zijn. De demotivering van capabele ambtenaren, die dikwijls
het gevolg hiervan is, maakt dat men op den duur in een vicieuze cirkel terecht komt.

Hoeveel frustratie er onder de ambtenaren in de Nederlandse Antillen leefde,
bleek toen de lands- en eilandsoverheden in de jaren 80, met het doel op de over-
heidsuitgaven te bezuinigen, voor hun ambtenaren de mogelijkheid schiepen om vóór
hun pensioengerechtigde leeftijd uit dienst te treden tegen uitbetaling van een
"lumpsum" gelijk aan drie jaar wachtgeld. Het resultaat was een exodus van ervaren en
goed opgeleide krachten. De overheid werd hiermee geconfronteerd met het faillisse-
ment van de al jaren gevolgde bestuurspraktijk. Indien de kwaliteit van het bestuur
moet steunen op een adequate bestuursinrichting, bemand door voor hun werk
capabele functionarissen, die zonder aanziens des persoons en ongehinderd door het
politieke favoritisme dat hen dikwijls van hogerhand wordt opgelegd, hun taak kunnen
vervullen, dan lijkt de conclusie voor de hand dat er reeds jaren, zeker in de Neder-
landse Antillen, maar ook op Aruba, in menig opzicht niet is voldaan aan deze
basisvoorwaarde. De vraag is hoe aan de geconstateerde uitwassen een halt kan
worden toegeroepen.

6. Slot

Te breken met de gewoonten binnen een sociaal systeem, wat het politiek systeem
in feite is, is geen eenvoudige zaak. De cultuur, ook de politieke cultuur, is weerbar-
stig en laat zich niet gemakkelijk veranderen. Toch zullen wij ons moeten inspannen
om wat scheef is gegroeid de andere kant om te buigen. Ik geef toe dat de natuur om
ons heen, in het bijzonder de wabi- en watapanabomen, tot enige scepsis aanleiding
geeft, maar de mens is God zij dank geen boom. Het gaat om een exercitie die wij
aan onszelf verplicht zijn uit te voeren en die wij niet slechts moeten gaan onderne-
men vanwege een bepaling in het Statuut of omdat een van de koninkrijkspartners
erop aandringt. Het gaat au fond niet alleen om de kwaliteit van het bestuur, maar
ook om de kwaliteit van het leven in onze samenlevingen. Artikel 43 van het Statuut
zal dan blijken een dode letter te kunnen zijn.
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THE DECLINE OF GOOD GOVERNANCE IN THE
ANGLOPHONE CARIBBEAN

Prof. dr. S. Ryan 1

I

We are today faced with a paradox. While some celebrate the triumphant spread of
democracy across the world, others lament the decline of "good governance" in many
areas where it was thought to be securely achieved. The Anglophone Caribbean
constitutes a case in point. The question of the state of govemance in the Anglophone
Caribbean was recently raised by the West Indian Commission which, in their
meetings with people across the region, observed that there was a great deal of
political disaffection. The Commission in fact expressed concern that the tension
between economic distress and democratic governance could be the major destabi-
lizing factor in developing countries. To quote the Commission's Report:

Social discontent in the wake of structural adjustment programmes forced forward at an inhuman pace
could make nonsense of the democratic traditions West Indian societies have zealously cultivated. Events in
Trinidad and Tobago, and later Venezuela, cany their own con-firmation of the dangers that could be
ahead. West Indian societies need each other more and more and West Indian political leadership, of all
parties, acknowledges this. We need to reduce that tension both by development that removes a sense of
inequity and by enhancing public confidence in govemance.1

The Commission also noted that there was a growing sense of normlessness and
powerlessness among youth in the region. In part, this was due to the latter's belief
that they were victims of the "credentials -inflation spiral" which was consistently
increasing the qualification for employment. The young feel that this amounts to "de
facto age discrimination, since a young person, technically qualified and seeking his
first job cannot, by definition, have five years working experience".2

Cynicism and apathy was also said to characterise youth as did alienation and
disaffection which was seen to be a possible by-product of the rhetoric/dysfunction of
adults in general and political directorates in particular. The Commission was of the
view that to counter this, youth had to be allowed a greater decision making role,
particularly in respect of issues which concern them. To quote the Report: "It is
perhaps time that we went a step beyond platitudinous statements to the effect that
youth represent the future of the Caribbean".3

As a response to perceived disaffection, the Commission recommended the
adoption of a Charter of Civil Society in which certain principles would be elevated
and enshrined. The Charter would include conventional liberal nostrums such as
freedom of the press, freedom of association, free and fair elections, open parliamen-
tary competition as well as things like elimination of corruption in public life, respect
for the rights of women and children, freedom from political victimisation, respect for

1 Prof. dr. S. Ryan is professor in social and economic research at the University of the
West Indies, St. Augustine, Trinidad.
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religious and cultural diversity, greater accountability and transparency in Govem-
ment, and greater public access to information. The Commission felt that adoption of
the Charter involved a commitment to norms and practices that did not depend on
the state of economic development as some would argue, and that it was within the
competence of Caricom societies to make the processes and forms of democracy part
of the national ethos. In sum, economic viability was not viewed as a prerequisite for
good governance as some would argue.

While the Charter would not be enforceable on member govemments of countries
which subscribed to it, the Commission recommended that the Caricom Supreme
Court which it proposed, should be authorised to give advisory opinions as to whether
governments were complying with its provisions. Such opinions, they believed, would
enhance the status of the Charter and engender respect for its principles and
precepts.4

The question of human development and good governance was also addressed at a
two-day region symposium held in Kingston Jamaica, July 21-24 1994, under the
auspices of the United Nations Development Programme. The participants in that
symposium likewise expressed concern about the decline of political civility in a region
which was previously highly touted as a model of good govemment in an otherwise
unstable and illiberal "third world." To quote the document which emerged from the
symposium:

Notwithstanding the commitment to liberal democracy, [which prevails] a crisis of governance was
evident in the region and the dimensions of that crisis appeared to be growing. lts symptoms include apathy
towards and alienation from casting political institutions and processes; increasing disregard for the norms
and values of civil society by a growing number of persons, especially the young; and the search for
economic empowerment through self help and in the informal sector as the formal sectors of regional
economies have stagnated or grown slowly, and the capacity of states to provide patronage and hand-outs
have diminished.5

Participants located this crisis of governance in the failure of Caribbean leaders and
institutions to broaden and deepen participatory democracy in the region. It was a
broadly held view that political leaders and institutions had failed to move beyond the
formal trappings and structure of liberal democracy to legitimizing values such as
accountability, and transparency, and to putting in place "people centered" policies and
processes. This would have increased meaningful involvement of the Caribbean people
in the political and economic processes of the region and would have widened options
in the pursuit of social and economical advancement. This failure, which was to be
found in greater or lesser degree at national levels, was being replicated at the
regional level, where lack of consultation and of transparency appears to accompany -
and distort - policy formulation and implementation.

The participants agreed that the crisis of governance was closely related to the poor
performance of most Caribbean economies, rising criminality, especially as it relates to
drug trafficking, the inability of Caribbean states to sustain the levels of welfare which
were put in place in the post independence era because of the drying up of the aid
and trade and investment flows which characterised that era, and in general the
redefined role of the state from its previous function as development agency to that of
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a facilitator of market driven policies.

The question that agitated the symposium was whether the crisis in governance was
caused by these social problems or whether it was an "automous factor which had
created a self limiting constraint on the capacity of the economies of the region to
meet the challenges of development, including responding effectively to extemal
events". Whatever the truth of the matter, the general consensus was that a crisis of
governance exists and that the problem had to be addressed. The question to be
determined was, how was this to be done?

II

"Good governance" has become one of the most widely used concepts in the
political lexicon, replacing traditional concepts such as "law and order", "political
order", "stability", "peace and good govemment", "civic culture" and other such terms
previously favoured by philosophers and political commentators. What in fact does the
term mean? Clearly, the way the term is being used suggests that it means something
more than "democracy", howsoever that term may be defined. It is democracy in its
broadest sense, plus good political and administrative management.

One of the questions that we are asked to consider at this Conference is whether
the concept means the same thing in small societies such as those in the Caribbean
which have different social, cultural and political characteristics as it does in the
traditional parliamentary democracies of Western Europe and North America. In sum,
is there one model against which all govemmental performance could be judged? A
related question is whether there is anything peculiar to small states which make them
inhospitable environments for "good governance". Is small in fact always beautiful?

Before we attempt to answer these questions, it is important that we note that the
concept of small as it relates to states is subject to a variety of definitions. Some
definitions advert to geographical space; others use demographic data such as size and
spatial distribution of the population, while yet others use determinants such as the
size, scope, diversity, complexity and viability of the economy, the structure of the elite
clusterings, or the spatial distribution of political power grids in the social system.

Professor Charles Taylor has wisely noted that:

There are many ways to identify the micro-states of the worid. The use of any single variable, however is
too narrow in its conception. Moreover, one's arbitrary judgement probably plays a greater role in the
determination of a cut-off points when only one variable is used than when several are involved. Neverthe-
less, in either case, the decision as to where to separate "micros" and macros is not automatic, but must rely
on the theoretical criteria of the researcher'

In his own study of micro-states in the world, Taylor used the criteria of geographic
size, population, and gross national product (GNP), and identified 74 territories as
being "micro-territories". Taylor's criteria were 142,822 sq. km., a population of
2,928,000 and an aggregate GNP of US$ l,583m.7 Another scholar, Paul Streeten,
considers any state with less than lOm inhabitants to be "small" and those with less
than 5m to be "very small". Clearly, the concept of smallness is elastic.8
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Economists often use the concept of viability, resource sufficiency and size of
national income to classify societies i.e. whether the society has an economy of
sufficient scope and scale to allow it to sustain a "decent" standard of living for its
inhabitants. Some have used per capita income to measure viability. Others have
argued that the use of this criterion presents more difficulties than it solves since raw
per capita figures may tell us little about the distribution of that income, the economic
well being of the citizenry, the sustainability of such welfare system as exists, and the
adaptability of the economy in the context of a rapidly changing world economic
system.

Dr. Patrick Emmanuel, a political scientist attached to the University of the West
Indies, has observed that the value system of a society shapes its consumption habits.
As such, a society which has a value system which stresses high mass consumption of
modern goods and artifacts may be unviable whereas others with different values
might manage very well. To quote Emmanuel, "a society in which a people's view of a
"decent standard of living" cannot be realised by the existing economic forces is on the
road to economic non-viability. If the society can refashion its values to bring them
more in line with its economic potential, then economic viability may be reversed".9

This reversai of values may however be difficult to achieve in societies such as those
in the Caribbean which are heavily impacted by family networks and electronic
communication systems which link their inhabitants to Europe and America and who
therefore adopt the pattems of behaviour and life styles of these countries as their
reference points. As Emmanuel himself agrees, "given the dominance of metropolitan
values, this prescription involves bewering the standard of living'. Consequently, no
political leader functioning under the prevailing Westminster system could dare to
advocate, far less to implement so electorally unattractive a goal. The conclusion
therefore is that the colonial value system is incompatible with the economic founda-
tions of these small societies, thus making for a high level of what might be termed
'artificial non-viability'.10

Neo-colonialism also tends to be a characteristic of small states. Being small, the
community tends to believe that it is insufficient and vulnerable in areas that matter.
As such, it feels compelled to depend on forces outside to help it determine what is
valid and worthwhile and what is not. What is foreign is invariable good, and what is
indigenous is not. One by-product of this is a disposition to mimic that which is found
in the developed systems on which behaviour is pattemed, even when human and
material resources are inadequate and cannot sustain the transplanted institutions."

Sociologists and anthropologists also use notions such as the nature and quality of
role relationships in their discussion of the concept of size. Burton Benedict, for
example, observes that small societies are characterised by the predominance of
primary relationships over those that are secondary. In such societies, critical decision
making roles are invariably preformed by a limited number of individuals. To use the
jargon, there is a tendency towards role diffuseness rather than role specificity
Interpersonal and intergroup relationships are also intense and relationships of
anonymity and impartiality are the exception rather than the norm.
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While smallness may facilitate social cohesion and harmony, it often serves to
intensify individual and group rivalry which serves to fragment and paralyse a commu-
nity and its basic institutions. Group, family, or clan rivalry or feud affect perception
of issues and positions are taken not in terms of merits of the matter, but how they
impact on group positions. As Farrugia observes:

In extreme cases, divisions in closely integrated societies lead to serious community rivaliy or even civil
strife. In most cases, this extremity is not reached, but the effects on the social, economic and political
structure of the small state can still be far-reaching. For example, rivalry between sectors in small communi-
ties lead to open or subtle boycotts by one group against a rival group's ideas or projects, regardless how
good or useful they are. As a result, only a fraction of the available talent is utilized and only a section of
the population benefits. Furthermore, rivalry leads to duplication of efiorts and costs and a wastage of the
limited human and material resources available.1"

There is also a tendency to privatise issues. Matters of policy are not viewed in
terms of their generalized impact but in terms of how they affect key personalities and
primary relationships in the system. Policy options are therefore not assessed in terms
of whether they are "rational" , administratively implementable, or adequate to the
problems which they are designed to address but in terms of how they affect notables
in the system.

III

Political and bureaucratic institutions also function differently in small states.
Opposition parliamentarians and out elites in the Commonwealth Caribbean are of
the view that one of the most effective ways of securing good governance in general
and financial accountability and transparency in particular, is to have the legislature
exercise greater control of the executive through the creation of an elaborate system
of standing parliamentary committees such as those which obtain in the United States
and some mature democracies. Those who hold such views note with concern that the
balance of power in most political systems was progressively shifting to the executive
to the point where parliamentary democracy was now seriously threatened. The
Leader of the Opposition Business in the Senate of Trinidad and Tobago recently
complained that the "ability of the Parliament to controlpublic finance or to monitor
the implementation of the budget simply does not exist."13

While executive ascendancy has invariably been the norm in most Westminster
pattemed states, new developments have served to increase such ascendancy even
more. This is particularly the case in developing states. For one thing, many of these
states are severely debt ridden and are under the tutelage of multilateral lending
agencies which have members of their staff inserted in the bureaucracy, often on a
continuing basis. These parallel agencies not only dictate macro-economic policy as a
condition of debt restructuring. They also write detailed policy and budget proposals,
and monitor in microscopic detail the implementation of such proposals to ensure that
govemments fulfill the terms of the conditionalities attached to the loan.14 Because
many of these proposals are unpopular and likely to upset popular and vested inter-
ests, govemments are driven to withhold critical information from parliament and
public, and at times even from members of their own party for fear of public dis-
closure.
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The growing need to attract investment capital also requires the state to seek to
dominate elements in civil society which, in their quest to improve the economic well
being of their constituents, take action which, in the view of goveming elites, threaten
to destabilise the society and scare off would be investors. In doing so, they often
unwittingly provoke confrontations which serve to fast forward the very crises which
they seek to prevent. In this process, democratic governance progressively deteriorates
and with it the attractiveness of the destination to potential investors. "Good gover-
nance", one of the prerequisites often demanded by international agencies and investors
as a collateral conditionality for aid and investment capital may thus be incompatible
with the imperatives of structural adjustment. As Michael Chossudovsky laments:

So called "governance" and the holding of multi-party elections are added conditions imposed by the
donors and creditors, yet the very nature of the economic reforms precludes a genuine democratisation -
that is, their implementation invariably requires (contrary to the 'spirit of Anglo-Saxon liberalism') the
backing of the military and of the authoritarian state. Structural adjustment promotes bogus institutions and
a fake parliamentary democracy which in turn supports the process of economic restructuring.15

The growing tendency toward privatisation of state owned assets has also had
unintended consequences for accountability. While state owned enterprises were
known to be grossly misused by official executives for their own personal and political
purposes who were often disinclined to account to the public for their activities, it was
still possible for members of parliament to raise embarrassing questions about their
operations in the context of crises. Fear of disclosure at times did serve to reduce if
not eliminate official abuse. Now that many of these firms are being privatised, it has
become even more difficult for parliamentarians and the public to obtain information
about their operations or their relationships with the state, especially where these
enterprises are left as monopolies undisciplined by the market.

One of the problems faced by small states in securing parliamentary accountability
is that the size of parliaments and the trained elite does not allow certain conventional
mechanisms of control to be utilised. In larger political systems, it is possible to put in
place elaborate committee systems to monitor and scrutinise govemment activities. It
is even the norm in some countries to have such committees chaired by back benchers
or members of rival parties. At a recent meeting of the Commonwealth Parliamentari-
an Association, some parliamentarians argued that such a system would not work in
small states either because parliaments met too infrequently or because the opposition
was too small and too weak to provide the manpower and expertise needed to staff
such committees. Party loyalty and party discipline also meant that back benchers
would invariably support the executive on such committees since they would wish to
avoid scoring 'own goals' which embarrass their party. Interestingly, the Leader of the
Opposition in Trinidad and Tobago objected to the use of back benchers from the
ruling party to chair committees of Parliament. In his view, this would be tantamount
to putting the "rat to guard the cheese".16

Similar observations about the limited utility of parliamentary control on executives
in small states were made by Dr. Ralph Gonzales, the leader of an opposition party in
St. Vincent. In an article written in 1977, Gonzales itemized the weakness as follows:

the small size of parliament with few or not critical back-benchers; the high percentage of parliamentari-
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ans as ministers and parliamentary secretaries; the dominant position of the executive in managiug the
economy and polity; the political imperatives of a competitive party system; the tendency of the electorale
to hold party leaders in reverence; and the spons system of politics which encourages executive patronage
and corruption.

The small size of parliament also means that Prime Ministers are limited in their
ability to reshuffle cabinet ministers or for ministers who embarrass the Government
to resign. In large parliaments, the Prime Minister can bring in competent back-
benchers to replace incumbents. In small parliaments, this option is not normally
available unless an appointment is made via the Senate where such an institution
exists and constitutional arrangements allow.

Gonzales however notes that much of what obtains in respect of small states also
applies to larger democratic states such as those in Great Britain where the question
of declining standards of public conduct is currently under review. On this, the quotes
Bemard Crick who was also concerned about the impotence of the British Parliament
vis a vis the Cabinet. As Crick observed:

The only meanings of Parliament control worth considering, and worth the House spending much of lts
time on, are those which do not threaten the Parliamentary defeat of a Govemment, but which help to keep
it responsive to the underlying currents and the more important drifts of public opinion. All others are
purely antiquarian shufflings. ... Control means influence not direct power; advice, not command; criticism,
not obstruction; scrutiny, not initiation; and publicity, not secrecy".

Gonzales sagely observed that simply improving the machinery for scrutiny by
introducing more specialised committees would not do much to ensure accountability
uniess one were to go further and change the formal powers of committees and party
behaviour. Gonzales in fact argued that the only way to ensure greater accountability
was to disband parliament as presently constituted and replace it by "genuine"
representative institutions which could exercise meaningful control of the bureaucratic
apparatuses of the state.

Gonzales proposals also include provision for more democracy at the local level
and more importantly, the institution of a one party system. The latter would, in his
view, serve to eliminate the fmitless and damaging party divisions which render the
mechanisms of scrutiny unworkable. Gonzales also asserts that such a framework
presumes "the control of the economy by the vast majority of the people". Such a
proposal was revolutionary, but in his view, it offered the only way out of the present
dilemma of parliamentary controls".19 One doubts that Dr. Gonzales still subscribes to
this point of view or that he considers it practical in the context of contemporary
politics in St. Vincent.

While some of the constraints identified above might be overcome by a com-
mitment to bi-partisanship and consensus, the reality is that political and group
competition in small states is invariably fierce and personalised. Those who wish to
remain with the narrow elite circle or to benefit from state patronage either for
themselves or firms which they own or represent, are generally disinclined to challenge
a potentially punitive officialdom. The problem is exacerbated in plural societies
where the government has its centre of gravity in one community and the opposition
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parties in others. The problem of loyalty in such cases becomes not merely one of the
loyalty to party or leader, but also to community. Critics remain silent out of concern
that they might be viewed as betrayers of their kin or ethnic group. Such inhibitions
affect individuals in the private sector as well as those in the public sector. It also
makes "traditional concepts such as the neutral, impartial and particularly anonymous
civil service of doubtful validity".20

Societies that are small are also generally characterised by resource insufficiency.
There are few free floating material assets. In order to secure a share of the small
resource pie, interest groups, real or potential, therefore feel compelled to forge links
with and become clients to those who are in a position to allocate valued resources.
Clientelism has in fact served to transform the workings of the Westminster parlia-
mentary system in the Anglophone Caribbean. Those who are under the clientelistic
umbrella are either suborned to stay mute, at least in public, or do so in the hope of
being incorporated or shaded by the political banyan tree. As Edwin Jones (following
Carl Stone) noted:

Throughout the Commonwealth Caribbean region, the character of competitive politics makes clientel-
ism the norm which itself inhibits effective social mobilization. In this context of weak social mobilization, it
is difficult to elicit diligent, demanding, inquisitive or caring approaches on the part of society to the
conduct of public business. On the other hand, the competitive milieu has created a degree of social
acceptance of unethical public behaviour, acceptance rooted in strong partisan feelings that judge conduct of
public officials according to partisan persuasion.21

Public administration specialists have also observed that while smallness has
advantages in that bureaucratic coordination, penetration of the society and conflict
resolution may be rendered easier, small scale also constitutes a serieus constraint on
bureaucratic capability and effectiveness.22 There are certain functions which all states
in the international system, whether large, medium sized, or small are expected to
undertake on behalf of citizens whose expectations are inflated by their exposure to
the international media and modem consumption patterns. The range of such
functions often requires a level of structural differentiation and complexity which is
invariably beyond their ability to generate, given their limited material and human
resource capabilities. They are in fact unable to take advantage either of economies of
scale or scope. The result is that their administrative systems become overloaded and
overwhelmed by the demands placed on them and consistently under perform. As Ina
Barrel of the University of the West Indies remarked in relation to the micro states of
the Eastern Caribbean:

In these small states, the role of government is so multi-faceted and the range of public services which
they must, of necessity, provide is so wide as to result in diseconomies of scale. These diseconomies exist in
the overhead economic cost of maintaining the administrative system of some programmes and in the use of
material and/or human resources. One response to this problem has been the creation of multifunction
ministries as departments which places responsibility for the administration of several areas of public policy
under one Minister and sometimes of a Chief Executive Officer. However, this structural approach to
solving the problems of scale often creates other problems.23

Similar views were also expressed Charles Farrugia of the University of Malta. As
he observes:
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Regardless of size, national systems required a basic administrative and managerial organization to
provide efficient services. A state of 100,000 inhabitants, like a country of several millions, needs a Ministry
of Health to handle the same range of services offered in larger countries. Small states required ministries
or departments to deal with personnel management, administration, overseas linkages, buildings, mainte-
nance and so on. The actual number of people working in each branch, section or unit of a small system will
be fewer, sometimes far fewer than in larger states. The difference, however, is not proportional to the
overall population. The pressures on personnel expected to fulfill a number of roles and responsibilities are
proportionately much higher than those in larger countries.24

Among the problems Barret observed where that spans of responsibility and control
become much too wide. She also notes that the pool of trained human resources in
small states was very limited and as such lacked the "critical mass" needed to act with
sustained effectiveness. Responsibility therefore devolved upon a few individuals who
had too much to do and who burned out quickly. Moreover, smallness meant that the
state was unable to recruit persons with the required range of competence, and
professionals therefore often have to double as administrators and much else with all
that meant in terms of knowledge and effectiveness. As Farrugia observes, "small
states do not have the personnel or the finances to allow the parcelling of duties ....
The multiplicity of roles can have ill-effects on the mental and physical well-being of
senior officials in small states. It is extremely demanding to shift rapidly from one task
to the next, or to change from one decision-making process to another, or to deal with
varying groups of people with assignments that are totally unrelated." Occupational
stress among such individual is often high.

Even where suitable persons are recruited, it is difficult for small states to retain
the services of such person recruited for any significant period of time. Turnover is
high and programmes often lapse or remain on paper only with the departure of those
who instituted them: As Barret observes:

... small states ... do not have the capacity to provide material resources necessary to motivate staff
towards high levels of performance. Additionally, they are unable to attract to retain the best qualified staff.
Small states are more seriously affected by the brain drain, since the loss of a single trained person may
represent the total complement in the field.

There is limited pool of trained human resources and a lack of a critical mass' in public administra-
tion which places on a few the responsibility for the effective performance of management functions. This is
a problem which persists under conditions where migration to more developed countries is a perennial
condition in these small states."

Smallness also often means that decision makers are within easy reach of those
whom policy outputs affect. While this might have advantages in terms of generating
reliable feed back, it also makes it difficult for policy makers to approach decision
making with impartiality. Familism and nepotism often override universalism.26

IV

What then are the prospects for refashioning and re-engineering good governance
in the Caribbean? If I am to be candid, I must confess that I have no reason to be
optimistic. Given what we know about the dramatic manner in which the changes
taking place in the global economy are impacting on the small fragile economies of
the region, what we are likely to see is a greater loss of jobs in the manufacturing

57



sector, a persistent leakage of capital, a decline in the quality of the educational, social
and legal services offered the citizenry, growing alienation among the youth, a growing
coarseness in the social order, a decline in the viability of mass political parties,
increased political cynicism, and a sustained disaffection with the process of voting as
a result of the inability of parties to convince supporters that it makes 'much difference
whether they support party A, B or C. The sort of civility which used to obtain among
political elites once the political battles were ritualistically fought out, is also becoming
a thing of the past. Politics has now become "war by other means". The same obtains
in sport and in music where the dance hall culture now rules supreme among the
youth of the region. The ghetto areas of the region are also rapidly becoming states
within states which pay little heed to the polite norms of civic society. Elements from
these shanty states ignore the police service or refuse to cooperate with it, execute
state witnesses, bribe or intimidate officers of the law, or terrorise businessmen who
are required to pay what they call "coward taxes".

It is however worth emphasising that what is taking place in the ghettoes and
garrison areas of West Kingston, Jamaica and increasingly in equivalent enclaves in
Trinidad and elsewhere, are Caribbean versions of what one now finds in almost every
country. In these areas, coercive power, once the monopoly of the state, has now
passed to local or international drug dons, cartels, tribal warlords, praetorian elites,
mafias, and fundamentalist or sectarian religious groups which have effectively
displaced weak and fragile central govemments. Inhabitants of these Shanty states'
obey the local political leader or group in return for security, protection and access to
the proceeds of criminal activity. These resources have become highly valued, given
the inability of the central state to provide the basic needs of the citizenry on a
sustained basis.

This process of "withering" is of course not peculiar to "third world" states, whether
small or large. It is however most fully developed in these states. Somalia, Haiti,
Liberia, Sierra Leone, Beirut, Sudan, Uganda, Rwanda the Balkans and Pakistan are
examples of the phenomena being discussed. In these areas, prolonged war, massive
migration, disease, unchecked population growth, illegal cross border trading, resource
depletion and environmental degradation have led to the virtual disappearance of the
nation state and its replacement by unarticulated crazy quilt clusters of neo-feudal
power which owe no allegiance to any central political system. The emasculation of
the state has served to change the both nature of war and of crime.

In his recent book, The Transformation of War, Martin Van Creveld raises the
question as to why men fight or commit certain crimes. As he writes, "just as it makes
no sense to ask "why people eat" or "what they sleep for", so fighting in many ways is
not a means but an end. Throughout history, for every person who has expressed his
horror of war, there is another who found in it the most marvelous of all the experi-
ences that are vouchsafed to man". If Van Creveld is right, then Fukuyama is wrong
and it may well be that we were naive to assume that man was becoming progressively
civilised and less violence prone, and that what we are now witnessing is the reappear-
ance of the "state of nature" of which the 17th philosopher Thomas Hobbes spoke, in
which the "life of man is poor, nasty, brutish and short".
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There are today many areas in the world where violence and crime have become
endemic and seem to provide catharsis and a sense of liberation for many, to say
nothing of the fact that they also provide the only means for many to earn the
wherewithal to live and to meet basic material needs. Even areas in the heart of
Europe and North America that were once considered bastions of order and civility,
are now forced to raise questions as to just how deeply embedded and sustainable
those values were.

In Van Creveld's view, the age of the nation state with fixed borders is passing
away, and the world is retuming to a phase similar to that which prevailed in medieval
Europe when armies consisted of military entrepreneurs who gave their loyalty to the
highest bidder and who robbed the countryside on their own behalf. In this reprimiti-
vised and privatised world, politics and governance will not be what Western text
books or civic tracts tell us it should be. In this post-modern political paradigm, the
distinction between war and crime will also disappear. To put it another way, in the
coming new anarchic world order, criminal activity will not be regarded as deviant
behaviour, but as a form of employment. As Van Creveld observes, "once the legal
monopoly of anned force long claimed by the State is wrested out of its hands, existing
distinctions between war and crime will break down".

This seems a gloomy scenario which is completely at variance with all that we hear
from Francis Fukuyama and others about the collapse of dictatorship and the tri-
umphant march of democracy across the world. Fukuyama, we recall, argued that
"there is a fundamental process at work that dictates a common evolutionary pattern
for all human societies - in short, something like a Universal History of mankind in
the direction of liberal democracy" and chided those you saw the failure of liberal
democracy in any given country, or even in an entire region of the World, as evidence
of democracy's overall weakness" as revealing a striking narrowness of view". Reversals
and discontinuities are seen as not being incompatible with a "history that is direction-
al and universal just as the existence of business cycles does not negate the possibility
of long term economic growth".27

While it is true that in this post" history" era, dictatorships have indeed fallen and
elected officials have replaced them in many parts of the world, much of the touted
democracy is formalistic and not deeply entrenched. Ethnic politics have also reared
its ugly head in areas where it is assumed to have been tamed. As we have noted
above, standards of civic conduct have been falling even in older democracies such as
those in Great Britain and France. The question then is whether the small states of
the Caribbean can remain insulated from this trend, or reverse it where it has already
manifested itself. My fear is that their small size will make them even more vulnerable
to the social ill winds now blowing, and that it would take more than the proclamation
of Charters of Civil Society to make democracy and good governance a reality.
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OPENBAAR BESTUUR OP KLEINE SCHAAL: TOEGANKELIJKE REGELS
EN -PROCEDURES EN EFFECTUEERBARE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Mr. dr. H.F. Munneke 1

Kleinschalig openbaar bestuur heeft twee specifieke kenmerken. Als eerste
knelpunt zie ik problemen met de spelregels die in het verkeer tussen bestuurders en
burgers zouden moeten gelden. Als die spelregels er niet zijn, als ze niet te vinden
zijn, of als ze onduidelijk zijn, dan ontstaan er onzekerheden in het verkeer tussen
bestuurders en burgers. Als tweede punt zie ik de geringe sociale afstand tussen
bestuurders en burgers die zorgt voor een selectieve toegang tot het ambtelijk
apparaat. Sommige burgers kunnen hun belangen heel snel behartigd zien, terwijl
anderen eindeloos schijnen te moeten wachten.

Ik zal hieronder pleiten voor:

- ontneming van voorrechten en schadeverhaal;
- vernieuwd systeem van budgetbewaking;
- vergroting van de wetgevingscapaciteit;
- openbare registratie van zowel wetten als procedures.

Over het instellen van commissies voor de openbare dienst die verantwoordelijk
zouden moet zijn voor beslissingen aangaande overheidspersoneel, ga ik hier niet
spreken. Dat heb ik al eerder gedaan (De rol van het bestuursapparaat in het ontwik-
kelingsproces, in: Tijdschrift voor Antilliaans recht-Justicia, 1987 nr. 2, 67 t/m 77).
Bovendien ligt ergens in de bureaus van het Arubaanse bestuurskantoor nog het
rapport van een medestander, te weten van dhr. G. Milis uit Jamaica. Hij adviseerde
zo rond 1984 als deskundige van het United Nations Development Program het
toenmalige Arubaanse bestuurscollege. Het bepleitte het instellen van public service
commissions, zoals die in engelstalige Caraïbische landen zo onontbeerlijk worden
geacht.

Het ontnemen van privileges zie ik als een cruciaal punt. Collectieve voorzieningen
zijn immers niet onuitputtelijk. Als we de burger met minder zuivere intenties vrijelijk
laten putten uit die voorzieningen, dan is de kans groot dat er voor de burger te
goeder trouw weinig meer te putten valt. Het drama rond de Nederlandse arbeidson-
geschiktheidsverzekering (WAO) is illustratief. Omdat er zoveel misbruik gemaakt
werd van de WAO, werd deze voorziening onbetaalbaar. Het gevolg is dat WAO'ers
doorgestuurd werden naar de bijstand. De goeden moesten onder de kwaden lijden.
De patiënt die echt lijdt onder de reuma, kreeg er naast zorgen om zijn gezondheid
nog geldzorgen bij.

Het verhaal over de WAO wil ik brengen onder de noemer van wat ik het 'grab-

1 Mr. dr. H.F. Munneke is universitair docent recht van het Caribisch gebied aan het Van
Vollenhove Instituut van de Rijksuniversiteit Leiden, Nederland.
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beltonscenario' wil noemen. Degenen die voordringen bij de grabbelton, slaan snel
hun slag om degene die netjes op zijn beurt wacht te laten zitten met het zaagsel. Om
wat praktischer te worden: de schatkist raakt leeg zodat de pensioenpremies niet meer
aan de fondsen kunnen worden afgedragen en de pensioengerechtigden niet meer
weten of ze ooit hun rechten verzilverd zullen zien. Suriname is een voorbeeld van de
uiterste consequenties van grabbeltonbestuur: geldtekorten oplossen door het drukken
van bankbiljetten, zo het geld waardeloos maken en ook degene die zelf gespaard
heeft voor zijn oude dag, aan de bedelstaf brengen.

Het grabbeltonscenario is alom bekend. Nederlandse spreekwoorden als wie het
dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best' en 'het hemd is nader dan de rok'
spreken boekdelen: eerst ben ik met mijn vrienden aan de beurt terwijl ik mijn
vijanden achter aan de rij laat staan. Om dit soort algemeen menselijke mechanismen
tegen te gaan formuleert het recht spelregels waar burgers bestuurders aan kunnen
houden en andersom. Kleinschaligheid maakt die regels extra noodzakelijk. Er is
enerzijds sprake van een enorme machtsconcentratie. Er is sprake van één volle
grabbelton die onder beheer van steeds dezelfde bestuurders staat. Anderzijds worden
deze bestuurders bij hun werk voortdurend geconfronteerd met sociale relaties; zij
krijgen steeds weer te maken met bekenden, zij het vriend of vijand. Voortdurend
worden zij geconfronteerd met de psychologisch zo moeilijke opgave om het gevoel uit
te schakelen en volstrekt onpartijdig te zijn.

Dit verhaal is niet bedoeld als een doemscenario. Integendeel: het is bedoeld om te
laten zien dat met het voorkomen van ondeugdelijk bestuur een zeer groot eigen
belang gemoeid is. Men kan de kwestie van het deugdelijk bestuur op Aruba niet
afdoen als een Nederlandse zorg die met een aantal symbolische maatregelen
afgekocht kan worden. Men houdt dan zichzelf voor de gek. Op een zeker moment zal
het Nederlandse spreekwoord 'wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten' van
toepassing worden verklaard.

Effectueerbare verantwoordelijkheden

Ik heb mijn bijdrage de titel gegeven openbaar bestuur op kleine schaal:
toegankelijke regels en -procedures en effectueerbare verantwoordelijkheden'.

In mijn proefschrift ("Ambtsuitoefening en onafhankelijke controle in de Neder-
landse Antillen en Aruba - Juridische en beheersmatige controle als waarborg voor
deugdelijk bestuur", diss. Leiden, Nijmegen, Ars Aequi, 1994) heb ik mij bezigge-
houden met controle-instanties die regels moeten handhaven en verantwoordelijkhe-
den dienen te effectueren. Ik heb dat gedaan vanuit het idee dat het toegankelijk en
doorzichtig maken van de spelregels pas echt zinvol wordt wanneer er ook consequen-
ties aan regelovertreding verbonden worden; anders is er sprake van dweilen met de
kraan open.

Ik wil mijn proefschrift als volgt samenvatten:
De Nederlandse Antillen en Aruba zijn kleinschalige bestuurlijke eenheden. Het

bestuur vindt dichtbij de burgers plaats, zodat die gemakkelijk het bestuur onder druk
kunnen zetten om hen tegemoet te komen. Bovendien zijn er vaak weinig regels om
het bestuur precies te vertellen wat het doen moet. Het toegeven aan druk kan
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daardoor vaak ook nog plaats vinden zonder dat dit in strijd is met de regels. Om te
voorkomen dat lobbyende burgers al te gemakkelijk hun zin krijgen is objectieve
controle op het bestuur van groot belang. Te denken valt daarbij aan onafhankelijke
controleurs zoals de rechter die in rechtszaken tegen het bestuur moet beslissen, en de
rekenkamer.

De centrale vraag van de studie is of die controleurs drukuitoefening op het be-
stuur kunnen tegenhouden, en zo ja, hoe? Afhankelijk van de situatie is het antwoord
als volgt:

l De controle kan niet plaats vinden, want:

1.1 de rechter wordt buiten spel gehouden. Een burger die profiteert van
drukuitoefening is in een zaak de enige belanghebbende. Hij mag als enige
de rechter inschakelen, maar heeft daaraan geen enkele behoefte.

1.2 de rekenkamer wordt buiten spel gehouden. Een politicus weigert aan de
rekenkamer verantwoording af te leggen over daden van financieel beheer
die met drukuitoefening verband kunnen houden. Het parlement dwingt die
politicus niet van houding te veranderen.

2 De controle zou kunnen plaats vinden maar de rechter ziet reden zich afzijdig te
houden.

Hij geeft daarbij uitleg aan het geschreven en ongeschreven recht zoals dat in
Nederland gebruikelijk is. Het bestuur krijgt daardoor veel vrijheid van handelen en
daardoor ook speelruimte drukuitoefenende burgers te bevoordelen boven anderen.

3 De controle maakt drukuitoefening aantrekkelijk.

De rechter geeft burgers die zich beroepen op eerdere tegemoetkomingen door het
bestuur gelijk. Die tegemoetkomingen die het resultaat zijn van drukuitoefening,
kunnen daardoor niet meer ongedaan gemaakt worden.

4 De controle gaat drukuitoefening tegen.

4.1 De rechter onderzoekt of de aan- dan de wel de afwezigheid van politieke
relaties een rol gespeeld hebben bij bestuurlijke beslissingen. Dit onderzoek
is haalbaar omdat politieke verwant- dan wel vijandschap een openbaar
karakter dragen. Op basis van dit onderzoek draait hij bevoorrechting van
medestanders en achterstelling van tegenstanders terug.

4.2 De rechter beseft dat affectieve (b.v. erotische) of financiële economische
relaties vaak een weinig openbaar karakter dragen. Hij is zich er daarnaast
van bewust dat zijn inzicht in de feiten in een bepaald geval best een
onvolledig inzicht kan zijn. Juist daarom probeert hij met zijn beslissingen
de speelruimte om toe te geven aan relaties zo klein mogelijk te maken.

Mijn aanbevelingen betreffen:

1.1 Een bevoegdheid van een hoger-toezichtsfunctionaris om in het algemeen
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belang een rechtszaak aan te spannen om profiteurs voor de toekomst hun
voordelen te ontnemen.

1.2 Een bevoegdheid van de rekenkamer om niet-begrote uitgaven tegen te
houden. Tevens zou zij de schade voor de schatkist door vermeende onre-
gelmatigheden moeten vaststellen en profiterende overheidsfunctionarissen
en/of burgers voor de rechter moeten kunnen dagvaarden.

3 Een strakke begrenzing van het beginsel van gewekte verwachtingen.

4.1 Een verantwoorde methode om de wet uit te leggen of toepasselijke
beginselen van behoorlijk bestuur te selecteren.

4.2 Idem 4.1

Mijn voorstel voor een nieuwe formule van hoger toezicht betekent een vergroting
van de autonomie. Thans is het zo dat landelijke regels en besluiten van hogerhand
kunnen worden vernietigd. Bij die vernietiging kunnen ook beleidsredenen worden
betrokken (art. 50 Statuut). In mijn voorstel heeft de landelijke rechter, die zich
slechts mag baseren op rechtsoverwegingen het laatste woord.

De voorgestelde procesbevoegdheid van de rekenkamer past ook in de autonomie-
gedachte. Thans is het zo dat een advocaat van een Haags advocatenkantoor achteraf
nog allerlei kwesties gaat uitzoeken. Het lijkt mij praktischer en goedkoper wanneer
de landelijke rekenkamer die geacht wordt de schade-expert van de overheid te zijn,
tijdig problemen signaleert en bij de rechter aan de bel trekt.

Het begrenzen van het beginsel van gewekte verwachtingen zoals de rechter dat
naar mijn oordeel zou moeten doen, behoeft niet bijzonder moeilijk te zijn. Er is
slechts sprake van het verzetten van de schijnwerper. De centrale vraag moet niet
meer zijn "is in bestuurlijke contacten van bestuurlijke goedgunstigheid gebleken?";
men weet immers maar nooit waar die goedgunstigheid vandaan gekomen is. De vraag
moet gaan luiden: 'Heeft de betrokken burger bestuurlijke contacten gebruikt om
onduidelijkheden in de regels of het gevoerde beleid opgehelderd te krijgen?'

Toegankelijke regels

Mijn voorstellen om de wet te interpreteren en bestuursbeginselen toe te passen
(zie 4.1. en 4.2.) vragen nogal wat van de rechter. Lacunes in de Arubaanse wet
opvullen door Arubaanse regels naar analogie van meer uitgewerkte Nederlandse uit
te leggen lijkt eenvoudig; de vraag echter wanneer een dergelijke analogie in de lokale
omstandigheden onredelijk uitpakt, kan om een duidelijke stellingname vragen. Ook
mijn aanbevelingen m.b.t. de toepassing van bestuursbeginselen vragen om een rechter
die zich weinig bescheiden toont. Mijn idee is dat de rechter zou moeten afdwingen
dat het bestuur zich over zijn beleid uitspreekt. Ik kreeg bij mijn promotie-onderzoek
de indruk dat de rechter zich daartoe niet altijd aangetrokken voelt. Het onderzoek
van Schueler bevestigde mijn vermoeden (Vernietigen en opnieuw voorzien - over het
vernietigen van besluiten en beslechten van geschillen, diss. Utrecht, Zwolle, 1994).
Waar de rechter van het bestuur geen beleidsuitspraken afdwingt, kan de burger na
een gewonnen proces nog vaak even ver zijn voorheen. De rechter kan dan wel
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vernietigen op grond van een of ander rechtsbeginsel, het geschil tussen burger en
bestuur leeft gewoon door. Rechtspraak en geschillenbeslechting zijn niet hetzelfde.

Om het de rechter gemakkelijker te maken, dient de wetgever beslissingsruimten
van het bestuur in te perken. De reden is dat bestuurlijk gedrag veel gemakkelijker te
toetsen is aan een uitgewerkte regels dan aan ongeschreven recht. De rechter op de
Antillen en Aruba die de nieuwsmedia volgt, is zich ongetwijfeld het risico van
gelobby bewust. Hij kan zich goed voorstellen dat gelobby leidt tot wat administratief-
rechtelijk onbehoorlijk bestuur heet en tot wat in het aansprakelijksheidsrecht een
maatschappelijk onzorgvuldige daad zou zijn. Hij heeft zogezegd weet van troebel
water. Hij zal echter, wanneer zaken niet in strafrechtelijke procedure opgehelderd
zijn, vaak niet kunnen vaststellen wie wanneer, waar en hoe gelobbyd heeft. De
rechter is een soort snorkelaar die troebel water waarneemt maar naar de oorzaken
van de troebelheid moet raden. Hoeveel prettiger dan het speuren in troebel water,
moet het zijn om simpelweg een onwetmatigheid te kunnen constateren. De wetgever
die met uitgewerkte regels komt, bespaart de rechter het speuren in troebel water.
Naast de rechtsvinding wordt de waarheidsvinding vergemakkelijkt, aangezien alleen
de voor de onwetmatigheid relevante feiten vastgesteld behoeven te worden.

Waar de wetgever beslissingsruimte inperkt, wordt een eventuele rechterlijke
beslissing meer voorspelbaar. Dat geeft duidelijkheid naar zowel het bestuur als naar
de lobbyende burger. Met andere woorden: niet alleen de beslissingsruimte wordt
verkleind maar ook de lobbyruimte. In een artikel dat naar verwachting in het
Nederlands Juristenblad zal verschijnen, leg ik nader uit welke duidelijke rechtsgevol-
gen er verbonden kunnen worden aan een rechterlijke onwetmatigverklaring: b.v. het
strafrechtelijke begrip omkoping krijgt opeens duidelijke consequenties voor zowel de
omkoper als de omgekochte.

Los gezien van beschouwingen die zowel voor Nederland als voor Aruba en de
Antillen van toepassing zijn, wil ik specifiek wijzen op rechtspraak in de Antillaans/
Arubaanse context. Ik zal daartoe kijken naar twee gevallen waarin individuele
bestuurders in weerwil van de wettelijke regels een onderonsje hadden met bepaalde
burgers.

In het eerste geval was er sprake van afspraken over het bouwen van watertanks
tussen een waarnemend gezaghebber en een aannemer. Deze afspraken waren zonder
twijfel onwetmatig te noemen omdat er buiten de eilandsraad om onderhands een
bouwopdracht was verleend. De rechter vond daarom dat de aannemer geen recht had
op een contract ter waarde van Naf 40 mln. Hij constateerde dat de aannemer geen
recht van spreken had. Hij was een goede bekende op het bestuurskantoor; bovendien
was zijn zaak zeer snel afgehandeld terwijl er normaliter sprake is van zeer trage
afhandelingen (Tijdschrift voor Antilliaans Recht-Justicia, 1990, blz. 160). Met deze
beslissing verdiende de rechter voor de Curaçaose belastingbetaler 40 mln.

In het tweede geval liet een luchthavenmeester door een bepaalde ondernemer
luchtvracht afhandelen zonder de minister van Verkeer en Vervoer daarin te kennen.
Hier was ook sprake van een onwetmatige situatie. De rechter meende dit echter de
vrachtafhandelaar niet aan te kunnen rekenen. De wet was daarvoor te ontoegankelijk
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en onduidelijk (Administratiefrechtelijke Beslissingen 1993, 338). De rechter kwam
dus niet toe aan de vraag of de vrachtafhandelaar misschien wel een goede bekende
op de luchthaven was en of de contacten met de luchthavenmeester niet buitengewoon
snel tot resultaat hadden geleid.

Het moge duidelijk zijn geworden dat toegankelijke regels een uitkomst zijn voor
de rechter en dat zij in voorkomende gevallen de belastingbetaler geld kunnen sparen.
Toegankelijkheid van wettelijke regels kan in een kleinschalige context om twee
redenen problematisch zijn. Ten eerste is de markt van afnemers van Arubaanse
wetteksten gering. Commercieel gezien is het dus weinig aantrekkelijk om op Aruba
uit te komen met wetteksten die up-to-date zijn. Ten tweede heeft een autonoom land
veel regels nodig; tegelijkertijd kan het als klein land niet evenveel wetgevingsjuristen
in dienst hebben als een groot land. De wetgeving moet dus wel hiaten, lacunes en
onduidelijkheden bevatten.

Het probleem van de wetteksten valt te overzien. Toen ik nog bij het toenmalige
eilandgebied Aruba in dienst was, heb ik met collega's het idee geopperd van een
wettenregister. Het idee daarachter was dat er een centraal punt zou zijn waar
geldende wetteksten ter inzage of ter copiëring zouden zijn. Met de huidige stand van
de informatietechnologie moet dit idee te verwezenlijken zijn. Als op Barbados een
disk verkrijgbaar is met de totale wetgeving erop dan moet zoiets op Aruba toch ook
mogelijk zijn.

Het probleem van verouderde wetgeving is niet zo eenvoudig op te lossen binnen
het kader van de landelijke autonomie. In Nederland aangebrachte moderniseringen
in de wetgeving werken immers niet zomaar door in de Arubaanse rechtsorde.
Daardoor kan Aruba met onopgeloste problemen van oud Nederlands recht blijven
zitten. Er zou daarom een mechanisme moeten zijn waarbij vernieuwingen in
Nederland en in Aruba synchroon zouden kunnen lopen. Voorlopig gaan mijn
gedachten uit naar een speciale afdeling van de Raad van State. De Raad beoordeelt
al wetgevingsvemieuwingen met het oog op de Nederlandse situatie. Een speciale
afdeling van deze Raad zou deze vernieuwingen tegelijkertijd kunnen beoordelen met
het oog op de Arubaanse situatie. Dat zou kunnen resulteren in rapportage aan
regering en parlement op Aruba.

Toegankelijke procedures

In vroegere tijden was het belangrijkste obstakel om het bestuur te bereiken het
analfabetisme. Men had toen de zogeheten functie van solliciteur; deze functionaris
hielp analfabeten met het op schrift stellen van hun verzoekschrift en verschafte zo
burgers de toegang tot het bestuursapparaat. De solliciteursfunctie had ten doel te
garanderen dat een ieder gelijke toegang had tot het bestuursapparaat op basis van
schriftelijke en dus controleerbare stukken.

Tegenwoordig bestaat de solliciteur niet meer. Nu is het mogelijk dat de een in een
mondeling contact zijn zaken snel geregeld ziet terwijl de ander, die zich schriftelijk
tot gezagsdragers richten, na jaren te horen kan krijgen dat zijn brief zoek is.
Rechtsongelijkheid is het gevolg. Bovendien worden eventuele derden-belanghebben-
den ten onrechte gepasseerd wanneer bestuurders mondelinge onderonsjes hebben
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met bepaalde burgers.

Toegankelijke procedures zijn voor mij procedures waarbij een ieder gelijke
toegang heeft tot het bestuur: het tegenovergestelde van 'red tape' voor de gewone
man en 'green tape' voor de happy few met face-to-face contacten. Die gelijke
toegang betekent een even zorgvuldige behandeling voor iedere burger. ledere burger
moet even objectief en dus als een nummer behandeld worden. Zaken moeten slechts
op volgnummer en op basis van schriftelijke dossiers afgedaan worden. Om terug te
komen op het begin van dit verhaal: de geringe sociale afstand tussen bestuurders en
burgers moet een tegenwicht geboden worden.

De huidige automatiseringstechnieken maken het mogelijk de voortgang bij de
afhandeling van dossiers te volgen. Binnen de gemeente Apeldoorn schijnt men zo de
stand van zaken rond een bepaald dossier op te kunnen roepen op een computer-
scherm. Als de burger mee mag kijken op dat scherm dan gaat men inderdaad in de
richting van openbaar bestuur. Uiteraard zijn privacy-bezwaren denkbaar maar ik
neem aan dat automatiseringsdeskundigen daar technische oplossingen voor kunnen
bedenken. Evenzo zullen dergelijke deskundigen moeten voorzien in het beheer van
het computersysteem. Net als papieren documenten mogen ook computerdocumenten
niet verloren gaan.

Tenslotte

Toegankelijke regels vergemakkelijken voor de rechter het proces van rechtsvin-
ding; toegankelijke procedures maken waarheidsvinding een reële zaak. Toegankelijke
regels kunnen ertoe leiden dat bestuursdaden gemakkelijk als onwetmatig herkend
kunnen worden. Toegankelijke procedures kunnen inzichtelijk maken welke ambtena-
ren of politici bewust aangestuurd hebben op onwetmatigheden en daarom aansprake-
lijk gesteld kunnen worden.

Toegankelijke regels en procedures vormen het gereedschap waarmee het gebouw
van de rechtsstaat gebouwd wordt. Bij die bouw zijn professionele rechters nodig maar
het zullen toch vooral de doe-het-zelvende burgers zijn die de fundamenten moeten
leggen.
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DEUGDELIJKHEID VAN BESTUUR IN KLEINE LANDEN EN DE RECHTEN
VAN DE MENS

Prof. mr. C. Flinterman1

I. Inleiding

In 1990 werden zes personen die uit protest tegen het vervoer van oorlogsmateriaal
bestemd voor de Golfoorlog een trein tot stilstand hadden gebracht, gedurende enkele
nachten opgesloten in een éénpersoons cel van het politiebureau te Venlo. In 1994
verscheen in diverse kranten het bericht, dat in Amsterdam een vreemdeling lange tijd
in vreemdelingenbewaring had gezeten, zonder dat daarvan melding was gemaakt aan
de (advocaten-)piketcentrale. De vreemdeling pleegde suïcide. In het eerste geval
beklaagden betrokkenen zich bij de Nationale ombudsman; in het tweede geval stelde
de Ombudsman uit eigen beweging een onderzoek in. In beide gevallen kwam hij tot
het oordeel dat de overheid onbehoorlijk had gehandeld. Naar aanleiding van de
Amsterdamse casus werd op suggestie van de Ombudsman de Vreemdelingencirculai-
re aangevuld met een bepaling die de in bewaring genomen vreemdeling het recht
geeft op onmiddellijk contact met een raadsman.

Dit zijn zo maar twee voorbeelden uit de immer groeiende waslijst van klachten
over onbehoorlijk overheidsoptreden in Nederland. In 1994 kwam de Ombudsman in
bijna 75% van de ruim 800 gevallen waarin hij een rapport opstelde tot de conclusie
dat de overheid deels of geheel onbehoorlijk had gehandeld. Ik beschik niet over
dergelijke cijfers voor wat betreft gerechtelijke procedures die tegen de overheid
worden gevoerd, maar ook daar is het duidelijk dat in een groot aantal gevallen de
rechter tot het oordeel komt dat de overheid onrechtmatig heeft gehandeld.

Uit het voorgaande blijkt dat de deugdelijkheid van het bestuur en de waarborging
daarvan niet alleen een probleem zijn dat zich in kleine landen, in kleinschalige
samenlevingen, waarin iedereen iedereen kent voordoet, maar dat het een probleem-
gebied betreft dat in alle landen, groot en klein, bestaat, vooral in het licht van de
enorme expansie van overheidsbevoegdheden in de moderne welvaartsstaat en
recentelijk ook van de commercialisering van overheidsactiviteiten. In dat verband kan
ook worden gewezen op de schokkende stroom van corruptie- en fraudepraktijken in
zulke landen als het VK, Italië en Frankrijk; ook in Nederland, in het bijzonder in
mijn kleinschalige provincie Limburg, zijn zulke praktijken aan het daglicht gebracht.

Het gaf dan ook blijk van een vooruitziende blik dat de opstellers van het Statuut
in artikel 43 lid l bepaalden, dat elk der landen van het Koninkrijk (dus ook Neder-
land zelf) zorgdraagt voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten
en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur. Artikel 43 lid 2
voegt daaraan toe dat de waarborging van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en

1 Prof. mr. C. Flinterman is hoogleraar staats- en internationaal recht aan de Rijksuniversi-
teit Limburg, Maastricht, Nederland.
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deugdelijkheid van bestuur een aangelegenheid is van het Koninkrijk. Uit de toelich-
ting op deze bepaling die een uitvloeisel is van de artikelen 207 en 208 van de
Nederlandse Grondwet van 1948, blijkt dat de opstellers geen scherp onderscheid
tussen de drie begrippen -fundamentele menselijke rechten, rechtszekerheid en
deugdelijkheid van bestuur- wensten te maken; men kan stellen dat de drie begrippen
belangrijke aspecten zijn van het meer omvattende begrip "rule of law" of "rechts-
staat", opgevat in zijn huidige, dynamische betekenis.

Het is verder opvallend dat aan het Koninkrijk op basis van artikel 43 lid 2 slechts
een rol werd toebedacht in crisissituaties: "slechts wanneer in het land zelf geen redres
van een ontoelaatbare toestand mogelijk zou blijken te zijn, kan het nemen van een
maatregel (door het Koninkrijk, CF) in overweging komen", zo citeer ik de officiële
toelichting. Er moet zich, zo lijkt het, een calamiteit hebben voorgedaan, alvorens het
Koninkrijk ingrijpt. In dat licht bezien is het niet zo verwonderlijk dat artikel 43 lid 2
lange tijd grotendeels een dode letter is gebleven. Men kan zich afvragen of uit artikel
43(2) niet meer positieve verplichtingen zouden kunnen worden afgeleid. Ik kom
daarop in mijn slotopmerkingen terug.

Overigens is het opmerkelijk dat bij de behandeling (in de jaren tachtig) van de
wijziging van het Statuut met het oog op een eigen status voor Aruba in de Tweede
Kamer de vraag aan de orde is gesteld, of Aruba met zijn enkelvoudige bestuurslaag
wel aan artikel 43 lid l zou kunnen voldoen. De Regering heeft daarop, terecht,
geantwoord dat ook bij een structuur met één bestuurslaag het zeer wel mogelijk is
een zodanige staatsinrichting te kiezen dat eerbiediging van de grondrechten, rechtsze-
kerheid en deugdelijkheid van bestuur verzekerd zijn. Ook hier gaf de Regering aan
dat slechts in uiterste instantie het Koninkrijk zou mogen optreden.

Het begrip 'deugdelijkheid van bestuur' heeft decennia lang een min of meer
slapend bestaan geleid. Pas aan het einde van de jaren tachtig, met name tijdens het
derde-kabinet Lubbers, is de term 'deugdelijkheid van bestuur' uit de mottenballen
gehaald. Deze ontwikkeling in de verhouding tussen Nederland en de Nederlandse
Antillen en Aruba, kan niet worden losgezien van de ontwikkelingen die zich op
internationaal niveau hebben voorgedaan, waar aan het eind van de jaren tachtig op
het terrein van de ontwikkelingssamenwerking en de rechten van de mens de term
'good governance' in zwang raakte. "Good govemance" en "deugdelijkheid van
bestuur" zijn wat mij betreft synoniemen. Beide begrippen zijn veelomvattend, wellicht
zelfs containerbegrippen, waarin een ieder kan stoppen wat hij of zij wil. Hoe dat ook
zij, beide begrippen overlappen gedeeltelijk ook de rechten van de mens.

Het is die overlapping of samenhang waarop ik in het vervolg van mijn betoog wil
ingaan. Ik zal daartoe eerst een zeer globaal overzicht geven van de ontwikkeling van
de rechten van de mens. Daarna zal ik ingaan op het recentelijk de status van
pasmunt verworven hebbende begrip 'good governance' en op de samenhang daarvan
met het begrip mensenrechten.

Ik zal daarbij niet ingaan op de vraag of er ook een individueel mensenrecht op de
'good governance' is; die vraag zal morgen door professor Kooijmans worden behan-
deld. Tenslotte zal ik enkele opmerkingen maken over de mogelijke implicaties van
'good governance' voor Aruba en voor de relatie tussen Nederland en Aruba en
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daarbij mijn stellingen toelichten.

II. Bescherming van de rechten van de burger

Het is passend, zeker in deze tijd van het jaar waarin wordt herdacht dat vijftig jaar
geleden in Europa de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam, te verwijzen naar een
document dat ten grondslag lag aan de geboorte van Nederland: het Plakkaat van
Verlatinghe van 1581. In dit Plakkaat staat:

"ende dat d'ondersaten niet en zijn van Godt gheschaepen tot behoef van den
Prince om hem in alles, wat hy beveelt, weder het goddelic oft ongoddelick,
recht of onrecht is, onderdanich te wesen en de als slaven te dienen, maar den
Prince om d'ondersaten wille, sonder dewelcke hy egheen Prince is".

In modern Nederlands zouden wij zeggen: de burger is er niet voor de overheid,
maar de overheid voor de burger. Respect voor de rechten van de burger, evenzozeer
als de deugdelijkheid van het bestuur, vormen de grondslag van de legitimiteit van het
overheidsgezag.

Lange tijd werden de rechten van de mens, de grondrechten slechts beschermd,
door nationale Grondwetten of Staatsregelingen. Zo kent de Nederlandse Grondwet
van 1983 slechts een relatief korte lijst van grondrechten; de Nederlandse grondwetge-
ver zou overigens de Arubaanse Staatsregeling tot voorbeeld moeten nemen, waarin in
Hoofdstuk I een veel gedetailleerdere lijst van grondrechten is opgenomen. Opmerke-
lijk is wel, dat zowel de Nederlandse Grondwet als de Arubaanse Staatsregeling een
zwaar accent leggen op burger- en politieke rechten. In de Arubaanse Staatsregeling
zijn de economische, sociale en culturele rechten zelfs niet in het Eerste Hoofdstuk
over Grondrechten opgenomen, maar wel in Hoofdstuk V over Wetgeving en Bestuur.
Dit hangt ongetwijfeld samen met de bevoegdheid van de rechter om wettelijke voor-
schriften aan Hoofdstuk I te toetsen.

Op internationaal niveau is pas sinds de Tweede Wereldoorlog op ruime schaal
aandacht gegeven aan de rechten van de mens; de verschrikkingen van deze oorlog
zijn daaraan niet vreemd. In 1948 werd door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaard,
die met recht het meest revolutionaire document in de wereldgeschiedenis kan worden
genoemd. Deze verklaring houdt een lange catalogus van burger- en politieke rechten,
en van economische, sociale en culturele rechten in, die worden toegekend aan een
ieder, waar ook ter wereld, zonder onderscheid naar ras, godsdienst, etnische afkomst
of geslacht.

Op basis van deze Verklaring heeft de wereldgemeenschap, met name de Verenig-
de Naties en de Internationale Arbeidsorganisatie, een zeer groot aantal verdragen en
verklaringen aanvaard, waarin de in de Universele Verklaring genoemde rechten, soms
tot in de kleinste details als minimum-normen voor overheidshandelen in alle landen
van de wereld zijn uitgewerkt. Het Koninkrijk der Nederlanden is partij bij de meeste
van deze verdragen en is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van vele
verklaringen. Dat betekent dat deze verdragen van directe betekenis zijn binnen de
rechtsorde van het Koninkrijk, dus ook binnen de rechtsorde van Aruba. Deze
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ontwikkelingslanden zullen ondersteunen in hun pogingen om 'good governance' te
bevorderen en dat de eerdergenoemde beginselen een leidraad zullen zijn bij het
aangaan of bestendigen van ontwikkelingssamenwerkingsrelaties.

Tegen deze achtergrond bezien is het niet zo verwonderlijk dat het derde kabinet
Lubbers in zijn relaties met de Nederlandse Antillen en Aruba zoveel nadruk legde op
het belang van de "deugdelijkheid van het bestuur". De nadruk op 'good governance'
was immers onderdeel van het bredere regeringsbeleid, zoals dat ook tot uitdrukking
kwam in de Nota Een Wereld in Geschil die door Minister Pronk in november 1993
werd gepubliceerd en waarin belangrijke passages werden gewijd aan het beginsel van
'good governance'. In die nota werd ondermeer het belang van positieve maatregelen
ter bevordering van 'good governance' benadrukt, terwijl tevens terecht werd gewaar-
schuwd tegen het overplanten van westerse bestuursmodellen naar andere delen van
de wereld.

IV. Samenhang 'behoorlijk bestuur' en de 'rechten van de mens'

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat 'good governance' (deugdelijkheid
van bestuur) niet zozeer als een juridisch vast te omlijnen begrip kan of moet worden
gezien, maar eerder als een samenstel van algemene beginselen, die in sommige
gevallen ook juridisch relevant kunnen zijn. Er is zeer beslist ook een zekere samen-
hang tussen 'good governance' en de rechten van de mens. Deze samenhang is eerst
en vooral te vinden in de 'input-zijde' van een deugdelijk bestuursapparaat. 'Good
governance' kan niet bestaan als er niet sprake is van een democratisch gekozen
regering, of zoals de bekende intemationaalrechtelijke auteur Thomas Franck het
stelt: "only democracy validates governance". Democratische verkiezingen veronder-
stellen vrije en eerlijke verkiezingen, een "fair" kiesstelsel, vrijheid van vereniging en
vergadering, vrijheid van oppositievorming, vrijheid van de pers enz. Zowel voor grote
staten of landen als zeker voor kleine staten of landen zou het wenselijk zijn het
proces van vrije verkiezingen kritisch te laten begeleiden door internationale waarne-
mers; de Verenigde Naties kennen daarvoor een apart programma.

Wellicht kunnen we stellen dat de 'input-zijde' geen element is van 'deugdelijk
bestuur' maar een voorwaarde daartoe. Het accent komt dan te liggen op de 'output-
zijde' van het bestuur, te weten de wijze waarop het bestuur zich manifesteert.
Internationaal zijn de minimum-eisen van deugdelijk bestuur nog nauwelijks vastge-
legd; die minimum-eisen zijn slechts in ruime penseelstreken geschilderd. Dat is
anders in Nederland, waarmee Aruba een zo nauw verwante rechtsorde heeft. Met de
groei van de sociale en democratische rechtsstaat, waarin de overheid op een steeds
ruimer gebied haar activiteiten uitbreidde en de burger derhalve in steeds meer
situaties de overheid tegenkwam en tegenkomt, is het begrip 'behoorlijk bestuur' dat
de juridische kern vormt van het bredere begrip 'deugdelijkheid van bestuur' of 'good
governance' steeds verder, gedetailleerder en toegesneden op de directe relatie tussen
burger en overheid ingevuld; de toenemende invloed van de internationaal vastgelegde
rechten van de burger heeft daarbij impliciet en soms expliciet een belangrijke rol
gespeeld. In een nauw samenspel tussen rechter, wetgever en bestuur is in de afgelo-
pen decennia een groot aantal beginselen van behoorlijk bestuur geformuleerd die
door het bestuur dienen te worden geëerbiedigd. Deze beginselen zijn:
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- een bevoegdheid mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is
gegeven;

- een overheidsorgaan dient in redelijkheid na afweging van alle relevante belan-
gen tot een beslissing te komen;

- het zorgvuldigheidsbeginsel; (o.a. horen van partijen);
- het motiveringsbeginsel; vooral van belang bij afwijzende beschikkingen;
- het rechtszekerheidsbeginsel;
- het gelijkheidsbeginsel;
- het vertrouwensbeginsel;
- het beginsel dat een besluit dient te zijn gebaseerd op een juiste feitelijke

grondslag;
- het beginsel dat een beslissing dient te worden genomen door een bevoegd

orgaan.

Voor het inachtnemen van deze beginselen van behoorlijk bestuur en van de
hiervoor geschetste beginselen van deugdelijk bestuur dient de overheid zich voortdu-
rend te verantwoorden. Dat kan op nationaal niveau op drieërlei wijze gebeuren: (l)
ten overstaan van het verkozen parlement ('democratic accountability'); (2) door
middel van controle door hogere bestuursorganen of door onafhankelijke bestuurlijke
organen, zoals een Rekenkamer ('hierarchic accountability') en (3) ten overstaan van
de individuele burger ('legal accountability'). Dankzij de ontwikkeling van het interna-
tionale recht van de mensenrechten is daar in de afgelopen decennia een vierde
niveau aan toegevoegd: (4) de verantwoording ten opzichte van internationale
toezichthoudende organen ('international accountability'). Ik concentreer mij hierna
op de 'legal accountability'.

In kleinschalige samenlevingen, zoals Aruba, heeft vooral de rechterlijke macht een
uiterst belangrijke taak bij de handhaving van behoorlijk bestuur. De rechter dient de
armslag te krijgen om elk onrechtmatig overheidsoptreden te corrigeren. Het is dat
opzicht bemoedigend dat onder de Arubaanse staatsregeling de rechter de bevoegd-
heid heeft wetgeving te toetsen aan de in Hoofdstuk I van de Staatsregeling neerge-
legde grondrechten. Wat mij betreft zou de rechter tevens de bevoegdheid dienen te
krijgen wetgeving en de toepassing daarvan te toetsen aan de Staatsregeling als
geheel; ik heb dat ook betoogd voor wat betreft de bevoegdheid van de Nederlandse
rechter om wetten te toetsen aan de Grondwet. Ik zou zelfs een stap verder willen
gaan door te stellen dat de tijd is gekomen om ook toetsing van de Arubaanse (en
Nederlandse) wetgeving aan het Statuut mogelijk te maken; ik kom daarop in mijn
slotopmerkingen terug. Tenslotte dient de rechter, zo mogelijk op basis van een op de
Arubaanse situatie en behoeften toegesneden Algemene Wet Bestuursrecht, de
bevoegdheid te hebben om beschikkingen van de overheid te toetsen aan de wet en
aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Maar niet elk overheidsoptreden dat onbehoorlijk is, is tevens onrechtmatig.
Daarom dienen nieuwe instrumenten te worden gecreëerd, die onjuist of onbehoorlijk
maar niet onrechtmatig optreden van overheidsorganen kunnen tegengaan. Ik denk
daarbij aan het instituut van een Ombudsman of van een Nationale Commissie voor
de Rechten van de Mens die kosteloos of tegen zeer laag tarief door individuen
kunnen worden benaderd, wanneer zij menen slachtoffer te zijn van onbehoorlijk of
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onjuist overheidsoptreden. De Ombudsman of de Nationale Commissie voor de
Rechten van de Burger zou in zich daarvoor lenende gevallen zelfstandig een procedu-
re namens de klager voor de rechter moeten kunnen beginnen. De beslissingen van de
Ombudsman of de Nationale Commissie zouden in ieder geval in een breed te
circuleren jaarverslag moeten worden gepubliceerd, daarmee bijdragend aan een
'mobilisation of shame' effect.

Niet-gouvernementele organisaties, zoals vakbonden, vrouwengroepen, kerken,
ideële organisaties en anderzijds professionele organisaties, zoals de advocatuur,
hebben een zeer belangrijke rol in dit opzicht. Ik zie twee taken: enerzijds een
educatieve, preventieve rol, bestaande uit het informeren van hun leden van hun door
de nationale wetgeving en door internationale verdragen toegekende rechten en
plichten, en anderzijds door het fungeren als "waakhond", "watch-dog", door in zich
daarvoor lenende situaties het bestuursapparaat en de politiek te herinneren aan hun
verplichting tot een praktijk van behoorlijk bestuur, zo nodig door het instellen van
rechterlijke procedures of procedures bij de Ombudsman of Nationale Commissie
voor de Rechten van de Mens. De advocatuur zou in dergelijke gevallen bereid
moeten zijn pro deo of tegen verlaagd tarief zulke procedures te voeren of te
begeleiden, zelfs als dat uiteindelijk een gang naar Straatsburg (waar de Europese
Commissie voor de Rechten van de Mens zetelt) of naar New York of Genève (waar
het Mensenrechtencomité van het Burger- en Politieke Rechtenverdrag zijn vergade-
ringen houdt) zou impliceren.

V. Slotopmerkingen

Ik dien tot een afronding te komen. In het voorgaande heb ik aangeduid hoezeer
het Statutaire begrip 'deugdelijkheid van bestuur' in het voetspoor van de internatio-
nale aandacht voor het belang van 'good governance' in de economische en sociale
ontwikkeling, opnieuw tot leven is gebracht. Ik heb daarbij aangegeven dat vooral de
onafhankelijke rechter en onafhankelijke niet-rechterlijke of quasi-rechterlijke
organen, zoals een Ombudsman of een Nationale Commissie voor de Rechten van de
Mens en internationaal toezichthoudende mensenrechten-organen, een belangrijke rol
kunnen spelen bij de handhaving van een behoorlijk bestuur. Dat geldt voor grote
landen en in sterkere mate nog voor kleinere landen. Ik maak in het licht van mijn
betoog nog drie algemene opmerkingen:

l. Artikel 43 Statuut wordt naar mijn mening ten onrechte eng uitgelegd. Op basis
van artikel 43(1) hebben de Koninkrijkspartners elk voor zichzelf de primaire
verantwoordelijkheid voor de handhaving van de mensenrechten, de deugdelijk-
heid van bestuur en de rechtszekerheid; tot zover geen probleem. Mijn probleem
zit in de uitleg van artikel 43 lid 2, die het Koninkrijk slechts toelaat in 'crisissi-
tuaties' op te treden. In het licht van de internationale discussie over 'good
governance' en de stellingname van Nederland daarin, ben ik van mening dat uit
artikel 43 lid 2 ook positieve verplichtingen voortvloeien tot bescherming van de
rechten van de mens, de deugdelijkheid van bestuur en de rechtszekerheid.
Binnen het Koninkrijk wordt reeds op velerlei terreinen samengewerkt op basis
van artikel 38 Statuut; daar waar deze samenwerking de rechten van de mens, de
deugdelijkheid van bestuur of de rechtszekerheid betreft zou een expliciete
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verwijzing naar artikel 43 op haar plaats zijn.

2. Mijn tweede algemene opmerking betreft de wenselijkheid van het mogelijk
maken van toetsing van de Nederlandse, Arubaanse en Nederlands-Antilliaanse
wetgeving aan het Statuut en aan Rijkswetten. De tijd is meer dan rijp dat ex
artikel 49 Statuut een Rijkswet tot stand wordt gebracht waarin deze toetsingsbe-
voegdheid wordt geregeld. Een dergelijke toetsingsbevoegdheid geeft de rechter
de mogelijkheid de term 'deugdelijkheid van bestuur' voor zover het gaat over
wetgeving verder uit te werken, waarbij hij zich ondermeer kan baseren op de
rijke jurisprudentie inzake de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ik
ben ervan overtuigd dat de rechter van een dergelijk toetsingsbevoegdheid een
wijs gebruik zal maken.

3. In de derde plaats beklemtoon ik dat 'good governance' (behoorlijk bestuur) en
de rechten van de mens niet synoniem zijn. Ik wijs erop dat behoorlijk bestuur
niet de waardigheid en de waarde van het menselijk individu tot centraal
uitgangspunt heeft, maar eerder het scheppen van voorwaarden die gunstig zijn
voor een doelmatig en doeltreffend gebruik van overheidsmiddelen. Toch bestaat
er een nauwe samenhang tussen 'good govemance' en de 'rechten van de mens',
zowel aan de in- als aan de output zijde, zoals ik hiervoor heb geprobeerd aan te
tonen. Deugdelijk bestuur kan ertoe bijdragen dat het vertrouwen van bestuur-
den en hun bestuurders wordt bevestigd of herbevestigd. Deugdelijk bestuur kan
er tevens toe bijdragen dat aan het ideaal van de volledige realisering van de
rechten van de burgers, de rechten van de mens, recht wordt gedaan.

Dames en Heren, twee jaren geleden had ik het voorrecht om .in het kader van de
Informatiecyclus Deugdelijkheid van Bestuur, georganiseerd door de Universiteit van
de Nederlandse Antillen en de Kamara Sindikal, een lezing te geven over min of meer
hetzelfde onderwerp als vandaag. Ik citeerde toen de welbekende Boeli van Leeuwen,
die in zijn essay "Permanent naar de Bliksem" schreef:

"Ik ben vijfentwintig jaar ambtenaar geweest. Vanaf het moment dat ik in dienst
trad, heb ik nooit anders gehoord dan dat we op het punt stonden naar de
bliksem te gaan"; en

"... Niemand begrijpt hoe die rotzooi bij ons in elkaar zit. Niemand kan verklaren
hoe wij een dergelijke incompetentie en slabakkerij overleven".

Toen en nu kan ik niet beoordelen of Van Leeuwen te pessimistisch, te kritisch
was, of slechts in prozaïsche hyperbolen sprak. Het staat evenwel voor mij vast dat de
regeringen van zowel Aruba als de Nederlandse Antillen zeer serieus bezig zijn met
de problematiek van de handhaving en versterking van de deugdelijkheid van bestuur.
Zij hebben daarbij recht op steun van de derde Koninkrijkspartner. Zij mogen daarbij
verlangen dat ook de verhoudingen tussen de Koninkrijkspartners zelf worden
beheerst door de beginselen die in het begrip 'good governance' verborgen liggen. Ik
beschouw het als een grote eer dat ik uitgenodigd ben voor dit belangwekkende
Koninkrijkssymposium en voor de gelegenheid om in het kader daarvan het woord te
voeren over het voor ons allen zo belangrijk onderwerp van 'good governance'.

Ik dank U voor Uw aandacht.
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PUBLIC MANAGEMENT & GOVERNANCE:
TOWARD GOOD GOVERNMENT & PROBLEM-SOLVING

Prof. dr. E.S. Jones1

I. Introduction

Borderless societies with a complex web of interdependence and openness are a
feature of the globalized environment. Large, developed and more powerful states
tend to manage the consequences of borderlessness better than their small, dependent
counterparts, most having experienced "colonial" status. Typically, the small states
appear less able to manage prevailing situations both for socio-historical reasons, as
much for the fact of their small size and associated features. Without accepting this
position in every detail, we take note of some peculiarities of the small state as well as
emerging conceptualizations about the culture of public management to suggest that
the demands of good govemment today are similar, irrespective of state size. This
paper therefore, seeks to explore some relevant issues and themes raised in the debate
about governance and the emerging culture of public management as tools of good
government and problem-solving in any context.

II. Small states revisited

For the most part, small states are profiled as import-dependent, debt constrained
small islands with limited capital, marked under-capacity for management and high
dependence on extemal markets, technology, capital and expertise. This expression of
borderlessness promotes a natural psychological dependence that perpetuates the
image of "backyard" communities over-exposed to extemal lifestyles. Another by-
product is inflexibility of high cost production systems.

Furthermore, there is a problem of concentration. Their economies are highly
concentrated on few export products and services with relatively narrow concentration
of markets for experts. All such features are conducive to a highly vulnerable export
base, requiring a continuing quest for foreign capital. Management of this pattern of
concentration is constrained by a tradition of weak collaborative institutional ar-
rangements. Co-operative action is normally blocked because of real or historically
created "particularisms". These make for mutual mistrust as well as for the dominance
of incentives to compete rather than co-operate. (cf Barker: l; 1992/Jones, Subrama-
niam: 3A).

In addition, relatively high administrative costs result from the presence of over-
grown and welfare-oriented state bureaucracies. Thus, the machinery of public
administration has never really been managerial in the classical sense. It has tendered

1 Prof. dr. ES. Jones is professor in public management and governance at the University of
the West Indies, Mona, Kingston, Jamaica.
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for the most part, to suffer from technical and managerial incapacity, some self doubt
as well as many irrational structures and practices. Such a machinery is rarely viewed
as adequate to manage complex processes, structural change and the structures which
tend to grow up in the colonial and post-colonial states.

Several scholars (e.g. Barker et al: 1) identify heavy migration of skilled human
capital and movement outward of finance capital as perennial problems. This
movement of resources, essential for national policy development and management
has proved extremely difficult to control and is partly responsible for the progressive
decline in some economies, the growth of systemic corruption and the institutionaliza-
tion of an informal economy, driven in part by drug trafficking. These structural
characteristics by themselves and together with the profile of "the derivative middie
class" created by colonialism represent some other complicating factors.

Elsewhere, (Jones/Subramaniam: 3A) we have characterized this derivative middie
class as the salaried professionals performing largely mediating jobs between rulers
and the ruled. It developed four basic characteristics - being derivative, imitative, lop-
sided and frustrated - in all colonial situations. It was derivative in the sense of being
derived from colonial occupation rather than by natural evolution. It imitated some of
the characteristics of the colonial rulers functionally and to establish support. It was
lop-sided because there was no corresponding economic middle class of distributors,
retailers, servicemen and rentiers to balance this professional salaried class, in contrast
to the natural middie class of the West where the professional and economic wings
balanced and buttressed each other. Finally, it was frustrated economically because
there was less and less scope for employment in a stagnant colonial economy;
politically, as the class was denied the share it demanded in goveming and in adminis-
trative positions; and socially, as members of the class were rebuffed from entering the
social circles and clubs of the colonial rulers. But this frustration was its saviour as it
inspired the class to organize the nationalist freedom struggle through agit-prop
methods and take over the reins of power from the colonial power.

This broad pattem of the evolution of the derivative middle class oriented it
towards political power and bureaucratie dominance which too, would have obvious
implications for a governance system and the emergence of any altemative culture of
public management.

Beyond these socio-historical and structural conditioning factors, "vulnerability,
tensions and ambiguities" also define the policy environment of small states. They are
vulnerable to a variety of extemal shocks, particularly in their economic relations, as
well as to some that are man-made and natural. All impose policy constraints in a
context where ability to exercise countervailing power is already weak. Specifically, the
tensions and ambiguities involved in negotiating sovereignty, consensual values and
stability have been most pressing on the small colonial state.

Small states in general are now undergoing some form of structural adjustment in
economy, society and the political order-enforced or otherwise. These adjustment
processes seek a comprehensive restructuring of management and co-ordination of the
public, parastatal and private sector organizations so as to make them individually and
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collectively more productive and to contribute more effectively on a sustainable basis,
to the country's development goals. These processes require the participation and
support of local and international organizations and groups. They call for significantly
different and a complex role of the govemment machinery. They require new capacity
for policy management that would smoothly usher in marketization. In the structural
adjustment process the different layers of govemment are also required to demon-
strate skills in initiation and management of policy partnerships (Kiggundu: 4; Chap
8).

Thus, a confluence of forces, some related to the decolonialization process, others
to the liberalized market-oriented movement and some driven by the post-cold war
democratization ethos, all inform the almost universai shift from govemment to
governance. These new demands for governance in the small state are sustained by
growing popular cynicism about the political process expressed in the turn away from
political parties and the political system. It is evidenced as well by unorthodox forms
of protest as well as for demands for reform of the state to off-set a range of demo-
cratie deficits. Crises in govemment are also evident in increasing crime rates, growing
systemic corruption and manifest incapacity in the administrative realm.

All these conditions and circumstances prevail in the small state systems, with
variations. They point to the dominance of structural problems associated with
conditions of complexity dynamics and diversity (Barker: l; Metcalfe: 8; Kooiman: 5).
One mark of complexity in the small state is the netwerk and intensity of relations
among the economic, political and administrative sub-systems with which a govern-
ment must deal. According to the review literature, dynamics and tensions are
commonplace features especially in small states with heterogeneous social formations
and where govemmental power is not always decisive. Government's ability to
discharge the steering role at the macro level is therefore often in doubt. Naturally,
dynamic proporties characterize inter-group relations at the micro level as the central
actors attempt to exploit unstable situations. As for diversity. it is evident in differenti-
ation, heterogeneity and uncertainty at every level of process across the public and
civic realms. For society as a whole therefore, the search for consensus tends to
become difficult as accepted notions of the public interest defy definition. Under these
circumstances the logically necessary macro tasks of govemment, viz, securing integra-
tion and fashioning regulatory instruments become difficult to implement.

In this kind of policy environment, what is the nature of the priority problems to be
resolved? Two pivotal forces define their nature: the context of turbulence and
uncertainty as well as a presumptive under-capacity to manage. Defined in this way
the nature of the problem becomes structural - systemic and macro. They therefore,
require macro management responses, capable of steering inter-organizational
networks as distinct from micro management, more concerned with steering individual
organizations to secure incremental transformation. Writing about this phenomenon,
Metcalfe (8) suggests that:

"... structural change is a change of a system rather than change within a system. It
involves the modification of rules of the game that frame organizational interactions,
define organizational roles, responsibilities and relationships and regulate inter-organi-
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zational competition and conflict...."

Structural problems then, cannot be effectively removed at the micro level, for no
single actor has sufficient over-view to make application of the needed instruments
effective; no single actor has sufficient action potential to resolve structural problems
by acting independently. Nor can solutions to such problems be effectively imposed by
outside intervention. They cannot be resolved either via the strategy of "central
control". Rather it is only at the macro level would it be possible to gain a full picture
of Structural problems and manage the transition to new institutional framework
(Metcalfe: 8). An important starting point therefore, is to stimulate systemic ability to
intemalize innovative ideas, relationships and practices, not only by strengthening
technical capacity of individual organizations, but also by forging co-operative rela-
tionships among them.

III. Extending capacity building

Reduced to its minimum, capacity building involves mobilizing and developing the
ability of individuals, groups and organizations to identify and solve development
problems overtime. These skills, institutions and incentives must however, undergo
constant review and refinement. In short, the process requires certain normative
commitments and institutional and human resource pre-conditions. The learning-based
approach readily recommends itself as one method of building capacity to handle
Structural transformation. Commitment to this approach requires an institutional
context quite different to the traditional bureaucracy. It requires instead, "modified
bureaucracies" that are more flexible and responsive. It must be based more on social
leaming, -than on scientific management. It must be less pre-occupied with finding
"subjective rationale" and be more concerned with "discovering useful problem-solving
action" by affected groups. (Rondinelli: 12) Korten, (quoted in Rondinelli) writes
corroboratively that:

"The key to social leaming is not analytical methods but organizational process; and the
central methodological concerns is not the isolation of variables or the control of bureau-
cratie deviations from the centrally-designed blueprints, but with effectively engaging the
necessary participation of system members in contributing to the collective knowledge of
the system."

Accordingly, the learning-based style of managing Structural problems requires the
education and training at the individual and systemic levels. In other words, learning-
based management must seek to cultivate at these levels, ability to question existing
conditions, relationships and practices, as well as promote competencies which enable
society to draw general lessons from experience. It must also seek to stimulate the
ability to test theory through practical endeavours, and to apply successful approaches
to new situations. Conventional bureaucracies cannot adjust to these requirements,
and would deny this kind of creativity.

Systemic management reform programmes are essential to sustaining capacity and
leaming-based management. Normally the public service machinery should lead the
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search for appropriate management to enhance problem-solving capacity. However,
management reforms must be encouraged in the non-state sectors as well. Deliberate
attempts must be made to establish cross-sectoral networks or collaborative arrange-
ments. These must be designed to facilitate complementarity via sharing of informa-
tion and competencies that aid problem-solving. Such networks must encourage
constructive policy debates that clarify issues and promote an inventory of different
policy options. Yet, networking as a capacity-building strategy need not be a purely
domestic instrument. Linkages with the international development community as well
as with other developing countries with similar Structural problems and experiences
may also aid problem-solving. A coherent management reform movement must,
however, emphasize entrepreneurship and innovations, appropriate incentives for
stakeholders as well as emphasize public education about the reform agenda.

For the small state system which approach Structural problems with management
and motivation deficits, a clearly articulated, on-going and consensus-driven policy on
human resource development and management is essential. Within such a scheme,
strategies for improved utilization of capacities, the offer of new incentives as well as
the building of institutions for research and development are important platforms on
which capacity can be built. Yet concrete results would remain elusive unless the
development agenda is kept manageable, so that available capacity is neither over-
extended nor demoralized. Operationally, this means that priorities must be carefully
selected as must be the timing considerations for their implementation. Evidently, the
project or team approach to the utilization of national capacities, can also reinforce
the movement to displace Structural obstacles (cf Rondinelli: 12). Teamwork at the
macro level would encourage joint responsibility for policy successes and failures, as
well as weaken sectional opposition to policy management. Properly managed,
development projects are potential capacity-building tools because they can yield quick
visible results, advance a culture of policy experimentation, promote social leaming, as
well as broaden the skills base at all levels.

In all this, leadership becomes the key vehicle for enhancing and reproducing
governing capacities. Many developing small states are said to experience crises of
leadership both at the organizational and national level. In many policy fields e.g. the
economy, the environment, the social services, urban planning, international transac-
tions, technology management - the problems are way beyond the capabilities of the
organizations and leadership charged with dealing with them. Usually, go-it-alone
impulses tend to be strong and therefore inter-organizational co-ordination is especial-
ly weak. Thus, a fundamental challenge is how to facilitate the emergence and
effective utilization of high quality leadership in the small state. It is a worthwhile
caution that leadership should not be equated purely with formal education. Four
other elements are equally necessary for cultivating and sustaining it (cf Kiggundu: 4).

First, is the willingness to identify with and articulate national sentiments and goals
and translating these into coherent organizational mission. The second element is
capacity to mobilize resources, including technical and political supports. Reinforcing
effects would come from the ability, motivation and perseverance to remain focused
on the mission. Needed fourthly, are skills, knowledge, respect and the emotional
appeal from all stakeholders. These attributes, it is claimed, are usually hard to find in
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the small state. Their cultivation would depend then, on the quality of the strategy
used.

Initially, effort must be invested in the "search, selection and development of
individuals who possess the potential" to meet these demanding challenges. A related
element of strategy requires concentration on a "critical mass" of people who can
develop networks of mutual support and work together to discharge their strategie
functions. Furthermore, the socio-cultural imperatives and peculiarities of small states
require that the individuals identified for leadership roles should be nationals who
have the cultural background and the sensitivity to understand and to identify with the
domestic task environment. This is not an argument against expatriates, for their role
is essentially to provide technical and administrative support. Crisis situations which
now underpin development management in the small states also require less personal-
ized leadership, itself a by-product institutional failures m the past, and a strenger
emphasis on technical expertise and experience (Kiggundu: 4).

Growing diversity as well as pressures toward greater democratization in the small
and large states now require new forms of leadership, able to anticipate the need for
more balanced and effective governance. To do so the new leaders must be able "to
do as well as propose"; must concentrate on "common goals requiring the pooling of
resources" including the sharing of ideas and the dispersal of power. In short, contem-
porary leadership will need to become more collective, operating through networks
and consensus because it is uniikely that one individual will be able to produce all the
resources required for effective management of the whole (Grell/G appert: 2).

In the interdependent, rapid changing environment of the 1990s, it is necessary that
leadership and administrative action be cemented in nonnative structures oriented to
augmenting the ability of citizens and leaders to act ethically. Ethics, values and
morals become more significant because of the prevailing philosophy that governments
should "do more with less". Accordingly, administrative and political leadership will
need to become more accountable for their commitments and performance while
holding organizations responsible for their actions. Individuals too, must learn to lead
by taking a greater share of responsible for their welfare, relying less on larger
institutions for support. Certain frameworks are now available for structuring and
orienting individual, group and official action and behaviour towards sustained
capacity-building and macro problem-solving - in small and large states.

IV. Public management & governance

In much of the new and review literature as in certain national practices, frame-
works embracing "a culture of public management" and of "governance" announce
themselves as universal problem-solving tools. Below we review some of those relevant
elements, particularly as they relate to experiences in the extant administrative reform
movement.

A "culture of public management" is said to be rapidly replacing the traditional
values associated with public administration, namely stability, predictability, continuity
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and certainty. The emerging culture is distinguished by its explicit acknowledgement of
"responsibility for dealing with structural problems at the level of the system as a
whole". It acknowledges that structural problems require systemic solutions. It
recognizes the total situation as a netwerk of relationships among organizations which
can be manipulated and modified through co-ordinated action which must be reward-
ed. It is concerned with setting the framework oriented to the search for "common
interests". On the basis of these propositions, Metcalfe and Richards (9) have distilled
three core values of the emerging public management culture: as a macro process
focused on structural changes; as a leaming process oriented to facilitating better
operational management; and as a process of political design.

As macro process, public management rejects separation between processes of
policy making and policy management. Rather, it emphasizes their interdependence as
being essential for dealing with structural change. Traditional public administration
emphasizes the un-coupling of these processes. One typically by-product has been
institutional turf wars e.g. organizational struggles in the budget process. Another
concerns the tendency to misdirect the administrative reform effort to concentrate on
"the internal efficiency of organizations" rather than on a search for effectiveness
through inter-organizational co-ordination. Public management by contrast, is concer-
ned with steering the behaviour of the various networks associated with public policy
formulation and implementation. As such, a key role of public management is to
anticipate and cope with, structural or other problems resulting from failures of inter-
organizational co-operation.

A salient trajectory of public management as a learning process emphases flexible
and adaptable approaches. It focuses on cultural values and contextual circumstances
as the guide to management action. It relaxes dependence on pre-existing permanent
structures designed to respond to pre-set objectives. lts guiding theme is better
performance of the whole system. In this approach the constituent actors pool their
adaptive resources in order to confront essentially macro challenges. Treating govern-
ment as a learning system, thus implies that the administrative reform orientation
would concentrate less on building structures and more on building capacities for
management change based on leaming from experience (cf Metcalfe & Richards: 9).

Public management seeks to build appropriate frameworks for constituent organiza-
tions to interact directly with each other, on a stable basis to re-define common
problems and co-ordinate the search for solutions.

Schon too, has written aptly about pluralistic leaming:
"Iƒ government is to learn to solve new public problems, it must also learn to create the

systems for doing so and discard the structures and mechanisms grown up around old
problems. The need is not merely to cope with a particular set of new problems, or even to
discard the organizational vestiges of a particular form of governmental activity which
happen at present to be particularly cumbersome. It is to design and bring into being the
institutional process through which new problems can be continually confronted and old
structures continually discarded." Quoted in Metcalfe (8).

Conceptualizations of public management as "political design" would orient process
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toward the reconstitution and redistribution of organizational power and responsibility
in order to improve systemic performance. In this is involved redesigning of roles and
the mutual relations of interdependent organizations. Also involved is the setting of
mies of the games as well as incentives and frameworks aimed at ensuring orderly
policy management, conflict resolution and at preventing the abuse of power. Political
design is therefore not a discrete activity, but a series of action steps requiring the
continuous attention of top management. Metcalfe and Richards (9), leading scholars
on this theme, also indicate the need to steer clear of accountability mechanisms that
would fetter managerial autonomy, creativity and overall ability to perform. Thus, the
political design should search for non-hierarchical mechanisms such as may be found
in peer-groups evaluation of performance or other altematives which respond to
specific organizational realities.

This emerging "culture of public management" does not suggest disconnection
between macro level policy process and organizational realities at the micro level.
Indeed, such connections and interactions are implicit in the emphases of public
management as social learaing. Considerable administrative capacity is required
however, to co-ordinate such linkages. Nor should the emerging culture of public
management be reduced to replication or imitation of business management practices
and techniques. Both converge only to the extent that public management values of
experimentation and flexible adaptation encourage leaming from successful practice in
any sector.

A complementary and overlapping set of ideas, strategies and techniques, helpful in
managing structural problems, is embodied in the governance concept. Governance is
fundamentally a capacity building process, entailing the mobilization of official and
social competencies to solve primarily macro problems. Modem governance is
predominantly, a process of activating and co-ordinating social actors to deal with
complex crisis issues in society. The framework within which this plurality of governing
actors, public and non-public, operate cannot therefore be externally imposed. Rather,
it requires voluntary interaction whereby each actor can influence the other in the
search for solutions. Governance therefore assumes "weakening the autonomy of the
state vis a vis social sub-systems". In effect, it seeks to re-define traditional boundaries
between government and society, emphasizing the sharing of tasks and responsibilities
for problem-solving (Kooiman: 5).

Put differently, governance is a participative process in which social forces -
individuals, groups and authorities engage in collective decision-making to re-design
policy and institutions and incentives and to clarify their mutual roles and responsibili-
ties around agreed definition of the public interest (Metcalfe: 8). Self-evidently, this
approach does not rely exclusively on the market, state or community as independent
instruments. Instead, it seeks to cultivate adaptive frameworks for joint action,
especially for the building of new skills and the allocation of responsibilities for
managing in turbulent situations.

Commitment to governance as a capacity building process is now on the agenda of
the international development agencies, e.g. the World Bank, concerned with "devel-
opment management". For such agencies, the underlying challenge is to build and
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sustain public sector management capability side by side with encouraging the
diffusion of such capacity society-wide. Yet for them, governance goes beyond the
formation of mies and institutions which merely promote the efficiënt and transparent
conduct of public and private business. It also includes the "exercise of authority,
control, management (over the) power of govemment.... for the good management of
a country's economic and social resources for development" (World Bank: 13).

Much in line with the growing scholarly consensus, Grell and, Gappert (2) define
governance as "an individual and collective act encompassing the ability to create and
maintain the delicate balance necessary to act, process and govern through, for and
with the needs and voices of a culturally diverse society...." In short, governance seeks
to build sub-systems relationships that are "more balanced and collaborative".

In practice then, governance relates to the ways in which society solves its problems
collectively, using government merely as one instrument in the process. This process
therefore, involves modification of the rules of the game that previously determined
traditional organizational interactions. It assumes that individual organizations cannot
effectively resolve structural change problems acting independently and that solutions
cannot be effectively imposed from outside. It requires moderation of possible inter-
organizational conflicts via consensus building strategies shaped from within.

All these conceptualizations converge, seeing governance as an interactive process
of "co-steering", "co-managing" and "co-guiding" through which social, politico-adminis-
trative actors organize themselves in interdependent relationships to enhance overall
problem-solving capacity. Implicit in all these inter-related conceptualizations are
some strategy-based implications.

To be effective, governance strategies must engender a sense of interdependence
among the partners. This will come about with the weakening of the boundaries
between state and society and with the mutual understanding of the national develop-
ment programme and its benefits. As these boundaries become more "permeable"
there is the possibility that more openness, trust and therefore, better understanding
and consensus will grow among all the actors concerned.

Further, governance engenders force as a capacity building strategy when it is
regarded or operated as a "balancing process". As such it is not static, but rather
represents a process of coming to grips with tensions between the varied needs and
problems of governing on the one hand and governing capabilities on the other. Given
the on-going need to align private interests with public purposes, partners within the
framework must themselves develop flexible and adaptive orientations toward policy
making and implementation. That is why, the overall policy of managing structural
problems must avoid reliance on pre-determined organizational design and concentra-
te instead on the use of "modified bureaucracies" as important element of strategy.

On-going refinement of appropriate institutional design would be dependent on the
rate and quality of "organizational learning". Organizational learning, would be
reflected in the ability and willingness of constituent actors to draw lessons about and
rethink fundamental aspects of policy-problems, goals, instruments and implementa-
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tion design. As suggested above, sustainability of organizational leaming capabilities
itself requires significant investment in human resource and organizational develop-
ment, society-wide. Needless to say, such investment should seek to expand ability to
handie technical and non-technical issues at the macro-level as well as ensure micro-
level capacities to comprehend and handie assigned tasks efficiently. None of this
would be instrumental, however, if human resource and organizational development
policy is discontinuous, inattentive to the requirements of rational deployment or
remains uncommitted to a culture of implementation and maintenance (Osbour-
ne/Gaebler: 11).

As suggested previously, these "strategies" need the reinforcement of systems of
incentive for effective performance as well as appropriate frameworks for accountabili-
ty. Beyond these concerns, governance must rely on a de-institutionalization strategy.
In the inter-organizational literature, this means willingness to experiment as well as
to discard policies, structures and other mechanisms that grow up around the old
approaches and policies. Governance naturally encourages policy experiments. When
such experiments are undertaken jointly and implemented on the basis of negotiated
strategies, then they tend to weaken the impulse toward whimsical policy opposition
(cf Metcalfe: 8).

Major barriers are, however, involved in the shift from excessive government to
mcreased governance in a context such as Jamaica's. One problem relates to pro-
moting institutional and political transformation where the tradition of institutional
collaboration is weak and where the old culture of client-patron relations and partisan
tribalism remains strong. There is too, the constitutional system which concentrates
power in the hands of the Executive, particularly in the office of the Prime Minister.
Although gathering strength and registering some impact, civil society outside of some
"older coalitions" (Jones:3/Munroe:10) is still relatively under-developed. Aspects of
the liberalized economic model also impose constraints on the smooth emergence of
democratic governance. lts dogmatic mode in the automatic down-sizing of the state,
the attrition of social services side by side with the generation of massive private
sector samples, as well as the insufficiency of vocal private sector support for socio-
political reforms - represent complicating factors. Taken together, these factors
engender mistrust, hold back necessary processes of redistribution of power and
reinforce inclinations toward competition based on the old socio-political and economic

formulae.

Liberating the forces of collaborative partnerships is going to require that all
social partners take more responsibility for the development of innovative problem-
solving strategies. This means attempting more policy experiments on socio-ethical,
political and economic issues. For example, social policy on education, both formal
and popular, is necessary for sound governance and to sustain the new democracy.
Design of such a policy necessitates the elimination of the piecemeal and fragmented
approaches to reform. Rather the restructuring of the system will require the full
involvement of all constituencies as well as shirts in our belief of how and to whom we
provide different kinds of education (cf Grell & Gappert: 2).

A powerful symptom of the crisis in governance is the turn away from the political
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parties and the increasing incidence of public corruption. The shift to democratic
governance therefore, means that government's dominant traditional role as "medi-
ator" must change to emphasize ethical and moral standards; the new role should be
that of "steward of public values" (Grell & Gappert: 2). Ethics and moral authority
become increasingly important in the public policy process, but reinforcing effects
should come from better management of politico-administrative discretion and of
conflict of interest situations which feed systemic corruption.

By way of a Jamaican illustration again, any attempts to offset the power of the
Executive branch must avoid the creation of a new bureaucracy such as exists in the
ubiquitous counterpart advisory corps. Executive dominance must be offset by a
greater participatory role for citizens in their own governance, especially more
involvement in decision-making at the local government level. In the context of
growing media pluralism in Jamaica, the new network should focus more on the public
dimensions of policy issues. Above all, local advocacy of USA-type constitutional
arrangements for a Jamaican cultural context, represents a flawed approach to
constitutional engineering. Variants of constitutional principles such as the "separation
of powers" idea may be adapted. but such experiments should be accompanied by
creative, collective thinking in the light of realities about the make-up of the local
political culture.

V. Conclusion

In the foregoing, we located the central problem trends of small and large state
systems in emerging conditions associated with turbulence and uncertainty. These
conditions tend to become "frozen" into structural problems. At the same time, almost
universal demands for different and less government and for more governance are
inviting the redefinition of traditional problem-solving strategies in small and large
states alike. Such redefinition now centres around the inter-related concepts and
strategies of governance and a culture of public management. This paper draws on
those frameworks and describes some approaches which are assumed to be appropri-
ate for managing some of the special problems of a small state such as Aruba. The
implicit conclusion then, is that effective management of crisis situation must rely on
strategy-based rather than panic-driven responses.
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BESTUUR EN RECHTSPRAAK IN KLEINE LANDEN

Mr. dr. M.R. Wijnholt1

1. Inleiding

Het onderwerp waarover ik iets zal zeggen is aangekondigd als "Bestuur en
rechtspraak in kleine landen", maar die vlag dekt de lading vrij slecht.

Waaruit bestaat dan die lading?
Allereerst uit het verslag van een speurtocht naar de betekenis van de term

"deugdelijkheid van bestuur" in het Statuut. Op het eerste gezicht zijn die woorden
wel duidelijk. Pas als je er over gaat nadenken, komen er vragen op. Ik zal stilstaan
o.a. bij de vraag: wat betekent "deugdelijkheid". Die vraag vond ik moeilijk. Totdat het
symposium begon en ik merkte hoe goed alles hier is georganiseerd. Als U wilt weten,
wat deugdelijkheid precies betekent, dan moet U kijken naar de organisatie van ons
symposium. Dan weet U het meteen. De term deugdelijkheid van bestuur heeft
overigens in de praktijk zijn nut bewezen en het is dan ook te betreuren dat de
Proeve voor een nieuw Statuut deze terminologie niet meer bezigt.

In de tweede plaats zal ik iets zeggen over de mogelijkheden die de rechter heeft
om aan deugdelijkheid van bestuur bij te dragen.

Het laatste deel handelt over het recente proefschrift van Munneke. Op zijn
voorstellen reageer ik in dat laatste deel, waarna ik afsluit met een praktisch voorstel.

In de Anglicaanse kerk zegt men over preken: After fifteen minutes no more souls
are saved. De congresleiding heeft die waarschuwing genegeerd en ons opgedragen
een uur te spreken. Ik probeer die opdracht zo goed mogelijk te vervullen, want ik
hoef geen zieltjes te winnen. Maar Uw blijvende aandacht zal op hoge prijs worden
gesteld.

2. Deugdelijkheid van bestuur

2.1. Wetsgeschiedenis

2.1.1. "Deugdelijkheid van bestuur" is een term uit het Statuut. Artikel 43 eist van
de landen de verwezenlijking van - onder meer - deugdelijkheid van bestuur. De
taakverdeling tussen het Koninkrijk en de landen is aldus: de landen zorgen voor de
"verwezenlijking" en het Koninkrijk voor de "waarborging". Volledigheidshalve voeg ik
daar nog even aan toe, dat het in artikel 43 niet alleen gaat over deugdelijkheid van
bestuur, maar ook over "de fundamentele menselijke rechten en vrijheden" en over
"de rechtszekerheid".

2.1.2. Aanvankelijk heeft artikel 43 een wat slapend bestaan geleid, en dat is ook
wel te begrijpen: Nederland was in de eerste jaren niet geneigd zich al te gauw te

1 Mr. dr. M.R. Wijnholt is lid i.b.d. van de Raad van State, Den Haag, Nederland.
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bemoeien met de interne aangelegenheden van de zojuist autonoom geworden landen2

en naarmate de tijd verstreek, ontwikkelde zich zelfs - vooral na de gebeurtenissen van
1969 op Curaçao - de gedachte dat de landen zo snel mogelijk onafhankelijk zouden
worden. In zo'n klimaat kan artikel 43 moeilijk gedijen.

Maar bij het aantreden van het kabinet Lubbers III in 1989 ging dat veranderen: de
gedachte aan onafhankelijkheid - die overigens voorzichtig gezegd op de eilanden
nooit veel weerklank heeft ondervonden - werd ook in Nederland losgelaten. Velen in
Nederland en op de eilanden hebben die ontwikkeling toegejuicht, ondanks - of moet
ik zeggen: mede dankzij - het prijskaartje, inhoudende dat de landen in hun bestuur
orde op zaken moeten stellen, een revival van artikel 43.

Het kabinet Lubbers III, zeg maar Minister Hirsch Ballin, ging dus sinds zijn
aantreden in 1989 weer Ernst maken met de artikel 43-standaard. Trouwens: vlak
daarvóór had de Nederlandse regering ondervonden dat - zoals het Statuut duidelijk
tot uiting brengt - de standaard niet alleen geldt voor de eilanden, maar ook voor
Nederland. Wat ik bedoel is het volgende. In de zomer van 1988 verscheen in het
Staatsblad de zgn. Harmonisatiewet, maar vervolgens ontstond staatsrechtelijke en
politieke commotie over de vraag of de rechter een parlementaire wet mag toetsen
aan het Statuut, in het bijzonder aan artikel 43. De toetsingsbevoegdheid werd niet
aanvaard, maar de Hoge Raad sprak wel als zijn oordeel uit dat de Staat niet had
gehandeld overeenkomstig de artikel 43-standaard, in dit geval de standaard van de
rechtszekerheid.3

2.1.3. Het spoor gaat verder terug dan tot 1954, wel tot 1948. In dat jaar werd
de Grondwet - zoals dat toen in emotionele termen heette - "opengehakt" om tege-
moet te kunnen komen aan het streven van enerzijds Indonesië naar onafhankelijk-
heid en anderzijds Suriname en de Nederlandse Antillen naar autonomie. Dat
openhakken was nodig omdat de overzeese rijksdelen, in artikel l aangeduid als
"Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao" nu eenmaal grondwettelijk stonden onder
het (opper)bestuur van de Koning, d.i. de Nederlandse regering.

In 1948 ging de Grondwet onder meer het volgende bepalen:

"Voor de in artikel l genoemde gebieden zal .... een nieuwe rechtsorde
worden gevestigd .... onder waarborgen voor de rechtszekerheid, de funda-
mentele menselijke rechten en vrijheden, en deugdelijk bestuur".

Artikel 209 voegde daar nog aan toe:

(tweede lid) "Er zal een Unie worden gevormd, ,
waarin als gelijkwaardige staten
deelnemen het .... Koninkrijk en de

2 Voor een praktijkgeval zie W.H. van Helsdingen, Het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden, 's-Gravenhage 1979, blz. 485 e.v.

3 HR 14 april 1989, NJ 1989, 469.
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Verenigde Staten van Indonesië ...."

(vierde lid) "De Unie zal .... de rechtszekerheid,
de fundamentele menselijke rechten
en vrijheden, en deugdelijk bestuur4

waarborgen ...."
Daarmee nam de grondwetgever de voorstellen van Staatscommissie-Beel geheel

over. Ook het ontwerp van de Staatscommissie5 bevatte dus de term deugdelijk
bestuur. Een amendement waarbij werd voorgesteld om in artikel 209 de woorden
deugdelijk bestuur te laten vervallen, kreeg geen meerderheid.'

2.2. Betekenis

Inmiddels is nu wel duidelijk waar onze term vandaan komt, maar wat moeten we
er onder verstaan? Die vraag is wat moeilijker te beantwoorden. "Bestuur" is een ruim
begrip; "deugdelijkheid" doet daar niet voor onder.

Allereerst dit. Deugdelijkheid van bestuur wordt in het Statuut genoemd naast de
rechtszekerheid en de fundamentele menselijke rechten en vrijheden. Daaruit volgt in
ieder geval dat een deugdelijk bestuur de rechtszekerheid bevordert en de grondrech-
ten eerbiedigt.7

2.2.1. De Staatscommissie - een zware commissie met drie ministers, alle fractie-
voorzitters en twee hoogleraren in het overzeese staatsrecht, - heeft de term geïntroduceerd, maar er verder geen woord over vuil gemaakt. Toen het voorstel tot grond-

wetswijziging in de Tweede Kamer werd behandeld, merkte Minister Beel op: "Wan-
neer .... gesproken wordt van een deugdelijk bestuur, dan betekent dit niets anders
dan hetgeen voortvloeit uit het geheel der bepalingen van Linggadjati".8

De Tweede Kamer nam daar genoegen mee, maar de ministeriële verwijzing naar
het Akkoord van Linggadjati9 bracht geen opheldering. In dat akkoord leest men niets

4 Overigens maakte artikel 3 van het Ontwerp-Uniestatuut, Staatsblad J 570, geen melding
meer van rechtszekerheid en deugdelijk bestuur; wel van de fundamentele menselijke
rechten en vrijheden.

5 Tweede Kamer 1947-1948, 775 no. 4.

6 Mededelingen Tweede Kamer 29 april 1948, blz. 169, tweede kolom.

7 Aldus ook Minister Beel (ibidem).

8 Ibidem blz. 1679, eerste kolom.
9 S.L. van der Wal, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Inlichtin-

gen 1945-1950, 's-Gravenhage 1976, blz. 753 e.v.
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van deugdelijk bestuur en trouwens: "hetgeen voortvloeit uit het geheel der
bepalingen10", wat wil dat eigenlijk zeggen?

De wetshistorische interpretatie-methode van de vage term uit het Statuut brengt
ons - dat moet onze conclusie zijn - niet dichter bij' een nadere inhoudsbepaling.

2.2.2. Dus proberen we een andere methode, de taalkundige. Volgens Van Dale
zullen we bij "bestuur" moeten denken aan de betekenis "gezag, regeringssysteem
enz.", d.w.z. niet louter uitvoering van wetten, maar ook wetgeving zelf en - in dit
verband - naar mijn opvatting zelfs rechtspraak. Ook van "deugdelijk" geeft Van Dale
meer dan één omschrijving. In aanmerking komen: "-degelijk, van goede hoedanig-
heid" en "-aan alle vereisten voldoende". Nog steeds breekt de zon niet door; de
mistigheid blijft hangen. Prof. Flinterman heeft in zijn presentatie "deugdelijk"
vertaald als "behoorlijk". Dat lijkt me niet helemaal juist, omdat het woord "deugde-
lijk" dan wordt gejuridificeerd en een te beperkte inhoud krijgt.

Naar de bedoelingen van het Statuut zijn de landen democratische rechtsstaten,
zodat de eis van deugdelijk bestuur o.m. neerkomt op de eis dat wordt bestuurd in
overeenstemming met de wet en met het recht, waaronder de zgn. rechtsbeginselen
zoals bijv. de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Aan die eis van deugdelijk
bestuur kunnen de burgers rechten ontlenen. Tegenover de plicht van de overheid
staat hier dus een recht van de burger. Niet deugdelijk in deze zin is bijv. het niet
nakomen van toezeggingen of het misbruik maken van overheidsbevoegdheden, of
willekeur.

De eis van "rechtmatigheid" is niet de enige eis van deugdelijkheid. Een andere eis
is die van "doelmatigheid". Het bestuur móet handelen in overeenstemming met de
gestelde doeleinden, of die nou van financiële aard zijn, dan wel van economische
en/of sociale aard. Zo zal ondeugdelijk bestuur kunnen bestaan in een slechte
begrotingsdiscipline of het niet opstellen van een begroting, dan wel het niet innen
van belastingen, onvoldoende zorg voor volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs,
economische infrastructuur. Ik geef niet een uitputtende opsomming.

2.3. De vraag van deugdelijkheid is een vraag van kwaliteit, zo mag men misschien
het voorgaande samenvatten; kwaliteit naar maatstaven van democratisch gehalte,
rechtmatigheid en doelmatigheid van besluitvorming en uitvoeringspraktijk; maar ook
kwaliteit in de zin van professionaliteit van politieke en ambtelijke bestuurders. De
overheidsadministratie eist een hoge mate van deskundigheid, die slechts na een
gedegen opleiding kan worden verkregen.

Het is in dit verband dat de kleine staten problemen ondervinden. In alle literatuur
wordt beschreven hoe moeilijk het voor hen is alle veelsoortige functies van het
moderne bestuursapparaat te bemannen met goed opgeleide "eigen mensen", die ook

10 De Minister deed hier of zijn neus bloedde; hij deed het voorkomen of er geen
verschil bestond tussen Linggadjati en de nieuwe Grondwetsartikelen, maar ten
onrechte. De Grondwet "kleedde" - zoals dat toen heette - het akkoord van
Linggadjati "aan".
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nog eens moeten worden gedeeld met de particuliere sector, die hogere salarissen kan
betalen. Voegt men daarbij dat er praktische en politieke grenzen zijn aan het bin-
nenhalen van buitenlandse deskundigen, dan is duidelijk dat kleine staten op het
gebied van professionaliteit achterstanden kunnen oplopen. Deze waarneming zou er
onder omstandigheden toe kunnen leiden dat de overheid nieuwe taken niet enta-
meert zonder bestaande af te stoten. Ook Prof. Jones heeft daar vandaag op gewezen.

2.4. Tot besluit van dit bespiegelende deel nog één opmerking over de moeilijkheid
om de inhoud te bepalen van "deugdelijkheid van bestuur". De vaagheid van het
begrip heeft ook zo zijn voordelen. Die erkenning kost mij als jurist geen moeite. De
praktijk, ook de bestuurlijke praktijk, is allerminst eenvormig en gemakkelijk te
voorspellen. Dat is op zichzelf voor de grondwetgever voldoende aanleiding om
grenzen niet scherp te trekken. Niet voor niets komt men vage termen vooral in
constitutionele regelingen veelvuldig tegen. Het voordeel ervan is, dat niet alles te
voren vastligt en er dus ruimte is voor onderhandelingen. Het gaat tenslotte om
begrippen die hun uitwerking krijgen in een politiek proces van geven en nemen.

Zo heeft de algemeenheid van de term "ondeugdelijkheid" het voordeel dat men
rekening kan houden met de specifieke problemen van de kleine staat. Men vindt die
gedachte terug in de officiële toelichting op artikel 43. Daar staat onder meer:
"Uiteraard moet bij de beoordeling van de deugdelijkheid van het bestuur volledig
rekening worden gehouden met de middelen, waarover het land beschikt." Dat is een
heel belangrijk uitgangspunt en een duidelijke waarschuwing tegen mogelijke bemoei-
zucht van perfectionisten.

Ook in ander opzicht spoort de officiële toelichting aan tot terughoudendheid. "Het
spreekt voorts vanzelf', aldus de toelichting, "dat niet het tekort schieten van enig
landsorgaan alleen ... een maatregel kan medebrengen. Slechts wanneer in het land
zelf geen redres van een ontoelaatbare toestand mogelijk zou blijken te zijn, kan het
nemen van een maatregel in overweging komen".

Tegen deze achtergrond is wel duidelijk dat men gekozen heeft voor een weinig
gespecificeerde uitdrukking, waarvan zo juist nog even een andere - overigens even
vage - omschrijving tegenkwamen in die zin dat van ondeugdelijk bestuur alleen
sprake is als een "ontoelaatbare toestand" is ontstaan. Prof. Flinterman heeft voor
"ontoelaatbare toestand" gelezen: "calamiteit". Dat is misschien wat sterk uitgedrukt.

De vaagheid van de term "deugdelijkheid" verzet zich er niet tegen dat bij een
beoordeling van bestuursgedrag rekening wordt gehouden met de eigen opvattingen
van de bevolking. Mijn mede pre-adviseur Mito Croes heeft daar een pleidooi voor
gehouden dat alleen al daarom zeer ernstig moet worden genomen omdat één van de
achterliggende gedachten van artikel 43 zonder twijfel is dat het bestuur verant-
woordelijk is voor het welzijn van de (eigen) bevolking. Het zou vreemd zijn als over
de hoofden van de burgers heen de koninkrijksregering ingrijpt om voor de burgers

11 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, Schuurman en Jordens, l-III, 1988, blz. 68.
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onbegrijpelijke redenen.
Toch zijn er grenzen aan de mate waarmee met plaatselijke opvattingen rekening

kan worden gehouden. Burgers zullen het niet zo gauw als een ontoelaatbare toestand
ervaren bijv. dat de belastingen niet worden geïnd. Toch zal - als deze nalatigheid
structureel is - op een gegeven moment moeten worden ingegrepen. De conclusie zal
wel moeten zijn dat bij beantwoording van de vraag of zich een ontoelaatbare toe-
stand voordoet, met de opvattingen van de bevolking "zoveel mogelijk" rekening zal
worden gehouden, zoveel als mogelijk is.

Niet alleen plaatselijke opvattingen, ook internationale factoren kunnen een rol
spelen. In de internationale pers worden de eilanden soms afgeschilderd als landen die
met name voor het witwassen van crimineel geld door de georganiseerde misdaad zijn
geïnfiltreerd.12 De druk vanuit de Verenigde Staten om hier maatregelen tegen te
nemen, is groot. De eis van deugdelijkheid van bestuur kan in zijn algemeenheid
onder omstandigheden meebrengen dat zulke maatregelen daadwerkelijk worden
genomen.

Ik kom hier op wat voor mij de kern van mijn betoog is: de ongelijke strijd van
kleine staten tegen de internationale, georganiseerde criminaliteit. De standaard van
deugdelijk bestuur eist dat criminaliteit wordt bestreden. Maar welke mogelijkheden
hebben kleine staten tegen de drugsmaffia of tegen andere internationale criminele
organisaties?

Een aantal jaren geleden heeft de regering van de Verenigde Staten de oorlog
verklaard aan de drugs, maar ik geloof niet dat die oorlog al gewonnen is. Wat
moeten dan de kleine eilanden in het Caraïbisch gebied? Moeten zij - als de groot-
machten al niet slagen - de strijd niet opgeven?

Tegen die - op zichzelf niet onbegrijpelijke - gedachte verzet zich nu de eis van
deugdelijk bestuur. Kleine staten kunnen de strijd niet voeren in hun eentje. Tegen
internationale criminaliteit moet ook de strijd internationaal worden gevoerd. Ook dat
is de betekenis van artikel 43. Ik kom daar nog op terug.

2.5. Tot zover onze bespiegelingen over het zo ruim geformuleerde begrip deugde-
lijkheid van bestuur. Met bespiegelingen, met de theorie, kunnen we echter niet
volstaan. Artikel 43 heeft immers nog niet zo lang geleden, in 1993, een praktische
toepassing gevonden. Blijkbaar was er toen in het bestuur sprake van een ontoelaatba-
re toestand, waarvan in het land zelf geen redres meer mogelijk was, zodat we na alles
wat er over dit onderwerp gezegd is, benieuwd zijn om te weten, waar zich die
toestand heeft voorgedaan en wat er daar precies aan de hand was.

Ik heb natuurlijk op het oog de bestuurlijke situatie in Sint Maarten in 1992-'93,
waarover in mei 1992 is gerapporteerd door de Onderzoekscommissie Besluitvorming
Sint Maarten, de Commissie-Pourier. Het rapport heeft geleid tot de Algemene
Maatregel van Rijksbestuur (Koninklijk besluit) van 2 februari 1993 S72 houdende

12 Jeffrey Robinson, De Witwassers, Rijswijk 1995, Nederlandse vertaling van: The Laundry-
men, uitg. Simon & Schuster London, ISBN 9038902883/CIP.
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enkele tijdelijke voorzieningen in het bestuur van het eilandgebied Sint Maarten van
de Nederlandse Antillen." Wat was er in Sint Maarten aan de hand? De Commissie-
Pourier signaleerde in mei 1992 onder meer het volgende:

besluitvorming en financieel beheer zijn gericht op behoud van de eigen
posities van het bestuur (enkele gedeputeerden) en niet op het algemeen
belang van Sint Maarten;
de eilandsraad functioneert niet en hoger toezicht blijft achterwege;
tekorten ad ƒ 46,5 miljoen worden niet vereffend en schulden ad ƒ 54,3
miljoen worden niet afgelost;
er is geen goedgekeurde personeelsformatie (politieke benoemingen);
eilandelijke belastingen worden niet geheven;
in mei '92 zijn de begrotingen voor '91 en '92 nog niet vastgesteld;
kortom, aldus het rapport: het bestuur bestuurt niet.

Zoëven, onder 2.2.2 hebben we voor "deugdelijk" gelezen: in overeenstemming met
wet en recht, en met gestelde doeleinden van financiële, economische en/of sociale
aard. De Commissie-Pourier constateerde, dat de wet werd geschonden doordat geen
begroting werd vastgesteld en dat er ook overigens niet werd bestuurd, dus ook geen
beleidskeuzes werden gemaakt, geen belastingen geheven en enorme schulden niet
gesaneerd. Een schoolvoorbeeld a.h.w. van ondeugdelijk bestuur.

3. De rol van de rechter

Inmiddels wordt het tijd om te vragen: wat heeft de rechter met dit alles te maken.
Meer precies: kan rechtspraak bijdragen aan deugdelijkheid van bestuur. Of in de
woorden van de officiële toelichting op het Statuut: kan de rechter van een ontoelaat-
bare toestand redres bieden, verbetering aanbrengen.

Bij de beantwoording van deze vraag moet ik allereerst in herinnering roepen wat
ik zoëven onder 2.2.2 opmerkte over de betekenis van het woord bestuur in de artikel
43-standaard: deugdelijkheid van bestuur. Artikel 43 heeft m.i. ook betrekking op
wetgeving en rechtspraak.14 Ondeugdelijkheid van rechtspraak - een ernstige toestand
en heel wat anders dan een enkel verkeerd vonnis dat in een hogere instantie kan
worden vernietigd - kan dus onder omstandigheden leiden tot maatregelen ex artikel
43. Niemand denkt daaraan - een compliment voor de huidige rechters - maar we
moeten ons realiseren dat de hele vraagstelling naar een bijdrage van de rechter aan
deugdelijkheid van bestuur uitgaat van een premisse die niet per se van alle tijden
hoeft te zijn, de premisse nl. van een onafhankelijke, integere, onpartijdige en
kwalitatief goed bezette rechterlijke macht. Een andere premisse ontleen ik aan de
presentatie van Prof. Ryan: ik bedoel de premisse van vrije toegang tot de rechter,

13 Schuurman en Jordens I-III, 2de gecumuleerde aanvulling 1993, blz. 623 e.v.

14 zelfs op "rechtswezen", d.i. volgens van Dale, 10de druk 1976, biz. 2004 eerste kolom: alles
wat met het recht en de rechtspraak in verband staat, dus bijv. ook openbaar ministerie en
politie.
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ook voor getuigen. Als getuigen a charge in strafzaken worden geliquideerd, op straat
doodgeschoten, dan houdt alles op, dan is er eerst recht sprake van ondeugdelijk
bestuur. Het is op onze eilanden niet aan de orde, maar dat is geen reden voor
zelfgenoegzaamheid. Waakzaamheid is geboden.

3.2. Terug dus naar de vraag wat de rechter kan bijdragen aan een deugdelijk
bestuur, anders dan door zelf goed werk te leveren. De vraag valt in tweeën uiteen: l.
wat doet de rechter nu al en 2. wat zou hij nog meer kunnen doen.

3.2.1. We zullen elke vraag beantwoorden voor resp. de burgerlijke rechter, de
strafrechter en de bestuursrechter of administratieve rechter. Dus eerst: wat doet de
burgerlijke rechter nu.

We moeten dan voornamelijk denken aan het rechtsgebied van de onrechtmatige
(overheids)daad (artikel 6:162 BW Ned.) bijv. weigering van een toegezegde vergun-
ning, aantasting van het leefmilieu, belediging, schending van grondrechten bijv.
onwettige vrijheidsberoving. Een bodemprocedure kan uitmonden in een veroordeling
tot schadevergoeding; een kort geding in een rechterlijk bevel of verbod van de meest
uiteenlopende aard, afhankelijk van het type van de geconstateerde onrechtmatige
overheidsdaad.

3.2.2. In het strafproces zal de rechter voorkomen dat grondrechten worden
geschonden bij de toepassing van dwangmiddelen als voorlopige hechtenis en huiszoe-
king (resp. artikelen 63-93 en 97 Ned. W.v.Sv). Zou het daarbij gaan om partijpolitie-
ke wraaknemingen, dan verleent hij geen medewerking. Ambtenaren en ministers die
zich laten omkopen, zijn strafbaar (artikel 362 Ned. W.v.S.) Dat geldt ook voor
ambtenaren en ministers die voor zichzelf houden wat zij voor het land ontvangen
(art. 366 -Ned. W.v.S.).

Ik maak in dit verband melding van de recente strafzaken die samenhangen met de
bestuurlijke deconfiture op Sint Maarten, strafzaken tegen een oud-gezaghebber, een
oud-minister en een bekend en politiek actief zakenman.

3.2.3. Ook bestuursrechtelijk zijn er mogelijkheden. Voor de eilanden is voorlopig
de ambtenarenrechter de belangrijkste bestuursrechter. Als om partijpolitieke redenen
ambtenaren worden ontslagen of bij bevorderingen gepasseerd, kan de rechter
ingrijpen. Eenvoudig liggen die zaken lang niet altijd, zoals het volgend geval15 leert:

Een adjunct-directeur van een overheidsdienst op Curaçao, kennelijk niet een
aanhanger van de bovendrijvende politieke partij, voelt zich gepasseerd als de dienst
een nieuwe directeur krijgt. Hij protesteert intern in een brief aan zijn minister en
extern in herhaalde mededelingen aan een krant, alsmede in een brief aan de Staten.
De Regering ziet in zijn uitlatingen zo ernstige vormen van plichtsverzuim, dat de
ambtenaar ongeschikt wordt verklaard en wordt ontslagen.

De ambtenaar klaagt bij de ambtenarenrechter, die in hoger beroep in zijn
uitspraak onder meer gewicht toekent aan de volgende belangen:

vrijheid van meningsuiting van de ambtenaar;

15 Raad van Beroep in ambtenarenzaken 30-1-1990 en 8 maart 1990.
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een open interne beleidsvorming door regering en zijn deskundige ambtena-
ren;
het algemeen belang van een bijdrage van deskundige ambtenaren aan de
openbare meningsvorming;
het algemeen belang bij een ambtenarenapparaat, dat loyaal is aan de zittende
regering.

De rechter eist vervolgens van ambtenaren dat zij hun kritische kanttekeningen op
een zakelijke wijze beargumenteren en er daarbij voor zorgen dat het functioneren
van de dienst geen gevaar loopt. Verder zal hij, zolang hij de dienst niet zelf verlaat,
zijn frustraties in het openbaar geen vrij spel mogen geven door zich laatdunkend over
de regering uit te laten.

Volgens de rechter heeft de ambtenaar in kwestie zich niet dienovereenkomstig
gedragen. In de interne brief schreef hij diskwalificerende waardeoordelen, die een
ambtenaar niet passen, terwijl hij in de pers blijk gaf van diepe minachting voor
regering en volksvertegenwoordiging.

De rechter probeerde nog via een schikkingspoging de ambtenaar herplaatst te
krijgen in een andere overheidsfunctie, maar die poging mislukte, waarna de rechter
het gegeven ontslag billijkte en de klacht van de ambtenaar ongegrond verklaarde.

Deze zaak laat zien dat een wellicht ten onrechte, om partijpolitieke redenen,
gepasseerde ambtenaar zijn baan kan verliezen en bovendien zijn kansen bij de
rechter kan verspelen door in het openbaar en intern geen maat te houden bij het
luchten van zijn verontwaardiging. Het is al moeilijk genoeg om zonder exuberant
gedrag en louter via een rustige klacht bij de rechter boven water te krijgen dat bij
een omstreden benoeming beginselen van behoorlijk bestuur zijn geschonden.

3.2.4. De slotsom kan dus zijn dat de rechter inderdaad tegen ondeugdelijk bestuur
kan optreden, maar daarbij moeten drie factoren goed in het oog worden gehouden:

1. Het gaat hier maar om een kleine categorie uit het brede scala van ondeugde-
lijk bestuurshandelen, nl. alleen maar om handelingen of gedragingen in strijd
met wet of recht. Ondeugdelijk bestuur is - zoals het geval van Sint Maarten
laat zien - vooral een bestuurlijke aangelegenheid. Bij de grote schoonmaak
op Sint Maarten zwaaide de strafrechter slechts met de stofdoek, om het eens
op zijn Hollands te zeggen. Slechts als de ondeugdelijkheid zich beperkt tot
incidentele gevallen, kan misschien met louter rechterlijk optreden worden
volstaan.

2. De rechter treedt nimmer ambtshalve, uit eigen initiatief op; hij kan pas in
het geweer komen als anderen dat uitdrukkelijk van hem vorderen: het
openbaar ministerie (in strafzaken) of particulieren (in civiele en bestuurs-
rechtelijke zaken). Daarbij verdient opmerking dat het openbaar ministerie
niet geheel onafhankelijk is van het (wellicht ondeugdelijk) bestuur. Minister
Mito Croes heeft m.i. terecht gepleit voor een versterking van de positie van
de Procureur-Generaal. Die positie is bepaald te zwak. De Procureur-
Generaal zou voor het leven moeten worden benoemd en een sterk apparaat
tot zijn beschikking moeten krijgen waaraan een belangrijke controlerende
taak zou moeten worden toegekend.
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3. Louter verdenkingen en aanwijzingen mogen voor bestuur en wetgever
voldoende aanleiding vormen om maatregelen te nemen, de rechter kan daar
niet veel mee beginnen. Onrechtmatig gedrag moet bewezen, hard gemaakt,
worden, wil de rechter ingrijpen.

Dit alles betekent dat artikel 43 van het Statuut, voor zover betrekking hebbende
op deugdelijkheid van bestuur, een materie betreft waar de rechter - in ieder geval tot
op heden - niet een belangrijke rol speelt. In het volgende hoofdstuk zullen we eens
kijken of dat zou moeten veranderen.

4. Moet de rechter méér doen

4.1. De vraag betreft de verhouding tussen rechter en bestuur of rechter en
overheid en daarom is het misschien goed even heel kort iets te zeggen over de
stormachtige ontwikkeling die de verhouding de laatste honderd jaar heeft doorge-
maakt. Honderd jaar geleden - men kan het zich vandaag moeilijk meer voorstellen -
stelde de rechter zich nog op het standpunt dat hij zich had te onthouden van een
beoordeling van handelingen die de overheid als overheid verricht. Hoe anders is de
opstelling van de rechter nu! Kijkt men alleen naar de burgerlijke rechter dan ziet
men hoe hij vrijwel alle bestuurshandelingen, maar ook produkten van wetgeving en
zelfs rechtspraak op hun rechtmatigheid beoordeelt. Maar dat is nog lang niet alles. In
de loop der jaren is het bestuur aan steeds nieuwe vormen van administratieve
rechtspraak onderworpen. Een hele menigte rechters kijkt het bestuur tegenwoordig
op de vingers. In het systeem van "checks and balances" is de positie van de rechter
versterkt.

4.2. Nieuwe rechtsontwikkelingen worden soms in gang gezet door rechters, ook
wel door inventieve advocaten die rechters tot vernieuwingen stimuleren, maar in dit
geval gaat het initiatief uit van een wetenschapper, onze geachte mede-preadviseur
Munneke.

In zijn recente proefschrift16 bepleit hij kort gezegd enerzijds een versterking van de
controle op het bestuur vooral door een versterking van de Rekenkamer, en ander-
zijds het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel aan profiteurs van
partijdige beslissingen, die door de rechter zouden moeten worden vernietigd, onder
veroordeling van de profiteurs tot betaling van schadevergoeding.

Ik zal proberen vanuit de rechtspraktijk die suggesties te beantwoorden maar ik wil
dat niet doen zonder hulde te brengen zowel aan Munneke voor zijn positieve
benadering van een wezenlijk probleem voor de eilanden, als aan het land Aruba voor
de organisatie van dit symposium, dat een adequate en snelle reactie op dit belangrij-
ke proefschrift mogelijk maakt.

4.3. Met de jonge doctor kan men het gemakkelijk eens zijn, dat de positie van de

H. Munneke, Ambtsuitoefening en onafhankelijke controle in de Nederlandse Antillen en
Aruba, juridische en beheersmatige controle als waarborg voor deugdelijk bestuur,
Nijmegen, 1994.
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Rekenkamer moet worden versterkt, zowel door uitbreiding van bevoegdheden als
door verbetering van de ondersteuning. Daarbij zal echter in mijn visie desnoods
overgaan tot een gelijktijdige afstoting van overheidszaken op ander gebied. Ik verwijs
naar wat ik eerder opmerkte onder 2.3. Men zal prioriteiten moeten stellen.

Volkomen terecht voorziet Munneke zijn voorstel a.h.w. van tanden. Versterking en
vergroting van controle heeft geen zin als geconstateerde misstanden niet worden
opgeheven. Als Munneke dus bepleit dat de controle een vervolg krijgt in die zin, dat
maatregelen worden genomen tegen misstanden, dan is hij m.i. op de goede weg. Ik
begrijp ook wel dat Munneke daarbij denkt aan maatregelen van een rechter, die
immers net als de Rekenkamer onafhankelijk is.

Ik ondersteun die gedachte. Zij past in de ontwikkeling van het denken over de
verhouding rechter-bestuur. Ik schetste die ontwikkeling zoëven onder 4.1. De vraag
"Moet de rechter méér doen" kan dus in zoverre met "ja" worden beantwoord, dat
inschakeling van de rechter in voorkomende gevallen de door de Rekenkamer
aangetoonde financiële benadeling van de overheid zou kunnen beperken, via
veroordelingen tot schadevergoeding of anderszins.

Mij beklemt echter de vraag of daarmee op de bestaande problemen een afdoend
antwoord wordt gegeven. Die vraag komt in een slothoofdstuk aan de orde.

5. Slot

Er is nl. iets anders: de voorstellen van Munneke gaan er van uit dat de problema-
tiek nog overzichtelijk en beheersbaar is. Maar is dat zo? Mijn liefde voor de eilanden
en hun bevolking doet mij vurig hopen dat het inderdaad zo is. Maar ik kan niet voor
U verbergen dat ik uitermate bezorgd ben. Wat ik heb gelezen in het boek van Jeffrey
Robinson (zie noot 11), heeft mij ernstig verontrust. Ik heb overwogen enkele
passages uit dat boek - voor zover handelende over de invloed van de drugsmaffia op
onze eilanden - hier te behandelen, maar ik heb besloten daar vanaf te zien. Ik zou al
gauw de schijn op me laden zijn mededelingen voor mijn rekening te nemen en dat
kan en dat wil ik niet. Maar ze hebben mij tot in het diepst van mijn ziel verontrust,
want in verband met de overige inhoud van het boek kunnen de mededelingen
voorlopig niet als Indianenverhalen worden afgedaan.

We spreken deze dagen over deugdelijkheid van bestuur. We hebben gezien dat die
term heel ruim is en zich moeilijk laat omschrijven. Maar één ding is zeker: een
deugdelijk bestuur mag m.i. het boek van Robinson niet zo maar naast zich neerleg-
gen. De aantijgingen aan ons adres zullen moeten leiden tot een onderzoek van onze
kant.

Voor de praktische uitwerking van deze gedachte zouden we kunnen terugvallen op
het procédé-Sint Maarten: het bevorderen van een zware onderzoekscommissie, die
een onderzoek zou moeten instellen naar de invloed van de internationale misdaador-
ganisaties op onze eilanden. Te vrezen valt dat zo'n onderzoek tot verdergaande
maatregelen leidt dan alleen een versterking van de Rekenkamer, gevolgd door
juridische procedures.
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Dames en Heren,
Ik geef het toe: mijn bijdrage waaraan ik met zoveel plezier ben begonnen, eindigt

wel heel erg in mineur.
Een lief ding zou ik er voor over hebben, als men mij er van zou kunnen overtui-

gen dat ik in plaats van gangsters alleen maar spoken zie.
Daartoe daag ik U graag uit.
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BESTAAT ER NAAST DE PLICHT VOOR DE OVERHEID TOT DEUGDE-
LIJK BESTUUR EEN RECHT VAN DE ONDERDAAN? EEN INTERNATIO-
NALE INVALSHOEK

Prof. mr. P.H. Kooijmans1

In zijn openingsrede van de in Bridgetown gehouden Global Conference on the
Sustainable Development of Small Island Developing States (26 april - 6 mei 1994)
stelde de ministerpresident van Barbados, Mr. L. Erskine Sandeford: "There can be no
sustainable development without sound health and healthy lifestyles, good education,
poverty alleviation, the creation of wealth leading to greater employment opportuni-
ties, and good governance".

Op de conferentie is het laatste begrip - "good governance" - niet verder ter sprake
gekomen. Dat is op zichzelf jammer, maar er kan altijd nog een conferentie over good
governance op kleine eiland-staten - met een op regeringsniveau aanvaarde Slotverkla-
ring en een Program van Actie - georganiseerd worden. Toch gaf de premier de kern
van het begrip 'good governance' aan toen hij zei: "Sustainable development connotes
change: change from the way in which we abuse renewable and non-renewable
resources, but above all change in our value systems and in our attitudes to people,
who must be at the centre of our concerns2". Jammer is echter, dat wij niet weten hoe
dat specifiek voor kleine eiland-staten moet worden ingevuld.

Ik weet eigenlijk niet of het thema van dit symposium "Deugdelijkheid van bestuur"
weergegeven kan worden als een vertaling van het zojuist gebezigde begrip "good
governance". "Good governance" kan in ieder geval niet vertaald worden met het uit
het administratief recht bekende begrip "behoorlijk bestuur" dat de beginselen
verschaft waaraan de rechter bestuurshandelingen kan toetsen. Ik kan mij wel vinden
in de omschrijving die gegeven wordt in het rapport van de Commission on Global
Governance, gepubliceerd naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Verenig-
de Naties: "Governance is the sum of many ways in which individuals and institutions,
public and private, manage their common affairs. It is a continuing process through
which conflicting or diverse interests may be accommodated and co-operative action
may be taken. It includes formal institutions and regimes empowered to enforce
compliance, as well as informal arrangements that people and institutions either have
agreed to or perceive to be in their interest"3. Good government is een (maar slechts
een) product van dit continuing process, want het gaat daarbij om veel meer, zoals ik
nog zal aantonen.

1 Prof. mr. P.H. Kooijmans is hoogleraar internationaal recht aan de Rijksuniversiteit
Leiden, Nederland.

2 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of Smal) Island
Developing States, UN Doc. A/Conf. 167/9, pp. 78-81.
3 Our Global Neighbourhood. Report of the Commission on Global Governance, New York
1995, p. 2.
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Zoveel is zeker: toen art. 43 van het Statuut voor het Koninkrijk werd geschreven,
een artikel dat stelt dat elk der landen zorg draagt voor de verwezenlijking van de
fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijk-
heid van bestuur", was het begrip "Good Governance" nog niet in zwang. Uil de
Memorie van Toelichting wordt niet zonder meer duidelijk wat onder \ deugdelijkheid
van bestuur' dient te worden verstaan. Uit het feit dat in diezelfde Memorie ook het
begrip \ behoorlijk' bestuur wordt gebruikt in een niet-onderscheidende zin, mag
wellicht worden afgeleid dat in eerste instantie is gedacht aan genoegzame rechtsbe-
scherming tegen (onbehoorlijk) overheidsoptreden. Art. 43 vindt zijn directe oor-
sprong in art. 208 van de Grondwet van 1948 - dat zelf weer teruggaat op de door
Nederland met de Republiek Indonesië gemaakte afspraken - alwaar gesproken wordt
over de "waarborgen voor de rechtszekerheid, de fundamentele menselijke rechten en
vrijheden en deugdelijk bestuur". Rechtsbescherming van de burger lijkt derhalve ten
tijde van de opstelling van het Statuut centraal in de opvattingen van de bouwmeesters
van het Statuut te hebben gestaan.4

Alvorens nader op het begrip "Good Governance" in te gaan, wil ik een paar
opmerkingen maken naar aanleiding van de rede die Mr. Antonito G. Croes op 24
april 1993 (bijna exact twee jaar geleden dus) in Willemstad heeft gehouden. In deze
rede waarschuwt hij voor het risico dat staatsrechtsbeoefenaren lopen om algemene
theoretische concepties te projecteren op samenlevingen zonder met de specifieke
kenmerken van deze samenlevingen rekening te houden. Letterlijk zei hij: "(ik) begin
steeds meer te betwijfelen of wat wij op traditionele manier aan het doen zijn op
staatsrechtelijk terrein wel relevant is voor wat zich realistisch daarbuiten afspeelt. Of
wat wij aan het doen zijn voor een groot deel slechts het in leven houden is van ficties
die voor onze gemeenschap nooit wezenlijk waren en erger nog, dat wij uitgaande van
deze ficties als juristen trachten oplossingen te vinden voor de werkelijke problemen
die onze gemeenschap confronteren; oplossingen die we zoeken in de wetten van
grote landen die volkomen verschillend aan ons functioneren."

Het is een waarschuwing die wij ernstig moeten nemen. Het toepassen van tekenta-
felconstructies op een bouwplaats mag een volstrekt normale en voor de hand
liggende zaak zijn, wanneer men hetzelfde doet met betrekking tot gemeenschappen
van levende mensen wordt het een stuk hachelijker. Al te gemakkelijk kan het
resultaat van deze ijkingsexercitie een karikatuur opleveren. Abstracte normen moeten
immers hun toepassing vinden in een concrete samenleving. Het is geenszins uitgeslo-
ten dat bij degene die beoordeelt of deze normen in een bepaalde samenleving correct
worden toegepast, het uiteindelijk oordeel in belangrijke mate wordt bepaald door de
perceptie die hij vanuit zijn eigen samenleving aangaande die correcte toepassing
heeft. Niet ten onrechte stelt de heer Croes dat voor hem het belangrijkste punt is of
wij deugdelijk of ondeugdelijk bestuur los kunnen maken van onze hele culturele,
maatschappelijke en politieke achtergrond.

Zoals gezegd, deze waarschuwing moeten wij ernstig nemen. Maar toch kan

4 Zie W.H. van Helsdingen, Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Wordingsge-
schiedenis, commentaar en praktijk, 's-Gravenhage 1957, p. 482/3.
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daarmee het laatste woord niet gezegd zijn; anders zou ik, komend vanuit een totaal
andere samenleving dan die van een kleine eiland-staat, hier niet staan. Dat ik de
waarschuwing ernstig neem, moge blijken uit het feit dat ik aan het begin van deze
toespraak zei dat ik het betreur dat er nog geen VN-conferentie op regeringsniveau
over het begrip "Good Governance in kleine eiland-samenlevingen" is gehouden.

Maar bij de waarschuwing past ook een kanttekening. Tot haar uiterste consequen-
tie doorgevoerd zou zij tot de conclusie leiden dat slechts de leden van een samenle-
ving zelf kunnen bepalen of er sprake is van deugdelijk of ondeugdelijk bestuur. Het
antwoord op de vraag of er zich deugdelijk bestuur voordoet dreigt daarmee - om het
een beetje overdreven uit te drukken - de "allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie" te worden.

Een beetje kort door de bocht geformuleerd: is de deugdelijk bestuur-issue een
issue omdat wij in Nederland dat vinden of omdat men dat vindt op Aruba en de
Nederlandse Antillen? Het antwoord lijkt in de richting van het eerste te gaan als wij
weer luisteren naar de heer Croes. Hij stelde: "Ik geloof niet dat nu bij ons deze
normen voor deugdelijk bestuur als politieke issue hoog worden aangeslagen of in het
algemeen gezien worden als een fundamenteel recht van iedere burger". Dat voor hem
daarmee de kous overigens niet af is, blijkt uit het feit dat er nog een heel betoog
volgt.

Het hier aan de orde gestelde vraagstuk betreft overigens een thema, dat degene,
die enigszins thuis is in mensenrechtenland, niet vreemd is. In feite is het het over-
heersende thema geweest op de in 1993 gehouden Wereldconferentie inzake de
Rechten van de Mens, nl. het thema van het culturele waardenrelativisme. De essentie
van dit cultureel relativisme is dat locale of regionale tradities op het gebied van
religie, politiek, economie en recht, aard en omvang bepalen van de burgerlijke en
politieke rechten die een individu in een bepaalde samenleving geniet en dat derhalve
ethische en morele standaarden naar tijd en plaats verschillen.

Wederom tot in zijn uiterste consequenties doorgeredeneerd zou dit betekenen dat
wij elkaar niet meer zouden kunnen aanspreken op de manier waarop de mensenrech-
ten in een bepaalde samenleving worden gerespecteerd of geschonden. Om ieder
misverstand te vermijden: de aanhangers van het cultureel relativisme ontkennen niet
de universaliteit van de mensenrechten; de fundamentele waarde van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 zeggen zij volledig te onderschrij-
ven. De uitwerking die eraan moet worden gegeven is evenwel cultureel bepaald en -
en dat is wellicht het meest wezenlijke - kan dus ook alleen vanuit die culturele
achtergrond op haar correctheid worden beoordeeld. Aan het cultureel relativisme -
zoals dat voor en tijdens de Wereldconferentie werd bepleit door met name vertegen-
woordigers van een aantal Aziatische staten - lijkt dan ook in de eerste plaats ten
grondslag te liggen een zekere geprikkeldheid over de wijze waarop Westerse regerin-
gen en organisaties zoals Amnesty International kritiek uitoefenen op het mensenrech-
tenregime in die staten. De redenering luidt dan ongeveer als volgt: Aangezien
iemands perceptie van mensenrechten per definitie cultureel bepaald is (het begrip
"cultureel" hier gebruikt in de ruimste zin des woords), legt hij onvermijdelijk, bij de
beoordeling van de mensenrechtensituatie in een land met een ander cultureel
patroon, maatstaven aan die aan zijn eigen cultuur zijn ontleend en derhalve voor die
beoordeling niet adequaat zijn. De vraag of aan de mensenrechten op de juiste manier
vorm en inhoud wordt gegeven kan dus eigenlijk alleen maar vanuit de eigen cultuur
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worden beantwoord. Kritiek vanuit andere culturen mist haar doel en verwordt al snel
tot ongeoorloofde inmenging in de interne aangelegenheden van de bekritiseerde
staat.

Het gaat natuurlijk te ver te zeggen dat een universeel erkend mensenrecht altijd
en overal op exact dezelfde wijze dient te worden geïmplementeerd. Maar wat heeft
het voor zin internationaal erkende rechten in verklaringen en verdragen neer te
leggen wanneer men elkaar op de naleving ervan niet kan aanspreken? De abstractie
van de norm mag toch nimmer tot inhoudloosheid leiden, want daarmee zou de norm
haar normatieve karakter verliezen. Bovendien, er zijn mensenrechten, waarbij de
modaliteit van de toepassing even concreet is als de formulering ervan abstract lijkt.
Het gaat hierbij met name om die rechten, waarbij de onthoudingsplicht van de
overheid zonneklaar en ongeclausuleerd is, zoals het recht om gevrijwaard te blijven
van foltering en het recht om niet op willekeurige wijze van het leven te worden
beroofd. Veel minder duidelijk lijkt de zaak te liggen bij die mensenrechten waarbij
die onthoudingsplicht van de overheid minder ongeclausuleerd is, zoals het recht op
vrijheid van vereniging en vergadering (waarbij het openbare orde-element een
corrigerende factor kan vormen) of waarbij een actief optreden van de overheid ter
effectuering van het recht noodzakelijk is (zoals bijvoorbeeld het geval is bij het recht
op vrije verkiezingen). Cultureel-bepaalde omstandigheden zullen hier meer een
bepalende rol kunnen spelen. Desalniettemin stelt de slotverklaring van de Wereld-
conferentie in § 4: "In the framework of [the] purposes and principles [of the United
Nations], the promotion and protection of all human rights is a legitimate concern of
the international community".. De slotverklaring voegt daar in de volgende paragraaf
aan toe: "While the significance of national and regional particularities and various
historical, cultural and religieus backgrounds must be borne in mind, it is the duty of
states, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and
protect all human rights and fundamental freedoms". Of de hier geciteerde bewoor-
dingen een regelrechte verwerping van het cultureel relativisme inhouden, zoals wel is
beweerd, kan misschien betwist worden, maar waar het mij om gaat is in de eerste
plaats het herbevestigen van het beginsel van de aanspreekbaarheid (accountability) en
in de tweede plaats de accentuering van de onlosmakelijke samenhang van alle
mensenrechten.

Waarom dit uitstapje naar mensenrechtenland en het zich daar voordoende
twistpunt inzake het cultureel relativisme in een betoog dat dient te gaan over
deugdelijk bestuur? In de eerste plaats omdat in de deugdelijk bestuur-discussie
binnen het Koninkrijk dezelfde elementen een rol spelen als in de mensenrechtendi-
scussie vóór en tijdens de Wereldconferentie. Ik citeer weer uit de rede van de heer
Croes: "Het praktische probleem, waar ik mee zit, is dat wanneer men eenmaal zijn
eigen interne situatie als criterium hanteert, het logische gevolg zal zijn dat men de
zaken van een ander land, die niet voldoen aan deze normen, over wil nemen om die
te regelen of om te eisen dat anderen dezelfde juridische hulpmiddelen hanteren, die
in eigen land functioneren ...... . Dit is, volgens mij, in de grond van de zaak de
Nederlandse benadering".

Desalniettemin is de aanspreekbaarheid herbevestigd in het Protocol van 21
oktober 1993 waarin de noodzaak tot bevordering van deugdelijk bestuur in de zin van
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art. 43 Statuut nog eens uitdrukkelijk is onderstreept. Of daarmee alle gevoelens van
onvrede zijn weggenomen, laat zich evenwel betwijfelen. Het niet in alle opzichten
even gelukkige debatje van 21 maart j.l. ia de Tweede Kamer inzake de inwerkingtre-
ding van de Rijkswet die het behoud van de koninkrijksband voor Aruba bewerkstel-
ligt, vormt van die gevoelens van onvrede een illustratie, althans voor wat bepaalde
Nederlandse gesprekspartners betreft.

De tweede reden waarom ik het uitstapje naar mensenrechtenland maakte, is
omdat deugdelijk bestuur en mensenrechten nauw met elkaar verbonden zijn. Ik ga
(nog) niet zover te stellen dat het recht op deugdelijk bestuur een mensenrecht is; te
veel wordt naar mijn smaak heden ten dage alles wat goed en nastrevenswaardig is in
termen van mensenrechten gevat. Doch een duidelijke relatie is er zeker. Ook de heer
Croes spreekt van "deugdelijk bestuur" als ons fundamenteel recht; een recht van onze
samenleving, die een verplichting meebrengt waar we allemaal aan moeten voldoen.

Men zou het als volgt kunnen stellen: eerst onder deugdelijk bestuur komen
mensenrechten volledig tot hun recht; een samenleving die een deugdelijk bestuur
kent, is niet immuun voor mensenrechtenschendingen, doch schept wel de voorwaar-
den waaronder die mensenrechten optimaal kunnen worden genoten en waaronder
inbreuken er op optimaal kunnen worden geredresseerd. Er zijn altijd mensen die een
belang hebben bij ondeugdelijk bestuur omdat dit hen de gelegenheid verschaft langs
duistere en kromme wegen zichzelf maximaal gewin te verschaffen. Dit najagen van
eigen belang gaat echter altijd ten koste van anderen, hetzij omdat diegenen die hen
daarbij in de weg staan veelal zonder omhaal (soms zelfs fysiek) uit die weg worden
geruimd, hetzij omdat dit najagen van eigen belang gaat op kosten van de samenleving
en dus van de belastingbetaler. Veelal zien we een combinatie van beide.

Tegenover het belang van enkelen bij ondeugdelijk bestuur staat daarom het recht
van de samenleving op deugdelijk bestuur.

Het wordt zo langzamerhand tijd om in te gaan op de inhoud van het begrip
"deugdelijk bestuur" waarbij ik het dus opvat in de moderne zin van "good governan-
ce".

Het begrip "good governance" (veelal in een adem gebruikt met het begrip "partici-
patory development") is, zoals gezegd, van betrekkelijk recente datum en speelt in
eerste instantie een rol in de discussie over duurzame economische en sociale
ontwikkeling. Het is met name de Wereldbank die aan de wieg heeft gestaan van het
begrip, dat (volgens de Bank zelf) voor het eerst werd gebruikt, in een rapport van
1989 over Afrika ten zuiden van de Sahara. De Bank identificeert drie duidelijk
onderscheiden aspecten van governance: "a) the form of political regime: b) the
process by which authority is exercised in the management of a country's economic
and social resources for development and c) the capacity of govemments to design,
formulate, and implement policies and discharge functions"5.

Als technische organisatie houdt de Bank zich slechts met de laatste twee aspecten
bezig. Het is het meer politiek gestructureerde Development Assistance Committee
van de OECD dat de relatie heeft gelegd met begrippen als participatory develop-

5 Governance. The World Bank's Experience. IBRD 1994, p. riv. Zie ook een eerdere
publicatie van de Wereldbank, Governance and Development, IBRD 1992.
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ment, mensenrechten en democratisering. Toch geeft het Wereldbank rapport van
1994 goed weer waarom het gaat: "Good governance is epitomized by predictable,
open and enlightened policy-making (that is, transparent processes); a bureaucracy
imbued with a professional ethos; an executive arm of government accountable .for its
actions; and a strong civil society participating in public affairs; and all behaving under
the rule of law"6

Niet ten onrechte stelt een medewerker van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken: "Het debat over good governance is een verlate poging recht te doen aan het
belang van de politieke dimensie van ontwikkeling en onderontwikkeling". Men kan
het ook zo zeggen: voor een duurzame economische en sociale ontwikkeling is een
deugdelijke bestuursstructuur een noodzakelijk vereiste. Economische en financiële
injecties alleen zijn onvoldoende om zulk een ontwikkelingsproces te doen plaatsvin-
den op een wijze die de samenleving als geheel blijvend ten goede komt.

Is de gedachte van good governance in de eerste plaats naar voren gekomen in de
context van de ontwikkelingsproblematiek, intussen heeft zij zich verzelfstandigd als
een op zich zelfstaande doelstelling. Juist zoals eerbiediging van de mensenrechten
tegenwoordig gezien wordt als een wezenlijk bestanddeel van sociaal-economische
ontwikkelingsmodellen, zonder dat het daarmee zijn karakter van' zelfstandig beleids-
doel verliest, zo geldt dat voor good governance. Wij moeten er overigens voor waken
- een neiging die met name in de Verenigde Staten wel voorkomt - good governance
op één lijn te stellen met democratic governance. In de Amerikaanse literatuur vindt
men wel de gedachte weerspiegeld dat er zich een recht op democratic governance
zou ontwikkelen, inhoudende dat 'only democracy validates governance'7. Zo stelt
Thomas Franck, zich baserend op de recente ervaringen met betrekking tot Haiti dat
"undeniably, a new legal entitlement (to democratic governance) is being created,
based in part on custom and in part on the collective interpretation of treaties"8.
Afgezien van de vraag of zich inderdaad reeds een dergelijke norm ontwikkeld heeft,
is het feit dat de bevolking zich langs de weg van democratische verkiezingen heeft
kunnen uitspreken over de door haar gewenste regering op zich nog geen garantie
voor 'good governance'. In dit verband is het tekenend dat in de zojuist weergegeven
karakterisering van het begrip good governance van de Wereldbank het woord
'democratie' niet voorkomt. Er wordt daarentegen gesproken van de noodzaak van
een 'strong civil society participating in public affairs', hetgeen meer inhoudt dan een
democratisch gelegitimeerde overheid. Het laatste wijst meer in de richting van een
formele democratie, het eerste in die van een levende, een inhoudelijke democratie.

Ik kom even terug op hetgeen ik eerder zei, nl. dat in de ontwikkelingsdiscussie
good governance vaak in één adem wordt genoemd met participatory development.
De Nederlandse Minister voor Ontwikkelingssamenwerking minister Pronk heb ik
eens horen zeggen dat good governance meer een top-down oriëntatie heeft terwijl

6 Governance (4), p. vu.

7 Zie bijv. Thomas M. Franck, 'The Emerging Right to Democratic Governance', in
American Journal of International Law, 86 (1992), p. 46-91.

8 t.a.p. p. 47.
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participatory development (of - een term die ik prefereer omdat zij ook buiten
typische ontwikkelingsrelevante situaties kan worden gebruikt - popular participation)
meer een bottom-up karakter draagt. In hun onderlinge samenhang maken zij korte
metten met de gedachte dat deugdelijk bestuur enkel een zaak is van behoorlijke
bestuursstructuren. Het is evenzeer een zaak van de wijze waarop de bevolking zich
ten aanzien van die bestuursstructuren opstelt en zich te dien einde organiseert. Een
gang naar de stembus eens in de zoveel jaar om de autoriteiten af te rekenen op het
door hen gevoerde beleid is - ik kan het niet genoeg herhalen - onvoldoende om aan
die popular participation gestalte te geven. Juist omdat good governance een continu
proces is, dient het dagelijks verwezenlijkt te worden in een dialoog met de maat-
schappij ten behoeve waarvan het bestuur wordt uitgeoefend. Dat vereist een goede
organisatie van het maatschappelijk middenveld. Maatschappelijke organisaties dienen
als aanspreekpunt voor de autoriteiten en als spreekbuis naar de autoriteiten toe te
fungeren. In de DAC-studie van de OECD wordt van popular participation gezegd dat
het gedefinieerd kan worden als een proces "by which people take an active and
influential hand in shaping decisions that affect their lives"9.

Een brede waaier van maatschappelijke organisaties laat zich voorstellen: onderne-
mingen, vakbonden, beroepsorganisaties, consumenten organisaties, milieubewegingen,
vrouwenorganisaties, organisaties van andere groeperingen met specifieke belangen
zoals bejaarden en gehandicapten. In zulk een continue dialoog tussen autoriteiten en
middenveld vindt de werkelijke, de voor de burger relevante machtiging en legitime-
ring van het overheidsgezag plaats. Het is die wisselwerking die ook wel wordt
Weergegeven met het begrip 'civil society'.

Wordt het bestuur daardoor niet nodeloos omslachtig? In Nederland heeft de
'inspraak-democratie' veel van haar betovering verloren toen afgelopen winter bleek
dat als gevolg van de eindeloze inspraak-procedures de zo noodzakelijke dijkverzwa-
ring tot dusverre achterwege was gebleven met als gevolg dat een kwart miljoen
mensen moesten evacueren. De milieu-beweging kreeg daarvoor de blaam, doch men
kan zich met evenveel recht afvragen of de wijze waarop wij onze 'popular participati-
on' hebben georganiseerd niet debet was aan het gebleken falen tijdig met de juiste
beslissingen te komen. Aan de andere kant wordt er ook in Nederland gewaarschuwd
tegen de arrogantie van de Randstand' waarmee wordt bedoeld dat op hoog niveau
beslissingen worden genomen zonder dat voldoende rekening is gehouden met wat de
bevolking, voor wie bepaalde voorzieningen worden getroffen, eigenlijk wil. Het
ziekenhuis, gebouwd op een plaats waar niemand het wil, met voorzieningen waaraan
niemand behoefte heeft en een infra-structuur waarom niemand heeft gevraagd, is
daarvan het spreekwoordelijk voorbeeld.

Het betere is vaak de vijand van het goede en het zal een kwestie van zoeken en
tasten zijn om het optimum te vinden.

Het komt mij voor dat binnen een kleine eiland-samenleving het enerzijds
makkelijker, doch anderzijds moeilijker is die popular participation' adequaat gestalte
te geven dan in een medium-size land als Nederland het geval is. De kleinschaligheid
van de samenleving, het slechts aanwezig zijn van een enkele of een eenvoudige

9 DAC-Orientations on Participating Development and Good Governance, OECD Paris
1993, p. 9.
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dubbele bestuurslaag, de gemakkelijker bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van
autoriteiten en volksvertegenwoordigers lijken een sterke organisatie van het midden-
veld overbodig te maken. Bovendien, de kans is niet gering dat men overal dezelfde
gezichten zal tegenkomen hetgeen verstrengeling van belangen en inzichten in de
hand kan werken. Anderzijds kan juist die kleinschaligheid een intensieve dialoog en
wisselwerking vergemakkelijken, waardoor het in een grootschaliger samenleving altijd
aanwezige risico van ontoelaatbare vertragingen in de besluitvorming zich minder
gemakkelijk zal voordoen.

Het is aan de samenleving zelf met vallen en opstaan uit te vinden wat de optimale
modaliteit van popular participation is. Een ding is echter duidelijk: Het organiseren
van het middenveld is niet alleen een kwestie van initiatieven die uit de samenleving
zelf moeten voorkomen. Het is voor de overheid te gemakkelijk om te zeggen: "Er is
kennelijk geen behoefte aan in de maatschappij, dus laten we het maar lopen". De
overheid zelf dient initiërend en faciliterend op te treden bij de organisatie van het
maatschappelijk middenveld, zonder daarbij natuurlijk als Moeder Albedil op te
treden. Die eigen taak van de overheid vindt haar reden in het feit dat popular
participation bijdraagt aan de verhoging van de kwaliteit van het bestuur en daarmee
van de kwaliteit van de samenleving.

Ik kom daarmee tot de andere elementen die volgens de rapporten van de
Wereldbank en het OECD-Comité bepalend zijn voor good governance, te weten
responsiveness, transparancy en accountability. 'Responsiveness' is de tegenpool van
bestuurlijke arrogantie, responsiveness verhoogt de kans op het identificeren van
doelstellingen en het verwezenlijken van resultaten die werkelijk beantwoorden aan
bestaande behoeften.

Popular participation leidt echter ook tot verbetering van de doorzichtigheid van
het beleid. Bestuurders zijn in de voortdurende confrontatie met maatschappelijke
organisaties verplicht inzicht te geven in hun motiveringen en in de wijze van totstand-
koming van besluiten. Het \ incrowd' effect van het bestuurlijk bezig zijn (wij alleen
weten waar het om gaat) gaat minder makkelijk optreden; doch van even groot, zo
niet groter belang, is het dat het optreden van vervreemdingsverschijnselen bij de
burger wordt tegengegaan; dergelijke vervreemdingsverschijndelen bij de burger als
gevolg van het zich niet betrokken voelen bij het politiek proces, kunnen uiteindelijk
leiden tot de lethargie van de kiezer, die dodelijk is voor de democratie en in een
'ieder voor zich' mentaliteit kan ontaarden.

Transparantie van beleid maakt het de burger ook mogelijk de autoriteiten
aansprakelijk te stellen voor het gevoerde beleid; niet één keer in de zoveel jaar bij de
verkiezingen, doch op een van dag tot dag-basis. Als die burger het laatste niet kan,
zal hij wellicht het eerste niet meer doen. "Accountability is at the heart of good
governance and has to do with holding govemments responsible for their actions", zegt
het Wereldbank-rapport.10

Welke vormen deze accountability aan moet nemen, valt niet eenduidig aan te
geven. De dagelijkse, door de volksvertegenwoordiging uit te voeren controle op het
beleid, is een belangrijk instrument, zeker wanneer deze controle wordt gevoed door
kritische vragen vanuit een actief bij dat beleid betrokken samenleving. Het dwingt de

10 Governance (14), p. 12.
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leden van de volksvertegenwoordiging zich voortdurend rekenschap te geven van de
letterlijke betekenis van het begrip volksvertegenwoordiging. Doch er bestaan ook
andere vormen voor het afleggen van rekenschap door het bestuur: de media,
publieke debatten, doch ook institutionele voorzieningen kunnen daarvoor het vehikel
vormen. Doch één ding is zeker: "A predictable legal environment, with an objective,
reliable and independent judiciary is an essential factor for democratisation, good
governance and human rights" (aldus de DAC-studie)".

De rechtsorde bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van een samenleving. Waar -
ondanks alle checks en balances die in een systeem kunnen worden ingebouwd - in
strijd is gehandeld met het publiek welzijn, is het uiteindelijk de onafhankelijke
rechter, die, op basis van een door een competent opsporingsapparaat uitgevoerd
onderzoek, de uiteindelijke afrekening moet kunnen verrichten. "The rule of law is an
essential factor for the effective functioning of the society and the economy. This
requires the creation of honest law enforcement agencies that effectively carry out
court decisions, and a court administration that ensures that cases are dealt with
expeditiously and at reasonable cost to the plaintiff'. Bondiger dan de DAC-studie het
zegt, kan ik het niet formuleren.

Popular participation, responsiveness, transparency, accountability, het zijn geen
matrixen die zich voor panklare toepassingen lenen. Anderzijds zijn het geen cultureel
bepaalde waardebegrippen die met een beroep op culturele relativiteit gemakkelijk ter
zijde kunnen worden gelegd. Zij zullen hun toepassing moeten vinden binnen iedere
samenleving op een wijze die past bij die samenleving.12 U moet van mij geen sugge-
sties verwachten hoe dat dient te geschieden in een samenleving die zowel qua schaal
als qua culturele achtergrond zo verschillend is van de samenleving waaruit ik zelf
afkomstig ben. Maar laat mij daaraan onmiddellijk een zin toevoegen: aan de vruchten
popular participation, responsiveness, transparency en accountability herkent men de
boom 'good governance'.

Maar ik wil verder gaan: het begrip accountability werd tot dusverre gehanteerd als
het afleggen van verantwoordelijkheid binnen een samenleving, de Nederlandse dan
wel de Arubaanse/Antilliaanse. Doch Nederland en Aruba bevinden zich, tesamen met
de Nederlandse Antillen, binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En met de erken-
ning van de eigen verantwoordelijkheid der landen voor de deugdelijkheid van bestuur
in art. 43, lid l van het Statuut, wordt in lid 2 van dat zelfde artikel de onderlinge
accountability vastgelegd. Noblesse oblige en de structuur van het Koninkrijk vertoont
alle kenmerken van noblesse, zij het dat die zich zich niet altijd in omzichtige hoftaal
manifesteert.

Ik voeg daar nog iets aan toe. Vanuit Nederland wordt veelal sterk aangedrongen
op wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving behoeven op zich geen werkelijke
bijdrage te zijn voor deugdelijk bestuur, want wet- en regelgeving genereren geen
verbeeldingskracht en scheppend vermogen. Wet- en regelgeving dragen slechts bij

11 DAC-studie (8), p. 14.

12 "The current debate on governance .... needs to take account of cultural differences. The
concepts that are discussed in this booklet mean different things to different cultures".
Governance and Development (4), p. 8.
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aan deugdelijk bestuur als zij het resultaat zijn van verbeeldingskracht en scheppend
vermogen.

Wat ik zo graag zou willen is dat er vanuit de samenlevingen van Aruba en de
Nederlandse Antillen zelf op verbeeldingskracht en scheppend vermogen gebaseerde
concrete en operationele voorstellen worden gedaan voor bij die samenlevingen
passende vormen en modaliteiten van good governance Daaraan heeft het naar mijn
gevoel nog teveel ontbroken. Maar het gevaar is dan groot dat wij gevangen blijven in
de vicieuze cirkel van wederzijds onbegrip.

Hulp en bijstand worden onvermijdelijk als opgedrongen ervaren als zij niet worden
verleend op basis van de in een samenleving zelf geïndentificeerde noden en behoef-
ten. Hulp en bijstand kunnen slechts effect sorteren indien zij dienstverlenend aan de
eigen inspanning zijn.

Ik kom tot de vraag zoals die in de titel van mijn referaat is vermeld: bestaat er
naast de plicht van de overheid tot deugdelijk bestuur een recht van de onderdaan? Ik
hoop dat ik in het tot dusverre gestelde voldoende duidelijk heb gemaakt dat die
plicht van de overheid een diepere fundering heeft dan enkel art. 43 van het Statuut.
Die diepste fundering is te vinden in de formulering zoals die werd gebruikt bij de
grondlegging van de Nederlandse staat in de Acte van Verlatinge van 1581. Daar
wordt gezegd: "ende dat d'Ondersaten niet en sijn van Gode geschapen tot behoef van
den Prince, om hem in alles wat hij beveelt ..... onderdanich te wezen .....; maer den
Prince om de Ondersaten wille, sonder dewelcke hy egheen Prince en is, om deselve
met recht ende redene te regeren .....". Omdat Filips II zich niet aan deze grondregel
gehouden had werd hij van de souvereiniteit vervallen verklaard.

Tegenover een drager van verplichtingen staat een drager van de aanspraak op de
inachtneming van die verplichtingen. Volgens de Acte van Verlatinge zijn dat de
onderdanen, 'De samenleving' noemde de heer Croes dat, maar de samenleving is de
bundeling van onderdanen, aanspraak kunnen maken op' kan gemakkelijk vertaald
worden in 'recht hebben op'. De onderdanen hebben er recht op 'met recht ende
redene geregeerd' te worden, 'Met recht ende redene': is dat niet hetzelfde als
'transparancy en accountability'?

In die zin kan men zeggen dat de onderdaan recht heeft op deugdelijk bestuur.
Juist omdat het bij good governance gaat om een voortdurend proces en om een
stelsel van formele en informele instellingen en arrangementen kan men evenwel niet
spreken van een positief-rechtelijk, afdwingbaar recht. Recht op deugdelijk bestuur is
immers niet te identificeren als een enkele concrete resultaatsverplichting. Het
resultaat dient blijvend te worden gerealiseerd en dient voortdurend door overheid en
samenleving beide in onderlinge wisselwerking verwezenlijkt te worden. Het is
inspanningsverplichting en resultaatsverplichting tegelijkertijd. Het vereist waakzaam-
heid van overheid en onderdanen beide.

Maar de onderdaan heeft er recht op dat zijn klachten over ondeugdelijk bestuur
ernstig genomen worden, ook al is het zijn individuele klacht en komt die klacht niet
voort uit de samenleving als geheel. In die zin behoeft het onbehagen over ondeugde-
lijk bestuur niet een politieke issue te zijn. ledere onderdaan heeft recht op deugdelijk
bestuur, ongeacht zijn status of maatschappelijke portuur. "Burgers dienen in het
optreden van de overheid het burgerschap te herkennen, dat van hen gevraagd wordt",
aldus een publikatie van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
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beleid. ledere bestuurder zou deze tekst boven het voeteneinde van zijn bed moeten
hangen, zodat het het eerste is wat hij ziet als hij 's morgens zijn ogen opslaat.

Het Wereldbank rapport geeft niet alleen aan waardoor good governance wordt
gekenmerkt, het geeft ook een aantal herkenningspunten voor 'poor governance'.
"Poor governance is readily recognizable. Some of its main symptoms are (en ik citeer
de voor onze discussie meest relevante):

1. Failure to make a clear separation between what is public and what is private,
hence, a tendency to divert public resources for private gain.

2. Failure to establish a predictable framework of law and government behavi-
our, or arbitrariness in the application of rules and laws................................

5. Excessively narrowly based or non transparent decision making.14

Het zijn deze ijkpunten die de onderdaan behulpzaam kunnen zijn bij het geldend
maken van zijn recht op deugdelijk bestuur. Als de onderdaan de stormbal hijst, dient
de overheid de reddingsboot te doen uitvaren, de reddingsboot van het deugdelijk
bestuur. "De overheid is er immers terwille van de onderdanen, zonder dewelke zij
geen overheid is" luidt de nog steeds actuele Acte van Verlatinge in modem spraakge-
bruik.

13 Eigentijds Burgerschap, 's-Gravenhage 1992, p. vii.

14 Governance and (4), p. 9.
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IV. Slottoespraken Koninkrijkssymposium

Staatssecretaris Constitutionele Zaken van de Nederlandse Antillen mevr. L.
Sneek-Gibbs

Mr. Prime Minister, other dignitaries, ladies and gentlemen.

It is with pleasure that I have accepted the invitation to make some closing
remarks. On behalf of the government and people of the Netherlands Antilles, I
congratulate the committee of the Kingdomconference for organizing this conference.
I also take this opportunity to congratulate the government and the people of Aruba
on their achievement of the removal of article 62 of the Kingdom Constitution.

I also compliment you that not only speakers from Europe, but also experts from
the english speaking countries of the Caribbean have been invited. I hereby thank
Prof. dr. Selwyn Ryan and Prof. dr. Edwin Jones for their enlightening contribution to
the discussion on good governance in the Netherlands Antilles. Till now all discussions
pertaining to the above mentioned topic, have been restricted to participants within
the Kingdom. I do hope that this will be the beginning of a longlasting and fruitfull
regional exchange of views on this matter. Please allow me to speak to you in dutch
now.

De herleefde belangstelling voor het concept deugdelijkheid van bestuur in de
Nederlandse Antillen manifesteerde zich begin 1993. Het huidige kabinet heeft voor
het eerst in de politieke geschiedenis van de Antillen deugdelijkheid van bestuur als
specifieke taak toebedeeld aan een bestuurder, namelijk de staatssecretaris belast met
constitutionele zaken.

Conform artikel 43 van het Statuut hebben de landen in het Koninkrijk te zorgen
voor de verwezenlijking van deugdelijkheid van bestuur. Het Land de Nederlandse
Antillen moet zowel bij zichzelf als in de eilandgebieden deugdelijkheid van bestuur
betrachten. Wat deugdelijk is dient met inachtneming van internationale verdragen in
eerste instantie bepaald te worden door het volk van de Nederlandse Antillen. Thans
zijn er een aantal wetsvoorstellen in vergevorderde fase van voorbereiding die, na
vaststelling door het parlement, de burger meer instrumenten zullen bieden om
deugdelijkheid en zo ook een betere kwaliteit van bestuur af te dwingen. Ik refereer
hier naar het concept landsverordening openbaarheid van bestuur, het concept
landsverordening administratieve rechtspraak en het concept landsverordening ter
instelling van het instituut ombudsman. De behandeling van deze wetsvoorstellen gaat
reeds gepaard met kritische discussies. Dit omdat velen in de Nederlandse Antillen
overtuigd zijn van het feit dat niet klakkeloos wetten uit Nederland overgenomen
dienen te worden in onze samenlevingen.

Prof. Flinterman heeft in zijn inleiding gesproken over de input- en outputzijde van
deugdelijkheid. Thans worden initiatieven ondernomen ter verbetering van de inputzij-
de. De regering van de Nederlandse Antillen werkt reeds nu daadkrachtig aan de
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outputzijde van deugdelijkheid, met name om het besturen van de eilandgebieden te
ondersteunen in de verbetering van hun bestuursapparaat teneinde een optimale
naleving van de beginselen van behoorlijk bestuur te garanderen. Bedoelde verbete-
ringsoperaties zijn reeds op alle eilanden gestart. Ik noem enkele voorbeelden:

eilandelijke werkgroepen zijn ingesteld ter begeleiding van de veranderings-
processen;
er komt een topoverleg over deugdelijkheid van bestuur tussen de eilanden en
het Land;
gewerkt wordt aan de organisatie van workshops over deugdelijkheid van
bestuur voor bestuurders en ambtenaren van elk eilandgebied;
samen met de vereniging van Nederlandse gemeenten is een werkbezoek aan
Nederland in voorbereiding in het kader van deugdelijkheid van bestuur.

Dames en heren, deze operaties leggen een enorme druk op de beschikbare
financiën, onder meer omdat zij de inzet van vele terzake deskundigen vereisen. De
schaarse middelen nopen ons onze beleidsprioriteiten te heroverwegen. Desondanks
zullen wij in toenemende mate blijven streven naar uitbreiding van toegankelijke
regels en procedures die moeten dienen als waarborg voor deugdelijk bestuur.

Ter afronding wil ik even stilstaan bij de concepten complementariteit en samen-
werking in relatie tot deugdelijkheid van bestuur. De Nederlandse Antillen is bereid
met Nederland en de Verenigde Staten te blijven samenwerken. Ondersteuning dient
echter eenduidig te zijn en gericht op de door de Nederlandse Antillen en Aruba zelf
geformuleerde behoeften. De ondersteuning dient verder aan te sluiten bij de
activiteiten, die door deze landen zelf ontplooid worden, en dient als enig doel te
hebben het versterken van het zelforganiserend vermogen van de besturen.

Tot slot, behoorlijkheid gebiedt ook dat samenwerking op basis van respekt,
openheid en gelijkwaardigheid plaatsvindt. Wij moeten deze uitgangspunten van
complementariteit en samenwerking ten alle tijde vooropstellen, zelfs bij de veel
besproken bedreiging van de georganiseerde misdaad.

Dames en heren, ik dank U voor Uw aandacht.

118



Minister-President van Aruba mr. J.H.A. Eman

Vanmiddag wilde ik beginnen met dank te zeggen aan de sprekers die dit symposi-
um hebben bijgestaan en de organisatoren voor het goede werk dat is verricht. In het
bijzonder wil ik de aanwezigen bedanken. Het grote aantal deelnemers en de bijzon-
dere variëteit van beroepen, die dit symposium hebben bijgewoond, tonen aan dat het
probleem in onze samenleving wordt onderkend en de nodige aandacht heeft. Dat is
al een groot stuk van de oplossing.

De proloog van het regeerprogramma van 1994 - 1998 "Op weg naar een nieuwe
sociale balans" opent met de woorden: "De regering zal de normen en waarden in
onze samenleving herstellen en verstevigen. Ons eiland dient een nieuw tijdperk
binnen te gaan, waarin het volk opnieuw vertrouwen zal krijgen in haar politiek
systeem en haar vertegenwoordigers. De periode die voor ons ligt is beslissend voor
de toekomst van ons land en de regering heeft de verantwoordelijkheid zich te kwijten
van een heel zware taak. De regering dient sterk te staan als voorbeeld van fatsoen,
eerlijkheid, discipline en orde.

Het zal U dan ook niet verbazen dat de regering het intitiatief heeft genomen tot
het organiseren van dit symposium met als onderwerp "Deugdelijkheid van bestuur in
kleine landen". Om efficiënt en effectief te werk te kunnen gaan en geen onnodige tijd
te verliezen, heeft het geen zin om het wiel weer uit te vinden. De regering weet dat
het probleem van deugdelijk bestuur bij samenlevingen van kleine omvang enige
bijzondere moeilijkheden kent en wil trachten, via een intensief contact met diegenen
die zich in deze problematiek hebben verdiept, te komen tot oplossingen.

Ter afsluiting van dit symposium wilde ik graag enkele voor de regering belangrijke
punten onder Uw aandacht brengen. Allereerst moet gezegd worden dat een groot
aantal van de negatieve factoren die invloed hebben op de deugdelijkheid van bestuur
zoals besproken gedurende dit symposium ook op Aruba voorkomen.

Als vertegenwoordiger van de regering kan ik U echter informeren dat een aantal
van deze negatieve factoren reeds effectief aangepakt worden en dat de omstandighe-
den hier te lande het ons gelukkig in vergelijking met menig ander land relatief
gemakkelijk maken om de problemen aan te pakken.

Aruba heeft het hoogste inkomen per capita in de regio, gaat economisch goed en
is doende de overheidsfinanciën en -organisatie in orde te brengen. Justitieel is Aruba
deel van een van de best funktionerende systemen in de wereld ressorterend onder de
Hoge Raad als cassatierechter. Bovendien heeft de rechter de bevoegdheid om
wettelijke voorschriften aangaande de grondrechten van Hoofstuk I van de Arubaanse
Grondwet aan deze Grondwet te toetsen. Dit zijn gunstige omstandigheden om
deugdelijk bestuur te bevorderen.

Ondanks deze gunstige omstandigheden heeft Aruba ook te kampen met moeilijk-
heden op bestuursgebied die vrijwel elk land kent. Sommige specifiek voor kleine
landen, andere die overal bekend zijn. Het voornemen van de regering is om deze
problematiek voortvarend aan te pakken.
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Het regeerprogramma heeft een aantal van de problemen gesignaleerd en oplossin-
gen voorgesteld. De onderwerpen betreffen onder meer Openbaarheid van Bestuur,
een wet op de bescherming van ons nationaal erfgoed en op de burgerlijke en
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van gezagsdragers, de zogenaamde Ley di
Salvaguardia, een regeling waarbij er een speciale procedure wordt ingevoerd voor
benoeming van personen in overheidsdienst en een wet ter waarborging van een
rechtvaardig verkiezingsproces in overeenstemming met hetgeen de grondwet voor-
schrijft. Deze wet dient o.a. de financiering van de campagne te regelen, alsmede het
gebruik van het overheidsapparaat en instanties die onder de overheid vallen, zoals
TeleAruba. Op deze manier wordt de doorzichtigheid gewaarborgd van publieke
handelingen van politieke partijen.

Een ieder moet zich echter realiseren dat goede regels, al of niet aangepast aan de
lokale omstandigheden, geenszins een garantie zijn voor een deugdelijk bestuur.
Voorbeelden van landen met bijna perfecte wetgeving op dit gebied, maar met een
totaal ondeugdelijk bestuur zijn er genoeg.

Hier komt het aspect van de mentaliteit der mensen om de hoek kijken. De
mensen die belast zijn met de uitvoering. De politici, regeerders en de ambtenaren. In
kleine landen, zoals vaak naar voren gebracht de laatste dagen, zijn de politici
vanwege de kleinschaligheid verweven met hun kiezers en kunnen belangen door
elkaar vloeien waardoor het algemeen belang bedreigd wordt. Details hierover zijn
bekend. De vraag komt op hoe dit probleem aan te pakken, aanvullend op de
wettelijke regelingen. Mijn mening hierover is dat de politici in ieder geval goed
betaald dienen te worden. Men moet politici niet forceren in een positie waarbij zij
bijna gedwongen worden om corrupt te zijn ten einde een redelijk inkomen te
verkrijgen. De gedachte hierachter is, dat de politieke partijen vanwege de goede
salariëring vanzelf op den duur de beste mensen zullen kandideren. Zo zou de
mentaliteit van de politici langzaam maar zeker het niveau bereiken dat wij graag
zien. Ik moet hier echter opmerken dat dit standpunt door enigen uit ons midden als
te optimistisch gezien wordt.

Een van de problemen die Aruba zeker ook kent, is de drang van regeringen om te
veel mensen in overheidsdienst te benoemen. Dit is een van onze grootste problemen
van vandaag.

Niet alleen dat de grote hoeveelheid overtollig personeel financieel een ondraagba-
re last is, maar het frustreert vaak ook de regering in de uitvoering van haar beleid.
Te vaak worden ambtenaren op cruciale posten benoemd, niet vanwege hun capaciteit
maar vanwege hun loyaliteit aan een partij of politicus. In de praktijk valt het zo'n
ambtenaar moeilijk te beseffen dat, indien hij eenmaal gekozen heeft om ambtenaar
te zijn, dit inhoudt dat hij een gedeelte van zijn diensttijd zal dienen onder een
regering waaraan zijn eigen partij niet deelneemt. Hier te lande komt daar nog bij dat
de ambtenaar zeer goed beschermd is.

Een speciale reglementering van benoemingen voor de toekomst kan hier helpen,
maar lost het probleem van vandaag niet op.

Daarom ben ik ook verheugd te zien dat er een groot aantal ambtenaren naar dit
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symposium gekomen is. Voor hen wil ik nogmaals duidelijk zijn. Dit in verband met
de gebeurtenissen van enige dagen geleden, waarbij bepaalde ambtenaren overge-
plaatst werden. Hierover is discussie ontstaan bij menig ambtenaar. De reden van de
overplaatsing was geen moment het feit dat de betreffende ambtenaren een andere
politieke kleur zouden hebben dan de regeringscoalitie, maar omdat zij door onrust te
stoken de uitvoering van het beleid van de regering onmogelijk maakten. Het is
vanwege deze onrust dat zij overgeplaatst zijn, niet vanwege hun politieke kleur.

Het grootste probleem waarmee ons land kampt, is het verval van normen en
waarden. Dit probleem is niet een van kleine landen noch van landen in een bepaalde
regio. Dit probleem wordt overal in de wereld erger en het ziet er niet naar uit dat
hier regels tegen gemaakt kunnen worden noch dat er een andere pasklare oplossing
voor is. Voorstellen op dit punt zijn van harte welkom. De regering probeert door het
bekende voorbeeldproces veranderingen aan te brengen, maar het is nog te vroeg om
over de resultaten te kunnen praten.

De uiteindelijke oplossing voor de interne problematiek betreffende de mensen die
betrokken zijn bij het bestuursproces ligt, zoals mijn collega Mito Croes reeds heeft
gezegd, in ONDERWIJS. Dat hopen wij !! Op den duur is de mentaliteitsvorming via
goed onderwijs de weg naar de oplossingen. Daarom ook dat deze regering in ruime
mate investeert in onze leerlingen en studenten. Dit in de ruimste zin des woords. En
onze inzet gedurende de regeerperiode van 1986 - 1989 ten aanzien van het naar het
buitenland sturen van onze studenten geeft nu de vruchten.

Deugdelijkheid van bestuur heeft nog een ander aspect dat ook de nodige aandacht
heeft gekregen. De invloed van de internationale criminaliteit op het bestuur. In het
bijzonder de drugscriminaliteit opereert internationaal en ontziet geen enkel land. De
regering is van mening dat in deze ook de internationale verantwoordelijkheid op de
voorgrond dient te staan. Dit is ook de reden dat wij reeds in 1987 de Verenigde
Staten en Nederland hebben gewezen op het feit dat landen als Aruba hooguit als
tussenstation functioneren omdat wij noch markt noch produktie hebben. Toen reeds
wezen we de Amerikanen op de noodzaak om hier fysiek aanwezig te zijn. De
vestiging van de Amerikaanse emigratiedienst lukte toen, maar de vestiging van de
Amerikaanse douane hier te lande liet op zich wachten totdat deze regering weer
aantrad. Begin december is er een verdrag getekend tussen het Koninkrijk en de
Verenigde Staten waarbij binnenkort de Amerikaanse douane op Aruba gevestigd zal
zijn.

Met Nederland wilden wij ook reeds in 1987 een gezamenlijke kustwacht opzetten.
Dit lukte toen nog niet omdat men bij Defensie nog van mening was dat het leger niet
kon worden ingezet tegen de drugscriminaliteit. Gelukkig is deze mening vandaag
geheel gewijzigd en zullen we binnenkort een Koninkrijkskustwacht invoeren.

Dit alles samen met een reeks van nieuwe wetten inzake drugscriminaliteit zal
Aruba hopelijk grotendeels vrijwaren van ongewenste inmenging.

Tot slot zou ik willen voorstellen dat er een gemengde Koninkrijkswerkgroep wordt
ingesteld die tot taak zal hebben om op korte termijn, op grond van al hetgeen
gedurende de afgelopen dagen is besproken, een inventarisatie te maken van de
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knelpunten en een kort rapport samen te stellen. Dit rapport zou dan concrete
voorstellen moeten bevatten hoe een van te voren vastgesteld beperkt aantal proble-
men aangepakt zullen dienen te worden. Dit rapport moet dan het onderwerp van
discussie zijn tijdens een derde treffen in het kader van dit symposium.
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V. Stellingen gastsprekers bij paneldiscussie

Mr. A.G. Croes

I. Investeren in het onderwijs (en met name ook de voortgezette studie in het
buitenland) is een van de meest effectieve middelen om het systeem van
politieke patronage te doorbreken.

II. Ons politiek systeem heeft tot konsekwentie dat de gemiddelde Arubaanse
bestuurder (minister) langere uren maakt dan de President van de V.S.

Prof. mr. C. Flinterman

I. In het licht van de internationale discussie over "good governance" en de
stellingname van Nederland daarin, dient artikel 43(2) Statuut zo te worden
geïnterpreteerd dat daaruit positieve verplichtingen voor de Koninkrijkspart-
ners voortvloeien om elkaar in het verband van het Koninkrijk bij te staan in
de waarborging van de rechten van de mens, de deugdelijkheid van bestuur en
rechtszekerheid.

II. De tijd is meer dan rijp voor het totstandbrengen, ex artikel 49 Statuut, van
een Rijkswet, waarin de rechter de bevoegdheid wordt toegekend wetgeving
van elk van de landen te toetsen aan het Statuut en aan de Rijkswetten. Op
die wijze kan de rechter in zich daartoe lenende gevallen een nadere inhoud
geven aan het begrip 'deugdelijkheid van bestuur'.

Prof. dr. E.S. Jones

I. The contemporary administrative reform movement in small states is too
imitative of external models and therefore reproduces rather than solves the
problems it was intended to correct.

II. K there is a crises of governance in small states, the principal source is the
quality of leadership.

Prof. mr. P.H. Kooijmans

I. Good Governance is een continu proces dat degelijker dient te worden
verwezenlijkt in een dialoog tussen de overheid en een goed georganiseerd
maatschappelijk middenveld. Good Governance wordt evenzeer bepaald door
formele als door informele regelingen en afspraken.

II. Aan de vruchten "popular participation, responsiveness, transparency en
accountibility" herkent men de boom good governance.
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Mr. dr. H.F. Munneke

I. Het verschijnsel "Public Service Commission", bedoeld om partijpolitiek te
weren uit het personeelsbeheer van de overheid, verdient ook voor Aruba en
de Nederlandse Antillen bijzondere aandacht.

II. De bedoeling van politieke partijen is gelegen in het profileren van een
politieke ideologie. Politieke partijen zijn daarom een wezensvreemd element
in de Arubaanse en Nederlands Antilliaanse samenleving: Het voorbeeld van
de Cayman-eilanden, partijloze verkiezingen, verdient nadere bestudering.

Prof. dr. RA. Römer

I. Kleinschalige samenlevingen dienen bij het instellen van bestuurlijke en/of
controlerende organen rekening te houden met de beperkingen die hun
kleinschaligheid hen qua man-power en financiële middelen oplegt.

II. Het probleem van de deugdelijkheid van bestuur doet zich in de Nederlandse
Antillen en Aruba voornamelijk voor in het grijze gebied van de ongeschre-
ven, maar niet te verwaarlozen, regels voor het bestuurlijk handelen.

Prof. dr. S. Ryan

I. Structural Adjustment and Good Governance be incompatible objectives
in small states.

II. Good Governance stands a better chance of being achieved if small states
submerge some of these differences and agree to form regional bodies which
allow for more effective mobilisation and utilisation of scarce human and
material resources.

Mr. dr. M.R. Wijnholt

I. "Deugdelijkheid van bestuur" is een term die, hoe vaag ook, goed hanteerbaar
is en zijn nut heeft bewezen. De term zou dan ook - als het Statuut wordt
herschreven - moeten worden gehandhaafd.

II. De grootste bedreiging voor deugdelijk bestuur gaat uit, in kleine en grote
landen, van internationale misdaad-kartels.
De eis van deugdelijk bestuur brengt mee:

(extern) dat wordt samengewerkt met Nederland en de
Verenigde Staten;
(intern) dat een onderzoek wordt ingesteld naar de lokale
invloed van misdaad-kartels; dat onderzoek is in kleine lan-
den eenvoudiger dan in grote landen.
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VI. Vragen en antwoorden bij vragenronden en paneldiscussie

Naar aanleiding van de presentatie van Prof. dr. RA. Römer

Vraag:
Wat mij opvalt is, dat als men deze eilanden bespreekt, men ze graag als exclusief

wil zien; wij zijn klein en wij zijn de enige kleine gemeenschappen die op de wereld
bestaan. Ik ben het daar niet mee eens. In Nederland hebben ze ook kleine gemeen-
schappen; men noemt ze daar dorpen. Een heleboel Nederlanders zijn opgegroeid in
dorpen en zijn bekend met de regels die daarnet gesteld zijn. Men moet zich op een
bepaalde manier gedragen, want anders valt men eruit.

Wij worden overstelpt met communicatieberichten uit Amerika en het land maakt
op ons een zeer geavanceerde indruk. Maar 60% van de Amerikanen wonen in wat
we noemen het "Heartland", en dat zijn ook dorpen. Wij hebben de laatste tijd ook
gemerkt wat voor vreemde ideeën dat soort mensen er op na kunnen houden, ideeën
waarvan men zelfs kan schrikken. Een groot deel van de wereld bestaat uit mensen
die wonen of gewoond hebben in bekrompen gemeenschappen. En toch zijn die
landen in staat, zoals bijvoorbeeld Nederland, om zich niet te laten "overrulen" door
bekrompenheid, al moet men zeggen dat in Amerika het woord "pork barrel" een
standaardwoord is en je hebt er ook allerlei heilige koeien, zoals militaire bases, maar
die landen blijven functioneren. Maar hier in een kleine gemeenschap zijn er kennelijk
bepaalde moeilijkheden die dat verhinderen. Wij zijn niet exclusief, wij zijn niet de
enige kleine gemeenschap in de wereld. Het grootste deel van de wereld woont in
dorpen, maar toch blijven die grote naties draaien. Dat is mijn opmerking.

Antwoord:
Ik wil als commentaar daarop leveren dat ik deze dorpen en kleinere gemeenschap-

pen reken tot de "part societies" die deel uitmaken van een grote bestuurlijke eenheid.
Maar wat betreft Curaçao, Aruba en Bonaire heb ik er ook op gewezen, dat er op dit
moment 43 ministaten in de wereld zijn die met dezelfde problemen worstelen. Maar
we zijn nu eenmaal bezig ons te buigen over onze problemen, vandaar dat ik me ook
concentreer op de problemen zoals die zich voordoen in onze samenleving.

Vraag:
De geluiden van Prof. Römer klinken mij echt niet onbekend in de oren, alleen wil

ik ze een beetje relativeren in deze zin. Ik wil eigenlijk meer spreken van een
democratisering van het lobbyen. Even terug gaan naar het verleden. Zo'n 20 a 25
jaar terug sprak men in D'66 kringen in Nederland van de befaamde 200 families die
Nederland zouden regeren, waaronder zeker, neem ik aan, de naam van een bekende
fabriek in het zuiden des lands. Ik weet bijna zeker dat deze families zonder enig
probleem kunnen aankloppen bij de minister-president of bij welke minister dan ook,
zeker de minister van Economische Zaken in Den Haag. Maar een kleine boer in
Twente zal veel meer barrières moeten nemen om daar te komen als hij al daar naar
toe wil. In onze kleine gemeenschappen heb je precies hetzelfde mechanisme,
namelijk dat invloedrijke mensen, kooplieden doorgaans, gemakkelijk een telefoon
kunnen pakken en de minister bellen en zeggen: "Joh, ik heb je campagne gefinan-
cierd, doe voor mij nou dit en dit en dat". Maar in onze kleine gemeenschappen komt
daarbij dat ook Jan met de pet uit de cunucu makkelijk bij de minister kan binnen

125



komen; ik noem dat als het ware een democratisering van het lobbyen. Wat je in
grote landen hebt met de grote multinationals, gebeurt in onze kleine staatjes als het
ware aan de lopende band en God zij dank niet alleen maar dat de invloedrijken de
minister kunnen bereiken, maar ook de kleine man. Dat wil ik even meegeven om
over na te denken.

Antwoord:
Ik ben u zeer dankbaar voor deze opmerking, maar toch zie ik het lobbyen meer

binnen het kader van het mechanisme dat we aanduiden met "political pressure
groups". En het zijn dan niet alleen zakenlieden. Vergeet niet dat in Nederland jaren
de rooms-katholieke kerk een belangrijke pressure group is geweest. Vergeet niet dat
de vakbonden een belangrijke pressure group zijn. Maar dat functioneert weer anders
dan wanneer de politicus zelf zich wendt tot kiezers in de hoop dat hij tegemoet kan
komen aan de mensen. Ik heb geen bezwaar tegen de benaming "democratiseren van
het lobbyen", maar dan gebruiken we lobbyen hier toch wel in een zeer oneigenlijke
zin.

***
Vraag:
Ik voelde in Uw presentatie een soort kritiek op ons politiek systeem. Is dat juist?
Antwoord:
Dat is heel juist.

***
Vraag:
Dat was mijn eerste vraag. Net als de vorige vragensteller wil ik ook op situaties

elders wijzen, in Nederland bijvoorbeeld, waar een 20 a 30 jaar terug - ik weet niet of
het nog steeds zo is - het geloof werd gebruikt om scheidingen aan te brengen. Dus er
waren gemeenten in Nederland die ambtenaren niet aanstelden omdat zij een bepaald
geloof hadden. Wat is Uw commentaar daarop?

Antwoord:
Het is mij niet bekend dat dat zich heeft voorgedaan. Ik weet wel dat er een zekere

verzuiling is geweest en ik weet zelfs dat men er in de zuidelijke gemeenten, bijvoor-
beeld Maastricht, nauwlettend op toe zag dat er inderdaad een verdeling was per zuil.
Er zullen waarschijnlijk wel gemeenten geweest zijn waarbij er ideologische en
religieuze motieven een rol hebben gespeeld. Een belangrijk verschil hierbij is dat
religieuze en ideologische motieven duidelijk te definiëren zijn en dat in ons geval dat
niet mogelijk is, omdat daar een subtiel samenspel aan de hand is dat heel moeilijk is
te ontwarren. Laat ik het zo stellen. Zelfs het religieus favoritisme heeft in ieder geval
een minimum aan objectiviteit, namelijk de religieuze ideologie die men dan inbrengt.
In de politiek zoals die op het ogenblik, zoals die gegroeid is - nogmaals, het is een
zaak die zo gegroeid is - ligt het anders. Ik wil het woord opportunisme niet gebrui-
ken, maar eigenlijk zou ik het wel moeten doen.

***
Vraag:
St. Maarten is onder hoger toezicht geplaatst, juist in het kader van, zeg maar, de

deugdelijkheid van bestuur. Door het verhaal heen heeft U gesproken over deugdelijk-
heid van bestuur. U heeft de sociale en de culturele kant van de zaak aangehaald,
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maar ik wil de economische kant ook hierbij betrekken. Want op St. Maarten heeft U
nu, bij het uitvoeren van het hoger toezicht, te maken met het stappenplan dat ook
deugdelijkheid van bestuur teweeg moet brengen aan Uw Europese eisen, en daaraan
is een prijskaartje gehangen. Mijn vraag is nu waarom U in Uw verhaal niet meer
aandacht heeft besteed aan de financiële kant van de zaak, om toch de deugdelijkheid
van bestuur door Europese landen tot uitdrukking te brengen in kleinschalige eilanden
die zich dan eigenlijk moeten verantwoorden aan de eisen van kwaliteit van de
samenlevingen van grootschalige landen.

Antwoord:
Ik geloof dat economische belangen deel moeten uitmaken van de afweging van

belangen die de overheid heeft wanneer het gaat om het behartigen van het algemeen
belang, en dan leggen deze economische belangen nogal wat gewicht in de schaal.
Maar het moet niet zo zijn dat men eenzijdig de economische belangen benadrukt.
Nogmaals, het besturen is ook afwegen van belangen. Wat ik naar voren heb gebracht
is helaas weer dat afwegen van belangen. Soms worden belangen geïntroduceerd die
met de kern van de zaak niets te maken hebben en dat op basis daarvan beslissingen
worden genomen. Maar ik ben het met u eens dat die economische belangen heel
belangrijk zijn en meegenomen moeten worden in het besturen en dat je in werke-
lijkheid van deugdelijkheid van bestuur kunt spreken, wanneer je op verantwoorde
wijze deze belangen hebt afgewogen tegen andere belangen in de samenleving.

***

Naar aanleiding van de presentatie van Prof. dr. S. Ryan

Question:
In the beginning of your speech you said that economic viability is not a prerequisi-

te for good governance. Then at a certain moment you also went and talked about
resource insufficiency. Now if I take these two terms and put them together, then I
would like to turn it around and say that after listening to you my contention is that
economic viability is a prerequisite of good governance. I could also give an example
of the island of St. Martin. As you know, the island of St. Martin is still under higher
supervision. Now, one of the prerequisites of higher supervision is that we have to
make a plan how we will continue governing. We made a phase plan and out of that
phase plan we came up with a financial tag to that phase plan to the tune of 30
million guilders. We even went further and we said that we're going to divide these 30
million guilders between the kingdom govemment, the central government and the
island government. We made this division and now the problem comes. Are they
going to finance the phase plan? That stage we are in right now. I'm saying, from your
whole presentation the undertone is that because of economic problems you have the
problems that we are encountering in these small states. Another thing, my question
is: is it right for us to be trying to meet the requirements of the big states? Should it
be our goal to meet the requirements of the big states? Or should we establish our
own goals just like when you have a small business you don't try to run it like Shell
and Exxon run their business, you run it your own way and you still have successful
business. So that is my question.

Answer
Thanks very much. I think there is a little misunderstanding. I did not say that
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economic viability is not a prerequisite, I'm saying that there is a debate within the
Caribbean, at least within certain circles, as to whether or not economic viability is a
prerequisite. I believe that it is, because the whole tenor of my presentation suggests
so and the concern that I expressed has to do with my awareness of what is happening
to the economies of the region. For example, if St. Lucia and the Windward islands
are not able to export their bananas to you, all the nice things we can say about
democracy in St. Lucia will go down the drain, because the performance, the fact that
we were able to achieve relatively high levels by any kind of criteria, high levels of
democratic performance in the 60's and 70's, had to do with the fact that a lot of aid
was coming in. We had access to certain kinds of markets and a lot of investment was
coming in by way of import substitutions. We were able to keep the population in
check and in a way we were able to take the civil war potential out of the population.
The question is whether this is sustainable in the new international economic environ-
ment. I'm saying that the Uruguayan round and Nafta, all that is changing the ball-
game. And while it may be of interest to certain groups in the society, it is ultimately
in my view not going, at least certainly not in the short run, to be of much value to
the people at the bottom, the pedestrian levels of the social system who are going to
raise fundamental questions, sometimes in a manner that will make good governance
impossible. Some say structural adjustments and good governance may not be
compatible, certainly not in the short term.

So the burden of my thesis is that we are required to live within the international
system as it is currently evolving, the changing technology which is cutting jobs, basic
jobs that our people do, because we have not been able to educate them to the level
of sophistication that is required to function in the new technological environment. So
we are going to have higher and higher unemployment rates. And how are you going
to keep them in line?

So there is this debate. Some people are saying: Well, good governance can be
divorced from economic viability and economic well-being. I'm questioning that thesis.
So my pessimistic conclusion rests on that premise.

The second question is whether or not we should fashion our behavior to satisfy or
please the big states. Well, you have that problem here. Our problem is not big states
but big international lending agencies: the World bank, the IMF, IBB, which are
saying that if you want your debt restructured, if you want to maintain access to
certain financial institutions etc., we expect certain things from you. You don't have to
accept it, but if you want it then you have to behave in a certain way. They make it
very explicit, although one is beginning to see a shift in some of the positions which
they are taking now, but the bottom line is: If you want our money we have to make
sure that you can repay. And if you are to repay there are certain things which you
have to put in place, which again requires hard decisions to be taken, which again
impacts on the ability of governments to do the sort of things that are required to
keep their populations reasonably satisfied.

***
Question:
In Mr. Römer's discourse yesterday and in yours today I sense a link between the

performance of the governmental apparatus which we call good governance, and the
democratic functioning in itself, the wider issue actually. When you look at those two
and you look at the discussion that you both and Mr. Croes yesterday have been
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referring to about getting caught up in a western model and pleasing the bigger
countries and pleasing the financiers, and giving your gloomy message at the end of
your discourse, do you see a possible solution or would you look for the solution in
the direction of more emphasis on social contracts or legalistic solutions?

Answer
Social contract solutions or legalistic solutions. Well, it is possible for the major

stakeholders in a system to recognize what the limitations are in their economic world
and hammer out some kind of understanding as to what is possible and what is not.
You might be aware for example that in Mexico there is some attempt to forge social
contracts among the principal parties. In Barbados at the present time, in an attempt
to stave off pressure from the International Monetary Fund which is trying to force
Barbados to devalue its currency - since there is a certain unanimity among the
population that the exchange rate should be protected - the government of Barbados
and the principal stakeholders are trying to come to some accommodation, to some
understanding as to what is possible and what is not. Wage control, an understanding
of what wage demands are acceptable and those that are not.

So I think there is a way to go and that is to try and bring all the parties together.
Everybody agrees that there should be social contracts of one sort or another,
everybody accepts, given the economic reality, that living standards have to be
depreciated, that we have to accept less, etc. The problem is that everybody is saying:
Yes, but not at my expense. Yes, we must reduce our demand on the state, the state
is no longer able to provide this and that, but you can't do it at my expense. The point
I'm making is that while it might be easier to engineer this kind of consensus, the kind
of things that Prof. Römer and I alluded to which characterize small societies make it
difricult, if not impossible. But I agree with you that it is a strategy that has to be
attempted.

In terms of the legislative arrangements, I don't know a great deal about the Dutch
system, but I get the impression that it is far more legalistic in the way that it functi-
ons than is the case in the English speaking tradition. You try to solve things through
laws. I may not be doing justice to that reality, but you see, in the English speaking
Caribbean area one of the things that frightens me and a lot of other people is the
fact that the legal system which we inherited from the United Kingdom is virtually in
a state of collapse. And that is an understatement. We are now beginning to think of
altemative ways of solving legal problems, moving away from the court systems,
because the courts cannot cope with the kind of problems we have. Our lists are long.
Our lawyers have ways of spinning out the system. Nobody wants to go to court
anymore if they can avoid it, because simple matters take 5, 6, 7, 8 years or longer
than that. Some go on forever and ever. So you can put more and more laws on the
books, as the politicians do, to convince people that they are doing something, but the
reality is that these things on paper mean nothing. So we could try but I'm a realist, I
have to deal with what I see on the ground.

***
Question:
In mentioning the tension between economic distress and the process of democrati-

zation you also mentioned the role of international institutions which come with
proposals that sometimes force our executives to withhold critical information for fear
of public disclosure, which in turn has its consequetice in a decline of financial
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investments. I think that in such a scenario you would get a dog chasing its tail.
Mentioning the interaal control mechanisms you also cited the limited utility of
parliamentary control, which is a preventive mechanism, and you also mentioned the
Caribbean Supreme Court, but that is more reactionary control. Where and how
would you start to begin finding a place to break through such a system?

Answer:
Well, my colleague and I, Prof. Jones, decided that we'd have a division of respon-

sibility, that I would deal with the problems and he would deal with the solutions.
He's less pessimistic than I am. He teaches public administration so he's dealing with
mechanisms and so on. I don't want to be fastidious, but we actually decided on a
division of labor. The question is, how to begin to break through. You know, I have
been invited to become a minister of various things several times and I always said
that if I had the answers I would accept. But I don't have the answers so leave me at
the university.

But more seriously, we can't simply throw our hands up and say it's impossible. In
terms of analysis we know it is difficult, but there are people in the region and there
are institutions, among which I list my own, that are trying to craft solutions. We have
endless comittees which are looking at the public service and how to reform the public
service and, in my own country, one of my colleagues at the university who is now the
minister of the public service is trying to put in place a number of the recommen-
dations that as academies we made in the 60's and 70's, seemingly with some success.
The problem is that as you plug one hole other holes appear. That really is the
problem. We are involved in trying to restructure the public service, but the state
cannot find the resources to keep the civil servants employed. We cannot hold the
best ones that we have because the attractiveness of the private sector is such that
anybody who has a family etc. is attracted by jobs in the private sector. You also have
the problem to which Prof. Jones alludes in one of his papers that they have to work
alongside specialists from the international agencies who have easier access to the
ministers, who have easier access to information, who can get things done because
they can bring pressure to bear on the politicians. Some of the things that they are
demanding are the very same things the indigenal civil servants have been saying year
after year but they ignore it. In comes the specialist from the World Bank, the IMF
etc. and they get a response, things are rushed in order to satisfy conditionalities. This
helps to demotivate public servants. So the point is, you score certain breakthroughs
but these are undermined by other things happening in the system.

Parliamentary control. This is something that again is not unique to the Caribbean.
The British, for example, have been trying to address this issue of parliamentary
control for the longest while. But how do you make it meaningful if you retain some
of the competitive notions of the western system? So yes, you want more information,
yes, you want parliamentarians to be more informed about what is happening in terms
of the finances of the country and so on. But the overriding problem is that given the
nature of competitive politics, executives anywhere in the world, uniess you have the
United States which is a different kind of political animal, but in the parliamentary
type systems it's very difficult for executives to volunteer the kind of information
which would undermine their own political viability.

So again, while we must demand it, we have to understand that given the nature of
the system, it is not easily achieved. But we also have to bear in mind that in many of
these systems the real opposition is not in parliament at all. We look at parliament
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because it is formally part of the system, but the real opposition is outside parliament
in terms of certain kinds of groups: the newspapers, the universities etc. So sometimes
even when formally the opposition is not doing what it is supposed to do, the
opposition function is being performed, albeit sometimes in a way that destroys the
system because of some of the things that we said earlier about the nature of politics
in small societies. I wish I could really give you a package answer which you can take
and use, but it is very difficult.

***
Question:
Professor, you mentioned in your speech that organized crime is one of the biggest

threats to modem democracies. To what extent would you say that bad government
promotes organized crime?

Answer
I'm not sure how to answer that. What I can say is that it is very clear from all the

evidence that we have at our disposal that organized crime, whether it is drug related
or not, is making it extremely difficult for good governance to prevail. I do public
opinion surveys at home and throughout the Caribbean and usually I ask people what
some of the most important problems are that the country faces. Invariably, you get
two answers: unemployment and organized crime. Usually in that order. Now the
question is whether organized crime is a derivative of unemployment and the
worsening economic circumstances of our people or whether there is something
autonomous about the kind of crime that we are seeing. I think both are related.
Increased organized crime and crime generally is in my view a function of the
declining economic circumstances of our people, more and more people find it almost
necessary to turn to crime as a way of making a living. We have a phrase in Trinidad
and Tobago which people use when they are going to commit a crime: "We are
putting down a work". Crime is being equated with work. Parents, believe it or not,
are sometimes condoning the criminal activity of their children by saying: "Now, what
do you expect them to do?" They have to find a way to feed their siblings, their
mother etc. etc.

But there is another kind of crime which I think is becoming increasingly disruptive
of good governance throughout the region and other parts of the world and that is
drug related crime, which has served to deter and intimidate a number of people who
constitutionally are expected to perform certain kinds of functions in the system: the
police service, the magistracy, the judicial service. Many of these people are finding it
difficult to withstand the sort of things that these people offer. And even those who
are morally stronger are finding it increasingly difficult to perform their function,
simply because of threats, intimidation. I referred earlier to this growing phenomenon,
certainly in Trinidad and Tobago, where witnesses simply disappear. And if they don't
disappear they are told: If you testify you will disappear.

So in the judicial system, in addition to all the other problems which the judicial
system has to deal with, you have this problem of witnesses not wanting to come
forward and do their civic duty because of the concern of what would happen to
themselves, their families etc. if they perform their civic duty. And since the judiciary
is an integral part of the governmental machinery, if the judicial system collapses good
governance becomes more and more difficult.

This is a problem I think we have to address. I don't know if you have the problem
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in Aruba and Curaçao and the other parts of the Netherlands, but it is something that
we are very concerned about. Maybe other spokesmen when they come to talk about
good governance and civil rights will address the issue, but I know that it is one that
we are very concerned about.

***

Naar aanleiding van de presentatie van mr. dr. H.F. Munneke

Vraag:
U had het over de Rekenkamer instrumenten te geven om bestuurders te kunnen

controleren over de niet-begrote uitgaven. De heer Mito Croes heeft gisteren in zijn
toespraak verteld, dat in het regeringsprogramma opgenomen staat dat het wel de
bedoeling is van de regering om ook in die richting te gaan, wat op zich heel goed is.
Er werd ook over gesproken dat met het komen van de Staatsregeling van Aruba, het
ook al naar voren is gekomen, ik dacht iets van de verordening "Ley di Patrimonio" of
"Salvaguardia di patrimonio" of zoiets. Zou het mogelijk zijn om in onze comptabili-
teitsverordening een artikel op te nemen waarin de minister persoonlijk aansprakelijk
wordt gesteld voor uitgaven die gedaan worden en niet begroot zijn? De Rekenkamer
kan je de controle-instrumenten geven, maar meestal is de controle van de Rekenka-
mer achteraf. Dan zijn de verplichtingen al aangegaan, dan is de schade al aangericht.
Op de Nederlandse Antillen zijn ze een stapje verder gegaan, daar hebben ze het
strafrechtelijk voor elkaar gekregen dat de minister persoonlijk aansprakelijk is voor
malversatie, dus uitgaven doen die eigenlijk niet begroot zijn.

Antwoord:
Uw eerste punt, ministeriële aansprakelijkheid voor budgetoverschrijding. Zoals u

weet is een begrotingswet een wet en zijn er nog steeds in de duisternis der historie
nog altijd plannen ontwikkeld om de procedure te regelen van die minister die de wet
niet uitvoert. Dus op zich is er sprake van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De
kwestie van de civiele aansprakelijkheid is geen enkel probleem, juridisch gezien. De
onschendbaarheid van bewindspersonen en parlementariërs geldt alleen op het
moment dat zij zich in het verkeer begeven met het parlement, daar buiten zijn het
normale functionarissen, die voor hun daden aansprakelijk kunnen worden gesteld.

***

Vraag:
Ik had het niet over begrotingsoverschrijding, want dat kan gebeuren. Het gaat

puur om zaken die echt buiten proporties schade aanbrengen, dus de burgers lijden
daar onder, de belastingbetaler, wij allemaal.

Antwoord:
Stel dat u zich niet concentreert op de vraag of de wet uitgevoerd is, maar dat de

minister zijn taak verwaarloost, dan krijgt de rechter de zeer hachelijke opdracht om
te zien of dit maatschappelijk onzorgvuldig is. Ik neem aan dat hij op het moment dat
hij daar naar kijkt, dat hij ook naar de maatschappelijke omstandigheden kijkt. Dus ik
neem aan als de rechter constateert, dat de gelegenheid de dief maakt, dat hij de dief
wat coulanter zal behandelen dan wanneer de regels absoluut duidelijk zijn. Het is
enigszins koffiedik kijken en dat geef ik toe.
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Vraag:
Ik wil het hebben over de Algemene Rekenkamer, die inderdaad zo belangrijk is.

Op de Nederlandse Antillen is de Algemene Rekenkamer via twee wegen uitgescha-
keld. Ten eerste via het bemannen van de Algemene Rekenkamer. De Algemene
Rekenkamer is dus totaal afhankelijk van de regering om te voorzien in het noodzake-
lijke personeel. Dat probleem is eigenlijk gemakkelijk op te lossen, lijkt mij.

Er is een tweede probleem dat wat moeilijker is op te lossen. Het is eigenlijk zo,
dat op een bepaald ogenblik je een beleid kreeg om mensen te benoemen als lid van
de Algemene Rekenkamer die niet van het noodzakelijke kaliber zijn. Deze mensen
zijn voor het leven benoemd. Hoe los je dat probleem op als je er van uit gaat dat de
Algemene Rekenkamer er als controle-instantie in de samenleving is?

Antwoord:
Ik heb eerlijk gezegd de tekst van de betreffende verordening niet bij de hand en ik

zou zo uit mijn hoofd niet durven zeggen op welke voorwaarden leden van de
Rekenkamer kunnen worden afgezet bij taakverwaarlozing. Dus ik zou me kunnen
voorstellen dat als U zegt daar zit een fundamenteel probleem, dat je een regeling
creëert in de trant van de manier waarop ook eventueel rechters - ook een onafhanke-
lijke instantie - uit hun ambt zouden kunnen worden ontzet. Misschien dat Uw vraag
nog aanleiding geeft tot een wat andere zorg en dat is eigenlijk meer mijn zorg,
namelijk dat de Rekenkamer een topje is van een ijsberg van controleurs. Je kent het
bekende gezegde "Who controls the controller?" Als de gewone accountant met zijn
internationale grootschalige standaard zegt van, ja, het is gewoon zaak om rekeningen
te controleren om daar het etiket goedkeuring, dan wel onthouding van goedkeuring,
dan wel iets anders onder te zetten en dan is mijn werk klaar, dan hebben we het
gevoel van, het is daar nou niet helemaal goed bij die dienst waar de accountant is
geweest, maar vaak hadden we daar al een donkerbruin vermoeden van. Dan zijn we
niet zover opgeschoten. Vandaar ook dat ik mijn aandacht heb gericht op een
kleinschalig bestuursapparaat, namelijk dat van Willem I. Willem I was een autocrati-
sche vorst, een gestaald budgetbewaker. Over het democratisch gehalte van Willem I
kun je natuurlijk een historisch oordeel vellen, maar de mechanismen waarop hij aan
budgetbewaking deed, daar heb ik ook in mijn boekwerkje geprobeerd enige aandacht
voor te vragen.

***
Vraag:
Ik heb ook uit Uw presentatie geproefd dat U heel erg bent voor regels en

procedures. Mijn vraag is: hebben de Nederlandse Antillen en Aruba genoeg en
adequate regels en procedures om te kunnen voldoen aan de zogenaamde eisen van
deugdelijkheid van bestuur? Zo ja, hebben wij een deugdelijk bestuur? Zo niet, wat
dient er dan nog allemaal in regels gegoten te worden om hieraan te kunnen voldoen?
In hoeverre is er gevaar van overregulering, met het gevolg dat men, zeker in een
kleine gemeenschap, weer snel over gaat tot deregulering?

Antwoord:
U vraagt mij, begrijp ik, een nieuwe formule voor het hoger toezicht van St.

Maarten te bedenken, een nieuw programma te schrijven?

***
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Vraag:
Nee hoor, het is een zeer reëel probleem. Omdat U heel erg sterk pleit voor de

interpersoonlijke relatie van professionaliteit en persoonlijke relaties te scheiden, om
die dus in regels te gieten.

Antwoord:
Nee, ik maakte er een grapje van. Ik begrijp Uw zorg wel. In Nederland worden wij

voortdurend overstelpt door dereguleringsoperaties en het idee er achter is dat de
markt zijn werk moet gaan doen. Nederland is al zijn regelberg aan het afbreken;
moeten wij nu in de kleinschalige Antillen een regelberg beginnen? Is dat een beetje
de zorg? Proef ik dat goed? Ik zelf zit niet zo met die zorg over de hoeveelheid
regels. Het is voor de burger niet van belang de hoeveelheid verordeningen te tellen,
dat doen de wetgevingsjuristen wel. Het is voor hem van belang om te weten dat als
hij het bestuurskantoor binnenstapt, op welke basis hij zijn aanvragen moet indienen.
Dat zie ik in een kleinschalige context misschien wel vreselijk eenvoudig. Op het
moment dat de verordening door de wetgevingsjurist is gereconstrueerd, dat wij de
tekst weten, dan zou ik zeggen, plak die dan gewoon op de voordeur van de betreffen-
de dienst. Dan hoeft de burger er niet naar te zoeken en hoeft hij ook niet verorde-
ningen te gaan zitten tellen. Wat vindt u van dat idee?

***

Naar aanleiding van de presentatie van Prof. mr. C. Flinterman

Door een technische onvolkomenheid is dit gedeelte helaas niet opgenomen.

***

Naar aanleiding van de presentatie van Prof. dr. E. Jones

Question:
I am glad to say that after the picture that prof. Ryan painted yesterday of gloom

and doom there is a ray of sunshine. I think you did answer my question. The mental
change through social leaming will guide us to finding ways to instill the internal
mechanism that we need. But then I have another question that arises. Where is then
the energy to emerge from, to stimulate and ensure a professional public management
change and are these forces to come from outside of our small scale community? I
agree with you that change should be strategy based if you want to keep the motiva-
tional reasons to change within our own homes.

Answer:
Thank you very much. I think you added significantly that mentioned to the little I

had to say but if I should address very briefly the issue you raise about the short term
perspective of the politicians one would have to agree that it is so in most small states
and possibly internationally. But it seems to me that one of the reasons for this short
term perspective is principally because it is the politicians themselves who make the
policy agenda, to the extent that you include and involve more and more social forces,
individuals, groups, communities and actors in the policy process. Then those actors
are not necessarily going to define the policy agenda in a short term way and that
precisely is the significance of governance, because it requires that all the actors
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affected by public policy be joined into the process and therefore will define public
policy in terms of their own interest or in te mis of some agreed definition of the
public interest. So the short term perspective is limited by the fact that we give the
playing field mainly to the politicians to define policy. The important thing though is
that more and more, and Ryan pointed it out to us yesterday, the state has fewer and
fewer resources to distribute and therefore it has to find new ways of garnering,
mobilizing and keeping its constituents. So back again we come to the proposition that
perhaps one way to deal with this cataclysm is to help to make for a smaller control
by the state over the valued resources of society the wealth status, the power and
access. And these things must be controlled by the society, by the groups. Observe
therefore that this point also relates to the issue and the definition of governance as
we have seen it. And you touched a very important question of public sector and
reform, whether it should be driven intemally or externally. If we take the case of
Jamaica, the public management reform process is even as I speak, being extemally
driven, because it is a part of the package of conditionalities imposed by the
international technical burocracies such as the Worldbank, the IMF and USAIT and
therefore the reform process sadly is not having the intended effects because the
prescriptions and the strategies for reform are extemally driven. They will respond to
the domestic local problems when the people themselves begin to define what are the
problems, define the timeframe for their resolutions and their full responsibility for
the alternate implementation.

***

Question:
I would like to ask you the following. The private sectors developed an evaluation-

system and reporting-system that is acceptable and we could even say that it is
successful. The public sector up to now has been trying to develop a system to
evaluate its performance or for people to evaluate the public sector itself. As far as I
can see it has not been successful compared to the private sector. Now you came with
a third one which is capacity building. What are the evaluation-processes or reporting
processes that you maybe thought about already that can be used to test the system
that you presented this moming?

Answer
Let's start with your intervention about the private sector. I can site the Anglopho-

ne Caribbean carried something about the character of the private sector. In the first
place, it is not as efficiënt and managerial as the popular view would think. There is a
sense indeed that it is neither more efficient nor more effective than the public sector
machinery, deficient as they are. In the second place, in the Anglophone Caribbean
the tradition has been that the private sector itself fears competition, because it has
grown under the support and protection of the state. It is beset by considerable
self-doubt and therefore even the management technics which it claims to imitate are
rather ineffective. I am saying, in other words, that it suffers serious management
defects. So my argument is, that in our societies, what we need is a comprehensive
management reform, which includes not only the private sector but also the public
sector and to diffuse those management skills throughout the society, in the groups, in
communities, at the workplace and so on. At universities and elsewhere these mistakes
about management are made. In my opinion management is really a process of
thinking managerially and following through. And to think managerially would only
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mean that I think about my context, my situation, my special circumstances and that I
search for methods and principles and strategies to carry that through. Our problem
has been in the public as well as the private realm to imitate management styles, insti-
tutions and practices so that we build more institutions, when what we really need to
do is simply to try and change attitudes within our context. But, all in all then, even as
we build the management competence across the sectors we must be careful to stress
the interdependency among private, public and non-state agencies because in the end,
it is the collective input, the collective drive, the collective search for solutions which
is going to take us out of the condition of crisis, uncertainty or turbulence and bad
governance.

***
Question:
I thank you very much for what I have just heard but I have some questions. I

think we can get good governance and good public management if we can show
respect for the rights, for the opinions and for the dignity of all the people working
for us, whether it is in the public or the private sector. I am asking you this: In a
community there are civil servants, professionals, who perform well and they are sent
home, so that investigations can take place at their departments. Nothing irregular or
illegal is found during the investigation and the professionals are called back to work.
The damage to their reputations however, has already been done. Can one speak of
good governance in this case? I don't think that we can talk about respecting the
dignity of our people working for this island. Another thing is that public servants are
being moved to politically neutralize departments. I think we have to make use of
these speeches to learn from them and improve things on our island. Then it is worth
having this symposium.

Answer
I think the core of the issue arising is one which dominates in small scale societies,

that is to say, it has to do with the relationship between the public servant and the
political boss. And the tendency on the part of the political boss to manipulate the
machinery of public management by treating public officers in many cases in less than
a professional way, often in a demeaning way and, by implication, ways that violate
their rights. I am not apologizing for it. We must understand the reality. In small scale
societies we have been told yesterday, all of yesterday and the night before, there are
some peculiarities and one of the peculiarities is the intensity of face to face relation-
ships and knowledge across the board about people, their behaviour, their political
views and so on. And therefore it is difficult, but believe me not impossible, it is
difficult not to take these issues into consideration when one is dealing at that level. I
sit in our public services commission in Jamaica and I know about these pressures for
special treatment and the pressures to victimize people and so on. But I am saying, I
was not apologizing for it, that the small scale imposes that on us as one of the
structural problems. It is not that small scale societies are more venal and are
disrespectful of professionals than anybody else, but the scale, the size imposes that
pressure. Understand, that if the burocracy is centered in Washington, it is going to be
more difficult just really merely to move the civil servant who sits in San Francisco or
Mississippi to the South. The distance, the size, the scale makes the situation quite
different. But then we come to the other part of your question with which I fully
agree. There can be nothing defined as good governance uniess there is uncompromi-
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sing respect for the rights of people and those rights include the rights of civil servants
to professional practice, rights of civil servants to have their own views and even if
those views are political and are known to the professional alone, the civil servant
should act in a way in which he or she can be defined as a professional. But we have
been talking about problems what about the resolution? Part of the difficulty is that
we train our public servants and our Ministers in different arenas. Now one thing that
characterizes the private businessworld is that their managers and their accountants
and their other critical operating staff went to the same business-school, read the
same books, understand the same sociality. So they bring to the table some common
understandings. We, in the smaller states, do not exposé our politicians to any kind of
training. Some of them resent it and therefore it is very difficult to fabricate and make
the policy because it comes with different interests, different baggages, different con-
cepts. Some don't have the same concepts of governance as you have. Indeed, the
prevailing view in the Caribbean for Caribbean politicians is that governance is about
govemment. Now government and governance are two different things. Govemment is
nearly one instrument in securing what we have discussed as governance.

***
Question:
I like that you started with the example to start with a telephone operator. A

problem is when you want to reform the government is that you do not start from
scratch. You start with an existing society. When you construct a building you can
either start a new building on a bare lot of land or you have to rebuild an existing
building. Each case requires a separate way of tackling the problem. The problem with
the government is that they have a large mass of people with not exactly the capabili-
ties you want and the problem is you need to start with the people who are already
there. That is more difficult than if you would have an empty room and select the
people who are coming in. That is a second remark. A third remark. I also concur
with your opinion that we often take the private sector as a model. If we look at the
local businesses that is not the case. I also think that this is not the case with the busi-
nesses in Holland and the US. I find them often very effective. I think we should
look, define for ourselves what is right, use what is right from the private sector and
make our own model which we can execute.

Answer
I think you have made very important points and the brief comment I would make

on the first is that in our former programs generally, from what I understand in the
third world, in the smaller states and certainly in Jamaica we have started the process
of emphasising everything that is negative. Believe me, if everything about your civil
servants were negative it would have collapsed long ago. Therefore we also have a
reform strategy to build on what are some of the strengths which we perceive. And
therefore your point is very significant. As to the others, it is even more significant
that we must use existing resources and we have to make assumptions about those
human resources, they are trainable, that they are educable and, above all, that they
are our principal resource and that investment in human resource is gilt-edged invest-
ment. You cannot ever lose investing in it. And if I train you and you go to another
island the world still profits from it. We need, in our small-scale system, to search for
appropiate incentives, so that we keep the trained manpower and, not only keep it
with incentives, but ensure that it does not suffer the motivational defects which are
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so common around us. And this brings me to your last very important and interesting
point which has to do with joining those management systems and structures which
offer us some helpful problem-solving tools. There are some aspects of the private
sector which we can join but that really is not so much an issue. The stalling point
must be that you have a society that is willing to experiment, because hè who says
reform also says some experimentation and therefore the society must be prepared,
must be educated into the fact that one is experimenting and there is the risk that
some of the experiments might not work. And that too is why the old poKtical class
tends so much to stay with the old approaches because they are not certain that the
environment is permissive of some experimentation. So I think you made some
excellent points and I thank you for that.

***
Question:
I enjoyed your presentation very much especially because of the fact that you have

linked the democratic and the cultural factor to the necessary change. You also said
that the change has to be structural, because the problem is a structural problem.
What baffles me however is the ending of your presentation in which you say that we
need some help. More often than not small states are part of a game in which the
other players are much bigger. Sometimes you are even the ball and the other players
have different interests and the ones that you should get the help from not always
have the same interests and objectives as you do. Given the fact that you insist that
the improvement, the change, should be internally driven and not externally driven.
How would you rhyme that with the need for help and the risks that are involved in
the conflict of interest and, in the wider perspective, given the other fact that we are
part of the bigger world? How would you rhyme the need for internal structural
change staying within the same paradigms that we are living in and operating in right
now.

Answer:
I am really not advocating that we stay within the same paradigm. There was a

term which I used in the presentation at least four times and it is this: interdepen-
dence and trust in the globalized environment. The operating framework is one of
interdepence and therefore I would not myself argue that all the problems of the
small states can be effectively managed by the small states themselves. In some respect
they need help. Let me teil you what I mean. The first way to use to marshall that
help, which is the crux of the issue you are raising, is the society; to define what are
the problems itself in a way the external agent cannot define it for you. But beyond
that, to the extent that we have to rely on technical assistance and help from outside, I
could suggest that when the experts come in whatever policy field, be it in economics
or agriculture or tourism or technology, when those experts come our first duty is to
get them to train counterparts. That must be the starting point. So anything they do, a
local person must be with them and leaming the technology so to speak, but beyond
that it is important as well that when the external assistance comes in tenns of
technical assistance, that you also set a timeframe or they will stay forever and forever
and forever, amen. We are learning as well to put them to the test. The extemal
consultants and agencies that assist us should be put to the test by having them
implement some of what they advise.

***
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Question:
You talked about the problems of talents moving to the private sector. Maybe this

question is related to that. In the Caribbean we have seen a trend of privitisation as a
way of moving some of the burdens of decision-making and management away from
the government, so that they can concentrate on the core business of govemment,
which is the rule of law, the public order, security, education and the protection of the
socially weak. What is your opinion on that trend of either incorporation of public
companies in 100% owned incorporated companies or partial sale of shares of
companies to alleviate government burdens or decision-making.

Answer:
Privatisation is now an international movement and the smaller states cannot really

avoid it. So the strategy is that one has to have some free space within which to
privatise. If you are going to unburden the state there is some merit in that but the
privatisation process can't be one where you privatise state resources by private
treaters making special contracts with friends and elements within the private sector
and they must pay a fair price for it. So in general, I have views for and against the
issue but I accept it as a policy given in today's world. You brought a question then:
really what is the role of the state? To provide the infrastructure, to provide a safety-
net and so on, but we must emphasize as well that in the market economy the state
has a principal task of setting the regulatory framework which will guide the private
sector and it does not do so from a distance, it does so in partnership, where the rules
of the game are defined and the responsibilities on the contracts allocated. But you
touched a very important point the state also has a responsibility, I think, for the most
vulnerable elements within the society. The state can and should assist in the process
but, my point in terms of the thesis we are presented is that, even that problematic
issue can be dealt with in a better way if it is done in a partnership with the private
sector and the non-governmental sector.

***

Naar aanleiding van de presentatie van mr. dr. M.R. Wijnholt

Vraag:
Ik sta hier inderdaad in een wat moeilijke positie denkende aan de ambtenaren-

rechtspraak op Curaçao, namelijk van de ene kant ben ik ambtenaar dus behoor ik
loyaal te zijn aan de minister, aan de regering en dat ben ik ook doorgaans dacht ik.
Aan de andere kant ben ik ook een bezorgde burger die bijvoorbeeld aardig zijn
deuntje meezingt in een natuurbeschermde hoek maar ook daarbuiten; laten we
zeggen ik neem toch wel de vrijheid om tussen half vijf en half acht 's morgens mijn
mening naar voren te brengen. Als er een verschijnsel tegen deugdelijk bestuur ingaat
dan is het wel het corruptief handelen van autoriteiten, hetzij ambtenaren hetzij
politici, in dit geval ministers. Ik wil beginnen met een citaat uit het tijdschrift van
ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag: het schadelijke van dit soort
corruptiegevallen is niet dat ze bedrijven geld kosten, maar erger is dat ze leiden tot
verkeerde besluiten. De kosten daarvan zijn tientallen malen hoger, fabrieken en
spoorlijnen komen op de verkeerde plaatsen, er wordt verkeerde apparatuur geleverd,
enz.

Verderop zegt men uiteindelijk, dat de essentie van corruptie bestrijding doorzich-
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tigheid is. Wanneer je maar duidelijk kunt zien hoe de besluitvorming tot stand komt,
heb je het beste wapen tegen corruptie in handen. En daar gaat het mij nu om: de
besluitvorming zo doorzichtig mogelijk te maken. Ik wil even een bepaalde uitdruk-
king parafraseren, namelijk in ons systeem wikt de ambtenaar maar de minister
beschikt. Maar in hetzelfde politieke systeem van ons is degene die het meest in
aanraking kan komen met corruptiegevallen de minister, die gelukkig ook maar voor
een aantal jaren op zijn plaats zit. Mochten zijn corruptieve handelingen te ver naar
buiten komen dan kan hij eventueel door de kiezers naar huis worden gestuurd. Dus
dat spaart als het ware het ambtenarenapparaat. Dat neemt niet weg, en ik wil dat
absoluut niet ontkennen, dat er geen frauduleuze en corruptieve handelingen zouden
plaatsvinden. Doorgaans is het zo dat ambtenaren zich buigen over een probleem.
Mijn voorstel is nu, om zeker in de gevallen waar geld toch wel een behoorlijke rol
speelt, zoveel mogelijk diensten bij die kwestie te betrekken, zich te laten uitspreken
daarover, een advies in te dienen. En dat advies moet ook regelrecht naar de Staten
worden gestuurd. Want er werd gesproken over gedemotiveerd handelen van ambte-
naren. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat ambtenaren na uren peinzen en piekeren
over een probleem komen met een voorstel en dat de Minister, consequent of niet,
radicaal een andere beslissing neemt. Ik bedoel, als er iets is dat ambtenaren demoti-
veert dan is dat wel zo'n beslissing. Ik bedoel waarom heb je dan ambtenaren vraag je
je af. Het advies van mij is het zo te regelen dat adviezen van ambtenaren ook
regelrecht naar het parlement doorgesluisd worden, want dat beperkt toch wel
eventuele neigingen tot corruptief handelen.

Antwoord:
Dank u wel voor die vragen. U maakt het mij wel erg moeilijk. Ik kan niet precies

overzien wat de gevolgen van zo'n handeling zijn. Ik begrijp heel goed de gedachte.
Het enige wat wij op het ogenblik hebben, is dat de adviezen van de Raad van State
over de wetgeving zeker openbaarheid hebben en dat werkt naar mijn idee goed. Of
je nou van alle andere adviescommissies en ook in het bijzonder zoals u voorstelt van
de ambtenaren, de adviezen aan de Statenleden zouden moeten sturen, ik weet het
niet, het lijkt wel revolutionair. De ambtenaar is natuurlijk in beginsel toch een
adviseur van de departementsleiding van de minister en niet om het heel sterk te
zeggen, een adviseur van het parlement. Heel goed kan ik Uw vraag niet overzien en
ik onthoud mij daarom ook verder mijn mening daarover te uiten.

***
Vraag:
U had het over het specifieke geval van de Algemene Maatregel van Rijksbestuur

voor wat betreft St. Maarten. Maar vooral voor de jongeren wil ik even mededelen dat
reeds in de beginjaren 60 er een Algemene Maatregel is toegepast op Curaçao,
waarbij het Bestuurscollege naar huis werd gestuurd en alle bestuurlijke macht aan
gezaghebber Gorsira werd gegeven. Voor wat betreft de criminaliteitsbestrijding, met
name de drugsbestrijding, vraag ik me af of het eerlijk is om zowel pressie te krijgen
vanuit Amerika als van Nederland. Ik ondersteun het dat wij het moeten bestrijden,
maar binnen onze eigen grenzen en wat onze eigen mensen betreft. Maar ik geloof
niet dat wij, een kleine staat als Aruba, nu alles moeten gaan doen om de Nederland-
se en Amerikaanse belangen te beschermen.

Vooral wat de Amerikanen betreft. Wij als Antillen en Aruba mogen niet eens
deelnemen aan de OAS, omdat wij niet onafhankelijk zijn. Alles moet via Nederland.
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Ook aan de UNDP, Unicef, etc. kunnen wij hierdoor niet rechtstreeks deelnemen.
Dus ik vraag me af of het eerlijk is om zo'n pressie op ons uit te oefenen. Voor wat
de criminaliteitsbestrijding betreft, vraag ik me af hoe wij dat zullen kunnen bereiken.
De criminelen worden beter beschermd en behandeld dan menige harde werker hier
op het eiland die belasting moet betalen om beter behandeld te worden.

Antwoord:
U brengt twee onderwerpen ter sprake. Over het eerste onderwerp kunnen we het

snel eens worden. Inderdaad is er in de jaren 50 ook een Algemene Maatregel van
Rijksbestuur getroffen. Als ik het goed weet, is die niet gebaseerd geweest op artikel
43 van het Statuut maar op de Staatsregeling. Ik heb daar niet alle details van kunnen
achterhalen, maar dat is me wel bijgebleven. Op zich is uw opmerking volkomen juist:
er is nog een ander geval geweest. Wat de criminaliteit betreft we moeten niet
verschillende dingen door elkaar halen. De bestraffing van individuele misdadigers is
altijd een moeilijk punt geweest en dat zal altijd een moeilijk punt blijven. Bovendien
is er altijd erg veel onvrede, ook in Nederland, over de zwaarte van de straffen.

Een ander punt is welke maatregelen je neemt buiten het strafrechtelijke circuit
om, om de invloed van de drugskartels en van de andere internationale misdaadkar-
tels tegen te gaan. En dat is niet een kwestie van je overleveren aan interne organisa-
ties en grote landen. Maar dat is een kwestie van samenwerking, die vooral het eigen
belang dient. Want wat is het eigen belang van Aruba om hier onder de voet te
worden gelopen door de internationale misdaadkartels. Ik zie dat belang niet en ik
waarschuw er heel erg sterk voor.

***

Naar aanleiding van de presentatie van Prof. mr. P.H. Kooijmans

Vraag:
Zou het, uitgaande van de theorie van het cultureel relativisme, niet wenselijk zijn

dat het Statuut, met name artikel 43 lid l, wordt aangepast of gewijzigd? Als ik het
me goed herinner staat in dat artikel dat verwezenlijking van deugdelijk bestuur een
interne aangelegenheid is, terwijl waarborging van deugdelijk bestuur een koninkrijks-
aangelegenheid is. Zaken die op Aruba en op de Antillen als normaal en acceptabel
worden beschouwd kunnen immers in Nederland als een calamiteit worden gezien.

Antwoord:
Je kan artikel 43 natuurlijk op alle mogelijke manieren wijzigen, als je maar

vasthoudt wat er in staat. Je bent samen binnen een koninkrijk, dan hebben alle
onderdanen van het Koninkrijk aanspraak op deugdelijk bestuur. Hetgeen betekent
dat, indien er zich binnen een bepaalde samenleving, een van die landen, situaties
voordoen die weliswaar misschien door de autoriteiten niet als ondeugdelijk bestuur
worden geïdentificeerd, maar door de burger als ondeugdelijk bestuur worden ervaren,
je niet kan zeggen: nou jongens dat is dan een zaak die we helemaal buiten de
beschouwing laten, want daarmee ga je iets wezenlijks doorknippen. Ik spreek niet
over de modaliteiten waarop die manier van met elkaar omgaan in de praktijk wordt
gebracht. Maar als je niet meer op dit soort zaken, op dit soort fundamentele
waarden, die het wezen van een samenleving vormen, zoals hoe wordt in die samenle-
ving de onderdaan door het bestuur behandeld, als je dat niet meer met elkaar kunt
bespreken, dan zeg ik, wat houd je dan samen in dat verband.
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Vraag:
Ja, maar het zou juist kunnen zijn dat je die samenvoegt, dus waarborging en

verwezenlijking, samen bij hetzelfde orgaan, dus niet alleen een interne aangelegen-
heid, de ene een interne aangelegenheid de andere een koninkrijksaangelegenheid,
maar samen, dat moet ook een mogelijkheid zijn.

Antwoord:
Ja maar nu denkt U in organen. Organen kunnen niet werken buiten een samenle-

ving waarvan ze integraal onderdeel moeten uitmaken. Natuurlijk is het zo dat je in
juridische aangelegenheden allerlei beroepsinstanties kunt hebben. Maar deugdelijk
bestuur is veel meer dan het verschaffen van juridische beroepsinstanties. Deugdelijk
bestuur is hoe ga je met elkaar om in een samenleving en dan zal daarin die vorm van
rekenschap afleggen zijn eigen karakter moeten krijgen. Ik denk dat een ombudsman
die hier zal functioneren dat op een andere manier zou doen dan een ombudsman in
Nederland. En dan spreken we weer over instellingen en wat ik probeerde aan te
geven is, dat het veel meer is. Hoe ga je als samenleving, georganiseerd in maatschap-
pelijke organisaties, die onafhankelijk zijn, daarmee om. Ik meende het echt toen ik
zei dat maatschappelijke organisaties voor de overheid het aanspreekpunt moeten zijn
en voor de onderdanen de manier waarop zij met de overheid communiceren en dat is
door die samenleving bepaald.

***

Vraag:
Mijn vraag is denk ik al voor een deel beantwoord in het laatste commentaar maar

ik zal hem toch stellen. Het is mij opgevallen dat er zoveel rechtsgeleerden betrokken
zijn bij het organiseren, verzorgen en consumeren van dit symposium en dat, even
inhakend op uw stellingen van zo net dat de regelgeving het resultaat is van een
creatief en scheppend proces, wilde ik u vragen: denkt u of ziet u nog meer resultaten,
produkten of uitkomsten, die zouden kunnen volgen uit zo'n proces van scheppend
vermogen en creativiteit. Zo ja welke groepen of welke actoren of individuen zou U
bij zo'n proces betrokken willen zien.

Antwoord:
Nou stelt U eigenlijk een vraag waarvan ik zeg, die kan ik niet beantwoorden, want

dan zal ik dingen gaan identificeren die naar mijn gevoelens vanuit de samenleving
hier op de eilanden moeten worden geïdentificeerd. Maar laat ik daar een voorbeeld
bij geven. Wij kunnen training verzorgen van noem maar op, van politiefuncti-
onarissen en dergelijke. Dat komt nooit goed over tenzij de voorwaarden waaraan die
training moet voldoen vanuit de eigen samenleving zijn geïdentificeerd. Anders ga je,
laat ik zeggen, de manier waarop wij in Nederland met boeven omgaan overbrengen
naar een samenleving waarin dat wellicht niet toepasselijk is. Ik kan dat niet beoorde-
len. De identificering moet naar mijn oordeel eerst vanuit de samenleving hier worden
gedaan. Gerichte criteria waaraan dan vanuit Nederland, maar ook misschien vanuit
de andere landen, hulp en assistentie kan worden verleend. Dat bedoel ik ermee te
zeggen.

***

Vraag:
Ik wilde even reageren op datgene wat U heeft voorgelezen, toch duidt op een

grenzeloos relativisme bij mij, maar ik ga iets verder. Hoewel ik de mening deel van

142



Prof. Flinterman, dat er voor wat betreft de kwaliteit van het bestuur vanuit internati-
onaal oogpunt zeker enige criteria, zelfs universele normen kunnen worden opgesteld,
het mij toch lijkt dat het juist de lokale maatschappelijke en politieke situatie is die de
parameters aangeeft wat wel of niet effectief zal zijn bij het implementeren van deze
normen en criteria. Dus met het vaststellen van de universele normen ben je er nog
niet. Dan moet je nog gaan kijken naar de maatschappelijke realiteit om die normen
te kunnen effectueren. En dan blijkt mijns inziens dat die manier van implementeren,
zoals dat in Nederland gebeurt, waarschijnlijk niet effectief is in onze samenleving.

Antwoord:
Ja, dat is nu precies wat ik in mijn betoog heb trachten aan te tonen en daar val ik

U volledig in bij. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb met veel plezier naar U geluis-
terd, omdat U nu zelf met concrete voorstellen komt.

***
Vraag:
Mijn vraag is tweeledig. Is het een voorwaarde voor deugdelijk bestuur dat een

bestuurder zich houdt aan de wettelijke regeling met betrekking tot de organisatie van
de overheid? Indien uw antwoord positief luidt dan is mijn tweede vraag: mocht het
zo zijn dat een bestuurder zich niet daaraan houdt denkt U dan dat zo'n bestuurder
de kwestie van deugdelijk bestuur serieus neemt.

Antwoord:
Ik dacht nog steeds over uw eerste vraag na toen u de tweede formuleerde. De

eerste klonk zo duidelijk als een strikvraag, dat ik probeerde de val te ontdekken waar
ik geacht werd in te lopen. De tweede vraag maakte het me makkelijk om de eerste
vraag te beantwoorden. De eerste vraag beantwoord ik bevestigend, natuurlijk dat
dient een ambtenaar te doen, maar dat leidt niet tot een automatische negatieve
beantwoording van de tweede vraag. Hij kan namelijk van oordeel zijn, dat een rigide
of door de boven hem gestelde geëiste uitvoering van de wettelijke bepaling leidt tot
ondeugdelijk bestuur. Dat hij daar moeite mee zal hebben, is maar al te zeer bekend.
In veel maatschappijen hebben ambtenaren grote moeite met de uitvoering van
bepaalde wettelijke voorschriften, omdat ze van oordeel zijn dat door die wettelijke
voorschriften, op de manier waarop van hen verwacht wordt dat ze het uitvoeren, het
deugdelijk bestuur niet wordt gediend. Naar mijn oordeel is dan de juiste houding van
de ambtenaar, die niet alleen een ambtenaar is, maar ook een burger van de samenle-
ving waarvan hij deel uitmaakt, dat hij zijn zorgen bekend maakt aan de politiek
verantwoordelijke in het land ofwel die organisaties uit het maatschappelijk midden-
veld, waarvan hij weet dat zij dat punt naar voren kunnen brengen. Heb ik daarmee
uw vraag beantwoord?

Vraag:
Mijn vraag was gericht op de bestuurder, die zich niet zou houden aan de wettelijke

regelingen die de overheidsorganisatie regelen. Dat zijn basisregelingen. Het gaat hier
niet alleen om een simpele wettelijke regeling maar om een van onze basisregelingen,
die te maken hebben met de overheidsorganisatie. Mocht men zich daar niet aan
houden kunnen we dan toch wel stellen dat zo'n bestuurder, lees een minister of een
regering, de kwestie van deugdelijk bestuur serieus neemt. Het gaat niet over ambte-
naren.

Antwoord:
Dat is heel wat anders. Als u spreekt over politiek verantwoordelijke bestuurders,
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dan mag van hen verwacht worden dat ze zich houden, want dat is de eed die ze
hebben afgelegd, aan de regels en wetten die in het land gelden. En als ze vinden dat
die wetten niet juist zijn, dan hebben ze de politieke verantwoordelijkheid om de
regelgeving te veranderen. Maar ze kunnen dat nooit doen door zich aan toepassing
van de wetten te onttrekken, dat is ondeugdelijk bestuur.

***
Vraag:
Wat mij al jarenlang dwars zit, en ik zie dat vandaag weer naar voren komen, is de

schijnbare tegenstelling die gewekt wordt dat er een soort absolute tegenstelling
bestaat tussen de culturele geaardheid van de Arubaan, de Antilliaan en de Nederlan-
der. Ik denk dat als wij naar de overeenkomsten in cultuur kijken, dat die vele malen
groter zijn dan de verschillen. Een aspect wat volgens mij buiten beschouwing wordt
gelaten in de bespreking van het cultureel relativisme is dat het cultureel relativisme
juist niet alleen besproken kan worden op het niveau van tegenstellingen van landen.
Ik zal U een heel concreet voorbeeld geven van wat ik bedoel.

Ik kom uit een geslacht waarvan reeds vele generaties op Aruba wonen. Traditioneel
wordt er binnen mijn familie geen "dera gai" gevierd. Dera gai is een traditioneel feest
van San Juan, waarbij een levende haan vroeger de kop werd ingeslagen. De reden
waarom dat feest binnen de familie nooit gevierd is, is omdat men vindt en vond dat
dat dierenmishandeling was. En dit was al onze mening lang voordat wij via het
onderwijs bijvoorbeeld in aanraking kwamen met de Nederlandse cultuur, waarin
dierenmishandeling uiteraard ook iets uit den boze was. Dat hebben we niet geërfd
van de fraters, dat hebben wij niet geërfd van de katholieke Nederlandse priesters, dat
hebben wij van ons zelf. Veel mensen die hier in deze zaal zitten, kunnen daarvan
getuigen. Veel mensen komen uit gezinnen die zijn opgevoed in een traditie van
behoorlijk of deugdelijk bestuur of what ever, lang voordat die zaken neergelegd zijn
in belangrijke dokumenten, die gisteren en vandaag genoemd zijn. Het is dat besef,
die consensus, dat moet bestaan van deugdelijk bestuur en deugdelijk handelen in de
politiek en in het openbaar bestuur. En wat wij zien, en ik denk dat dat de grootste
zorg is die de meeste mensen hier met elkaar delen, is dat terwijl wij als land een veel
grotere en moeilijker taak hebben dan wij hadden tot een tijdje geleden binnen het
bestel van de Nederlandse Antillen, dat wij daarnaast een veel moeilijker situatie
hebben, sociaal-economisch gezien, om binnen de perken te blijven. Door de enorme
economische groei die we gekend hebben in het laatste decennium, hebben wij in
dezelfde tijd een proces gehad van geleidelijke verzanding en verwording van het
ambtelijk apparaat en van de goede normen en mores binnen het politiek handelen.
Ik denk dat als dat inderdaad de zorg, de basisreden, de grondreden is waarom wij
vandaag bij elkaar zijn, dan denk ik dat wij moeten bedenken dat wij niet terug
kunnen vallen op een verandering van ons normbesef van buitenaf, maar dat wij juist
een beroep moeten doen op het intrinsieke normbesef van ons zelf als gemeenschap. -
En dat onze goede mores en zeden niet simpelweg te herleiden zijn tot het moment
waarop wij een autonoom bestuur hebben gekregen.

Antwoord:
Ik ben geneigd om met de applaudissanten te zeggen: amen! Zo moet het zijn.

Natuurlijk is het zo dat Antillianen en Arubanen niet van een andere planeet komen
dan Hollanders. We hebben meer wat ons gemeen is dan wat ons scheidt. In de eerste
plaats zijn we allemaal mensen en dat betekent dat we voor elkaar aanspreekbaar zijn
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en in de tweede plaats zijn we ook nog mensen die binnen eenzelfde koninkrijksver-
band leven en dat legt verplichtingen op. Maar ik hoor iedere keer, en ik ben niet
degene die daarover negatief kan oordelen, dat het niet zo is dat wat in Nederland
werkt per definitie ook in de Antillen en Aruba werkt. En ik ben geneigd om dat toe
te geven. Waar het om gaat is dat recht op deugdelijk bestuur iets is waar iedere
bewoner van deze planeet recht op heeft en dat het die onderdanen zijn die dat zelf
van hun eigen overheid moeten vragen. En daarom zeg ik: het moet een wisselwerking
zijn tussen die samenleving en die overheid. Als die overheid wordt gezien als iets wat
boven water zweeft en waar je verder geen greep meer op hebt, natuurlijk dan gaat
het zeker mis. We spreken elkaar erop aan, ook hier.

***
Vraag:
We hebben vandaag gedurende dit symposium twee voorname redenen kunnen

beluisteren waarom artikel 43 meer in het spotlight is gekomen gedurende de
afgelopen jaren, ten eerste laten de staatkundige ontwikkelingen, zoals te lezen is in
een van de toelichtingen op de begroting voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken, een
grote betrokkenheid zien van Nederland bij de ontwikkelingen op de Antillen en
Aruba, vanwege de veranderingen in de visie over de toekomstige staatkundige
ontwikkelingen binnen het Koninkrijk. Ten tweede is er de internationale politiek,
waarbij ook verwezen wordt naar de nota van minister Pronk. Volgens mij zit daarin
een deel van ons probleem binnen het Koninkrijk, waarbij wij gezamenlijk moeten
zoeken naar een oplossing anders lopen we kans om steeds weer geconfronteerd te
worden met bepaalde spanningen en bedenkingen die toch steeds weer in het grijze
vlak blijven. Wat probeer ik daarmee te zeggen. Het is inderdaad zo dat onder invloed
van de internationale politiek afspraken van Nederland, Amerika, België, Frankrijk,
Italië, etc., de kwestie van deugdelijkheid van bestuur in het spotlight wordt gezet.
Buitenlands beleid is nog steeds, en zal ook wel zo blijven denk ik, een Koninrijks-
aangelegenheid. Daarom heb je kans dat bepaalde issues, bepaalde punten van beleid
op een gegeven moment als prioriteit naar voren geschoven worden, zonder dat wij
daarover dezelfde mening hebben.

Ik vraag me af of de tijd niet gekomen is, dat wij binnen het Koninkrijk trachten
een modus operandi te vinden om vooral waar het Koninkrijks aangelegenheden
betreft, elkander op tijd erbij te betrekken. Hierdoor wordt dan rekening gehouden
met de mogelijkheden en de beperkingen van elk der drie landen binnen het
Koninkrijk. Wij kunnen toch proberen het beleid op elkaar af te stemmen en wat
meer begrip voor elkaar op te brengen.

Antwoord:
U heeft gelijk dat wij de laatste jaren eigenlijk van incident tot incident voorwaarts

gaan. Die incidenten hebben we eerst aan ons zelf te wijten. Die incidenten worden
ons vaak opgedrongen door de buitenwereld, omdat het Koninkrijk als geheel wordt
aangesproken op bepaalde aangelegenheden zoals misdaadbestrijding. Wat ik me nu
afvraag, en ik ben blij dat U zich dat met mij afvraagt, is waarom het tot dusverre niet
mogelijk is gebleken om door een onderkenning van die gemeenschappelijke proble-
matiek we op een wat meer ontspannen manier proberen preventie te bedrijven in
plaats van rampenbestrijding op het moment dat het incident zich voordoet. Op dat
moment loopt altijd de ene brandweerman tegen de andere brandweerman op. Dat
gebeurt in de Koninkrijksverhoudingen nou bijna altijd onvermijdelijk. Ik kan het niet
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verklaren waarom drie Koninkrijksdelen, die bij elkaar willen blijven, er toch kennelijk
de voorkeur aan geven om een zodanige interne huisorde te hanteren dat voor mijn
gevoel het servies bijna voortdurend aan diggelen gaat voordat de maaltijd gemeen-
schappelijk kan worden genuttigd. Ik ben het met U eens maar ik weet niet hoe we
die weg kunnen opgaan. Ik wil best een aardig voorbeeld geven. Ik vind het eigenlijk
een genante vertoning de manier waarop wij de Koninkrijksministerraad organiseren.
Ik weet niet of de heer Mito Croes dat een buitengewone opbouwende bezigheid
vindt, maar steeds is de Nederlandse ministerraad zo gepreoccupeerd met zijn eigen
altijd lange agenda. Je weet dat Nederland het land is met de langste kabinetsvergade-
ringen van geheel Europa. Kunt u nagaan hoe groot we zijn. Er blijft heel weinig tijd
over voor het bespreken van de zaken van het Koninkrijk. Nou hoeft dat voor mij niet
in de Koninkrijksministerraad te gebeuren, dat mag van mij ook daarbuiten. Maar het
is een beetje indicatief voor de manier waarop wij daarmee omgaan. Wanneer ik hier
ben, merk ik ook altijd eigenlijk een begin van irritatie voordat je over constructieve
zaken kunt spreken. We moeten op de een of andere manier anders met elkaar
omgaan. Prof. Jones heeft het vanmorgen gehad over social learning. Dat moet binnen
iedere maatschappij gebeuren. In ons geval komt er nogal wat social learning in de
omgangsvormen binnen het Koninkrijk bij kijken. Laten we toch maar iets meer
volgens de noblesse oblige regel met elkaar leren om te gaan.

***

Paneldiscussie.

Voorzitter drs. A.R.O. Ringeling:
Om te beginnen wil ik de gastprekers gaarne de gelegenheid geven de door hen

geformuleerde stellingen eventueel toe te lichten.

Mr. dr. H.F. Munneke:
Mijn stellingen moet U meer zien als een soort spelen met ideeën. Daar ben je

tenslotte wetenschapper voor, om af en toe te spelen met een gedachte. Mijn eerste
stelling is een gedachte die ik al een jaar of tien koester, namelijk de vraag waarom
het beheer van het ambtenarenapparaat, wat kennelijk zoveel problemen veroorzaakt,
persé een bevoegdheid moet zijn van het bevoegd gezag in de vorm van toevallig de
zittende bestuurders. Men heeft dat probleem onderkend in het vooral Anglofoon
Caraïbisch gebied waar men werkt met de zo geheten Public Service Commissions. Ik
heb mijn stelling zo geformuleerd. Dit verschijnsel verdient bijzondere aandacht,
omdat ik zelf geen expert ben. Maar gelukkig hebben wij hier iemand in het panel
zitten die zelf lid is van een Public Service Commission, dus misschien kunt U hem
wat nadere vragen stellen. (Mr. Jones, I made a remark about the Public Service
Commission so maybe you can wait for some questions).

Mijn volgende stelling sluit misschien aan bij de opmerkingen van de heer Castillo,
die zegt van waarom moeten wij toch altijd werken met die coalities? Ik ga in mijn
stelling nog een stapje verder en ik zeg waarom moeten wij altijd maar werken met
politieke partijen? Als ik de historie zo'n beetje gadesla, dan kan ik niet zeggen dat
het partijenstelsel gebaseerd is op een andere vorm van het bundelen van ideologieën,
op basis waarvan men ooit het kiesstelsel heeft gemaakt tot een lijstenstelsel.
Daarvoor was er simpelweg een personenstelsel. De democratische vernieuwingen die
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men ziet in sommige landen waarvan men echt het gevoel heeft "Nou, we zijn
bankroet" is, dat men zegt: "Partijen-stelsel die wakkeren allerlei sentimenten aan juist
in plaats van ze af te zwakken en we gaan weer terug naar een andere vorm van
democratie, namelijk het personenstelsel". Ik moet eerlijk zeggen, ik ken maar twee
landen zo uit mijn hoofd waar men dat heeft, het eerste is Uganda, waar men
vreselijke tegenstellingen heeft beleefd die men nu met dit soort constructies te boven
probeert te komen. Het andere land is de Cayman Islands, waar men min of meer in
een vergelijkbare kleinschaligheidssituatie is zoals op de Antillen en waar men heeft
geprobeerd tegenstellingen juist af te zwakken door met een personenstelsel te
komen.

Prof. mr. C. Flinterman:
Mijnheer de voorzitter, ik heb gisteren mijn stelling voldoende toegelicht. Ik wil

slechts één opmerking maken. Gisteren heb ik antwoord op een vraag uit de zaal
gegeven en gezegd dat behoorlijk bestuur en deugdelijk bestuur synoniemen zijn. Ook
voor mij is dit symposium een leerproces geweest. Ik heb het onvoldoende duidelijk
uitgedrukt. Wat ik had willen zeggen is, dat het begrip deugdelijk bestuur het ruimere
begrip is en daar waar het begrip deugdelijk achter bestuur geponeerd kan worden -en
dat is maar één aspect- als bestuur in overeenstemming met de wet en algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, valt het samen met het begrip behoorlijk bestuur.

Mr. dr. M.R. Wijnholt:
Ik voel me een beetje als die beroemde Romeinse senator uit de klassieke oudheid

die elke keer als hij in de Senaat het woord voerde, zei: "En overigens ben ik van
mening dat Carthago vernietigd moet worden." Ik heb geen vemietigingsgedrag, maar
ik zou willen zeggen: "Overigens ben ik van mening dat er een diepgaand onderzoek
moet worden ingesteld naar de bestuurlijke gang van zaken met betrekking tot het
voorkomen van infiltratie van misdaadkartels op onze eilanden".

Prof. dr. RA. Römer:
Mijnheer de voorzitter, ik geloof dat ik maar weinig toelichting hoef te geven op de

stellingen. Ik wil opmerken dat mijn eerste stelling nogal parallel loopt aan de eerste
stelling van prof. Jones. En wat betreft de tweede stelling, het is een onderwerp dat ik
heb aangesneden, namelijk dat onder andere het probleem van politieke benoemin-
gen, van politiek favoritisme en politieke represailles, dat dat een grijs gebied is
waarbinnen het heel moeilijk is om controle uit te oefenen.

Prof. mr. P.H. Kooijmans:
Geen toelichting.

Mr. A.G. Croes:
Ik heb twee stellingen. De eerste gaat over het onderwijs. Ik geloof dat als wij

vaststellen dat er geen eenvoudige manier is, geen quick fisc om deugdelijkheid van
bestuur te garanderen omdat dat een kwestie is van mentaliteit, dan geloof ik dat je
daarmee ook hebt aangegeven dat investeren in onderwijs waarschijnlijk één van de
meest effectieve wijzen is om dit systeem te doorbreken. Enkele voorbeelden. Je
doorbreekt zo isolationisme, de mensen gaan weg, komen terug met nieuw ideeën, je
creëert kader. Hoe dan ook heeft het bepaalde invloed op het algemeen bewustzijn in

147



de maatschappij, op de mentaliteit. Iemand die terugkeert en een goede opleiding
heeft, is politiek minder afhankelijk en kan zich ook onafhankelijker opstellen ten
opzichte van het bestuur. Allemaal aspecten die te maken hebben met politieke
patronage en ik geloof dat dat op de lange duur ook politieke patronage, ook op onze
eilanden, gewoon een achterhaald begrip maakt. Ik geloof dat we op Aruba al in die
fase zijn.

De tweede stelling, over de gemiddelde Arubaanse bestuurder, de ministers, dat die
langere uren maken dan de president van de Verenigde Staten komt ook door het
systeem. Bij ons is het een belangrijk onderdeel van het pakket van elke bestuurder,
van elke politicus, bijvoorbeeld het begrafeniscircuit, je moet naar begrafenissen, je
moet naar bruiloften. Dit zijn zeer essentiële dingen wil je je als politicus handhaven.
Maar dit gaat weer ten koste natuurlijk van focussen op beleidsbeslissingen, het
doornemen van rapporten, maar het is een integraal gedeelte van de werkzaamheden.
De Amerikaanse president doet dit soort dingen niet, dus die kan zich meer concen-
treren op "golf en dat soort dingen.

Prof. dr. E.S. Jones:
Thank you chairman. What I'm essentially saying is that democratic governments

require a reform mentality. A reform orientation for the reason that the environment,
the context, is always changing and therefore the institutions, the ideas, the kinds of
skills must necessarily change to meet the demands of a changing environment.
Reinforcing that, is that leadership is fundamental to democratic governance
Leadership not in the narrow sense of a politica! leadership, but leadership at the
political level, the economic level, the administrative level, the civic level.

Therefore this leadership should itself try to coordinate if one is going to have any
platform or sustained effort to maintain democratic governance.

Prof. dr. S. Ryan:
I have two propositions. The first one I dealt with at some length in my presentati-

on and that is raising questions about how we are going to achieve good governance
given the fact that poverty and unemployment is becoming a major problem. I was
reading a statement which was published in one of the newspapers from the World
Bank. It says that by the year 2000 over l billion people will be living in poverty. Now,
what does good governance mean for people who are in this particular situation?

The second one would not be popular in Aruba because of your longstanding
concern with autonomy. My own feeling is that good governance stands a much better
chance of being achieved if the effort is made in regional terms. It seems to me
contradictory that one would want to achieve good governance while at the same time
moving in the direction of greater fragmentation. If one is going to effectively
mobilize and utilize the same human and material resources which are typical of small
states, then the thrust should be in the direction of the region. Not necessarily in
terms of political energy, -that is difficult- but functional cooperation to maximize the
benefits that derive from a greater capacity that one would get in a larger cluster.

Vragen aan de panelleden.

Question:
I want to react to the first proposition of mr. Croes which says that investment in
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education is one of the most effective ways of getting rid of the system of political
patronage. I agree to that but I would like to add to that the following. In Bonaire we
are now busy with a process of restructuring the governmental apparatus and we
began with the apparatus, so we began by making an organization that is more
efficiënt. Along the way we from the apparatus itself, that is the civil servants involved
in this project, came to the conclusion that if you want this thing to succeed you have
to not only upgrade your civil servants as far as their education is concemed, but you
also have to try to upgrade your politicians, the people that run the place, your
ministers, the deputies and so on. Why do we come to this conclusion?

Under the Dutch system for sure, at least under the Antillean system, we have
certain requirements, we set requirements. For example, if you want to become Island
Secretary, the requirement is that you have to have an academie degree with some
management experience. That's very nice, but when it comes down to it most of the
time we are talking to politicians, you're talking to political leaders, you're taling to
decisionmakers who are of a different or lesser academic level. That in itself is not a
problem, because from the side of the civil servant it is your obligation to try to
translate your thoughts to their level. But on the other hand, what you find is that
from the side of the politician or the side of the one in charge to take the political
decision there is not the willingness to understand that hè does not understand your
language. What happens is that rather than trying to get closer to you, he feels himself
threatened. How does he react? By shutting you out. So, one of your major conclusi-
ons is that we should invest in education, that's very good, but you don't have to stop
at the level of civil servants, you have to pull through all the way.

I think we're doing well in Bonaire, I think we're doing well at the Antillean level.
We have the blessing of our Secretary involved with Constitutional Affairs and we're
going to make a project of this in which we will be continually organizing workshops
for the decision makers in which the main goal is: "Let us try to speak the same
language."

It is a good goal, I think, but what I would like to stress is that most importantly,
the will has to be present by the decision makers to take that step forward or
backward, however you want to call it. That's my comment.

Answer
Mr. A.G. Croes:
Heel kort. Ik geloof op zich niet dat een academische titel ook inhoudt dat het

niveau van bestuur beter is. Ik geloof dat je naast die academische titel toch heel
duidelijk de band wilt behouden met het volk zelf. Ik heb het niet gehad over de
ambtenaren, ik heb het gehad over het algemeen, dus de mensen die terugkeren, de
mensen die in het zakenleven zijn, de vakbonden, dus alle pressure groups, die
moeten het niveau verhogen. De enige manier om dit te bereiken is de algemene
mogelijkheden van studie voor iedereen, want als een bestuur dat functioneert op
intellectueel niveau, kun je er zeker van zijn dat het bij de volgende verkiezing
terugkeert. Dus de interactie in het hele gemeenschappelijk bestuur maakt deel uit
van het hele proces in de gemeenschap, dus je moet de hele gemeenschap in feite
opkrikken.

Prof. dr. R.A. Römer:
The concept of education is much broader than "onderwijs" and I would like to

translate this in "onderwijs en vorming". In that case you're directing yourself to the
whole population. Onderwijs is formal education, but the education you mean is a
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broader concept and we should aim at that. That's what I wanted to say.

***
Vraag:
Mijn vraag verwijst naar de eerste stelling van de heer Croes en de tweede stelling

van de heer Römer. Niet zo lang geleden hadden we hier op Aruba een minister die
heel categorisch stelde dat politieke patronage inherent is aan kleine gemeenschap-
pen. Maar deze stelling lezende, is mijn vraag aan de heren of U het niet met mij
eens bent dat politieke patronage meer te maken heeft met politieke onderontwikke-
ling. Dus dat je te maken hebt met de "rule of man" in plaats van de "rule of law",
eerder dan met kleinschaligheid?

Antwoord:
Mr. A.G. Croes:
Nou, ik heb geen probleem daarmee. Ik geloof dat we hier op Aruba hebben

gezien dat politieke patronage in feite niet meer werkt, want de twee partijen die
daarop gebaseerd waren zijn alweer weg.

Prof. dr. R.A. Römer
Ik ben het er in principe wel mee eens, dat het niet inherent is aan kleinschalig-

heid, maar mijn probleem is dat het heel moeilijk is te bestrijden in een kleinschalige
samenleving waar de mensen afhankelijk van elkaar zijn, vandaar dat ik zeg dat dat
een grijs gebied is waar we heel moeilijk een greep op krijgen, maar waar we wel naar
moeten streven om er een greep over te krijgen. Dus de stelling is meer bedoeld om
dit te bestrijden en als je zegt dat we dit moeten bestrijden, dan zeg je impliciet dat
het niet inherent is aan een kleinschalige samenleving.

***
Vraag:
Ik wilde mij ook richten naar minister Mito Croes, maar er zijn al een paar vragen

in zijn richting gesteld, waardoor hij mijn vraag al gedeeltelijk heeft beantwoord.
Vandaar dat ik mij richt tot de heer Wijnholt in verband met de internationaal
georganiseerde misdaad. U legt nadruk op onderzoek op onze eilanden. Gelet op het
Koninkrijk der Nederlanden vraag ik mij af waarom zullen we dat niet uitbreiden naar
het Koninkrijk.

Antwoord:
Mr. dr. M.R. Wijnholt:
Daar ben ik het helemaal met U eens. Het is ook absoluut noodzakelijk dat dat

onderzoek plaatvindt, maar de merkwaardige situatie doet zich voor dat we het steeds
hebben over de drawback van kleine gemeenschappen. Maar hier heeft het een
voordeel. Het onderzoek in deze kleine gemeenschappen is veel eenvoudiger te
verrichten dan in een groot land, maar we moeten hier zeker niet stoppen. Ben ik
helemaal met U eens.

***
Vraag:
Ik wil even terug naar de eerste stelling van de heer Croes. Ik ben het met hem

eens dat onderwijs zeker een element is dat verandering kan brengen, maar er is meer
dat gedaan kan worden om deugdelijkheid van bestuur te waarborgen. Een van de
dingen die wij kunnen doen in met name kleine gemeenschappen is: bekend maken,
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vastleggen, dus toegankelijk maken, bevorderen van procedures. Bekend maken
waardoor de burgers weten hoe de procedures in elkaar zitten. Meestal is het zo dat
doordat ze geen toegang hebben tot bepaalde procedures, ze gebruik gaan maken van
connecties die ze hebben.

Dus ze denken van "Ik kan die minister daar bereiken, dus ik zal hem vragen". En
meestal zegt de minister: "Oké, ik zal U helpen". En dan denken ze van inderdaad,
het is een politieke gunst. En ze zijn levenslang dankbaar voor een gunst die in feite
geen gunst is, maar hadden ze gewoon de procedure gekend, was het gewoon een
recht.

Antwoord:
Mr. A.G. Croes:
Een hele korte reactie. Het probleem van de politicus is dat ze niet levenslang

dankbaar zijn, ze zijn dankbaar tot de volgende verkiezingen: Maar ik ben het
helemaal met U eens. Ik heb het zelf daarover in mijn toespraak gehad. Het heeft een
paar voordelen:

1. de burger weet wat zijn recht is.
2. de rechter weet ook of hij kan controleren of het bestuur zich gehouden heeft

aan de procedures.
Maar nog deze kanttekening, want er was een voorstel om de wetten beter te gaan

publiceren. Ik geloof dat zelfs voor juristen wetten leren moeilijk is. Dus het gaat
erom dat we deze dingen vertalen in een taal die ook voor de leek begrijpelijk is.

***

Vraag:
Dr. Wijnholt heeft het gehad over meer onderzoek naar de aanwezigheid van

kartels in onze streken. En er is ook gedurende dit symposium gewezen op het gevaar
van de internationale misdaad op de democratie, het functioneren van de democratie,
bestuur, etc. De heer Munneke zegt in zijn tweede stelling dat het de moeite waard
zou zijn het stelsel van partijloze verkiezingen, zoals bijvoorbeeld op de Cayman
Eilanden, nader te bestuderen. En dan vraag ik mij eigenlijk af wat biedt zo'n stelling?
Wat zijn de voordelen van zo'n stelsel boven het partijenstelsel dat wij kennen, terwijl
er gezegd wordt hier in de regio dat de grootste wasmachine van het Caraibisch
gebied de Cayman Eilanden zijn?

Antwoord:
Mr. dr. H.F. Munneke:
Het stelsel van partijenloze verkiezingen, dat is de was die uit de machine gekomen

is. Zoals U misschien bekend is, hebben de Britten in het hele Caraibisch gebied exact
dezelfde problemen en zijn juist dit soort constitutionele hervormingen mede-geïnspi-
reerd door de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Dus ik laat mijn stelling niet
zo snel wegpoetsen.

Panelvoorzitter: Maar misschien wilt U ook kort toelichten, want er werd gevraagd
wat de voordelen van dat stelsel zijn.

Mr. dr. H.F. Munneke:
Het idee achter dit stelsel is om weer scheiding te krijgen tussen het Parlement als

controlerende instantie en tussen de uitvoerende macht. Op de Cayman Eilanden
heeft men het systeem, dat de Gouverneur een aantal technocraten benoemt als
minister.

Je zou zo iets naar Antilliaanse omstandigheden moeten vertalen. De volksverte-
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genwoordiging die kan als zodanig ook echt als controlerende instantie optreden. Dan
krijg je de situatie dat een burger dus wel zijn volksvertegenwoordiger aan het jasje
kan trekken van "Hé, let je wel goed op?" Maar hij heeft geen rechtstreekse toegang
tot de bestuurder die zegt van "Dat haal ik wel even voor jou uit de staatskas." Dat is,
denk ik, het centrale probleem waar wij mee zitten. Ik gooi een balletje en ik ben
bang dat men natuurlijk dat balletje opvangt. Ik heb er met zoveel woorden bijgezet:
nader bestuderen! Maar waarom ik het zo gezet heb, is omdat ik het zo jammer vind
dat als er in het Caraibisch gebied allerlei mensen met dezelfde dingen bezig zijn die
op de een of andere manier zo slecht doordringen. Ik voelde dat zelf ook als een
probleem, dat ik als wetenschapper moet kijken wat er in het Caraibisch gebied is.
Dat hoor ik wel van de Caraibische mensen zelf. Dus ik heb nog absoluut geen beeld
over dit stelsel, maar de Cayman Eilanden hebben naar mijn informatie 20.000
inwoners. En als er 2 Antillianen en 2 Arubanen zijn die hun eigen samenleving goed
kennen, die daar met wat journalisten over praten en mensen hoog achten, dan
hebben ze heel snel in de gaten wat de voor- en nadelen zijn van het stelsel. Maar
voorzover ik uit journalistieke berichten kan opmaken, functioneert het goed.

***

Vraag:
Ik wilde terugkomen op de vraag van de politieke patronage. Zowel prof. Römer

als minister Croes hebben aangehaald in hun verhaal, dat de kiezers hun eigen criteria
hebben waarmee zij hun regeerders kiezen. Een van de punten die daarbij een rol
spelen, is gewoon: "Wat is mijn eigen gewin?" En dat we juist daaraan iets moeten
doen, het "Good governance, bad politics" idee. Het punt van het kunnen verlenen
van gunsten speelt ook een rol in de kwestie van dienstverlening en hulpverlenings-
aanbod, laten we zeggen "onderstand" en zo kon dat vroeger allemaal gebeuren.

Indien de overheid de door haar verleende diensten zou delegeren aan de directies,
die daar verantwoordelijk voor zijn, zouden we daarmee dan niet tegelijkertijd het
probleem van de patronage enigzins kunnen oplossen? Een vraag is dan wel hoe de
kiezers daarop reageren.

Antwoord:
Prof. dr. RA. Römer:
Ik vind het een hele goede vraag. Ik wil direkt toegeven dat het antwoord erop ook

niet zo makkelijk is. Zowel de heer Croes als ik hebben gesproken van een symbioti-
sche verhouding tussen politicus en kiezer en in feite komt het er op neer om dat te
doorbreken. De beste manier om dit te doorbreken is inderdaad een systeem te
bedenken, en daarbij denk ik inderdaad toch wel aan de rol die de rechter kan spelen,
waarop de burger, wanneer hij constateert dat hij het slachtoffer is geworden van
politieke represaille, wat heel dikwijls inhoudt dat een ander het voordeel heeft gehad
van een politiek favoritisme, dat hij zich toch kan wenden tot de rechter. Ik kom dan
hier op de eerste stelling van de heer Croes, die ik heb aangevuld met, behalve
onderwijs, algemene vorming en ook dat de mensen te weinig kennis dragen van de
mogelijkheden die ze hebben om op een bepaald moment een beslissing die niet juist
is, dus in gevallen waarin er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur, om dat te re-
dresseren. Daarom wil ik nogmaals terugkomen op het aspect van de vorming. Het
valt mij op dat zowel op Curaçao als op Bonaire als op Aruba het gebruik van de
televisie te weinig in het teken staat van de overdracht van kennis en van de over-
dracht van wat de burger zou moeten weten om voor zijn eigen rechten te kunnen
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opkomen. Dus wanneer ik spreek van vorming dan zie ik juist in de televisie een heel
belangrijk middel om deze overdracht te verzorgen. Ik weet niet of ik daarmee de
vraag beantwoord heb.

***
Vraag:
Eigenlijk is mijn vraag: in ons stelsel zien wij dat een minister een bepaald aantal

taken heeft. En een van deze taken is dat hij goedkeurt dat iemand bepaalde diensten
krijgt. Doordat hij die taak heeft, brengt dat tegelijkertijd politieke patronage met zich
mee. Wanneer hij delegeert aan zijn direkteur, die dan moet zorgen voor de uitvoe-
ring ervan, krijgt hij daarmee minder problemen. Maar dan is de vraag: hoe gaat de
politicus en de kiezer daarmee om?

Antwoord:
Prof. dr. RA. Römer:
Nou ik geloof dat we het in ieder geval wel kunnen proberen met delegatie. Er zijn

ook in de Nederlandse Antillen stemmen opgegaan om dat te doen. Maar van de
andere kant is juist weer vanuit de vakbondswereld gereageerd op het feit van, ja,
moet je nou bepaalde beslissingen in handen geven van ambtenaren die in feite geen
politieke verantwoordelijkheid dragen. Dus is het een hele gevoelige zaak die wij toch
wel met voorzichtigheid moeten gaan aanpakken. Maar voorop moet staan dat we er
iets aan moeten doen.

***
Vraag:
In grote lijnen kan ik mij vinden in wat U naar voren heeft gebracht. Ik vind wel

dat wij niet alleen maar met mooie woorden moeten komen, maar echt met daden.
Gezien de tijd zal ik een enkele vraag aan minister Croes en aan de heer Wijnholt
stellen. Waar ik mij niet goed in kan vinden, Minister Croes, is de titel van Uw
betoog, namelijk "Good government, bad politics". Is dit wel zo? Ik persoonlijk zou
het willen omdraaien, want staat niet "good politics for good government"? Naar mijn
stellige overtuiging heeft de politicus de deugdelijkheid van het bestuur in handen,
want de vraag naar deugdelijkheid begint niet, naar mijn mening, bij het bestuur, maar
reeds bij de politicus, wanneer zij of hij zich kandidaat stelt op een of andere politieke
partij. Zij of hij moet dan bewust zijn wat dit met zich meebrengt. De verantwoorde-
lijkheden en de wil het land te dienen in zijn totaliteit. Uiteraard naar diens beste
vermogen. Deze intentie en het verantwoordelijkheidsbesef om concrete inhoud te
geven aan welke politieke functie dan ook, moeten bijdragen om tot deugdelijkheid
van bestuur te komen. Los van belangen van welk individu of individuele groepen,
want anders is niemand daarmee gediend, zeker niet een bevolking. Bent U het daar
niet mee eens?

De vraag voor de heer Wijnholt: vanmorgen heb ik van U begrepen dat de rechter
kan bijdragen aan deugdelijk bestuur. De rechter kan corrigerend optreden bij het
ondeugdelijk handelen van bestuurders. Maar waar blijft dan het corrigerend effect
van de rechter, indien de bestuurder de rechterlijke beslissing naast zich neerlegt.
Graag wil ik Uw mening hierover horen.

Antwoord:
Mr. A.G. Croes:
Ik zou heel kort met "amen" kunnen antwoorden. Natuurlijk ben ik het helemaal
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met U eens, maar ik heb ook niet gezegd dat "good government, bad politics" is. Ik
heb er een vraagteken achter gezet.

Mr. dr. M.R. Wijnholt:
Het valt niet te ontkennen dat politici en bewindspersonen vaak in de verleiding

komen om zich te onttrekken aan wat de rechter zegt. Dat komt overal op de wereld
voor. Natuurlijk zijn daartegen betrekkelijk eenvoudige middelen aan te wenden,
juridische middelen met dwangsommen, dus daar weten we wel raad mee, zou ik
eigenlijk zeggen. Daar hoeft u niet bang voor te zijn.

***
Question:
My question is for Mr. Jones. If Mr. Jones could elaborate a little more about the

functioning of the public service commission.
Answer.
Prof. dr. E.S. Jones:
In the Anglophone tradition on the British Islands, the public Service Commission

is supposed to be an independant body that helps to regulate the public service. So
that is the broader thing. What are the specific functions. One function of the Public
Service Commission is to protect the civil servant from arbitrary actions on the part of
the politician. So that the politician cannot whimsically move or fire a civil servant.
The second function is to protect the politician from demanding constituents, who will
want favors purely on the basis of partisan connections and so on. So when these two
functions are put together, the public Service Commission is really there to protect the
integrity and the independence of the functioning of the civil service. Of course, the
operational function of the Public Service Commision is to appoint, place, discipline,
and dismiss public servants on the merit of their particular case and to advise a higher
authority, usually the Governor general, on these matters; the recruitment, the place-
ment, the transfer and the disicpline. In the real world of course the role of the Public
Service Commission then is to assist in the ongoing modemization of the public
service by institutionalizing good practices, preserving the integrity and winning the
public legitimacy for the organization. Those, in broad terms, are the functions. But
there are problems which are usually attendent upon the use of those commissions.
First the business of independent commission in a small state is always going to be
problematic. So, in our experience we have tended therefore to use independent
people from abroad the cross spectrum; universities, professors, businessmen, retired
judges etc. In every case, in Jamaica a civil service association itself appoints a
member who sits on that commission for 4 years in the first instance. So the business
of composition is ussually problematic. Modem public service commission function is
tending largely towards the decentralization pole, whereby a commission does not deal
with every matter of discipline, placement, transfer and so on, but delegates that to
the civil service machinery itself. So that, for example in our experience in Jamaica,
the commission does not really appoint certain functionaries at the lower level of the
civil service. It would depend on the permanent secretary, who gives administrative
leadership to lead that process. But there is a review of it, just in case a permanent
secretary is not even-handed. There is appeal. All candidates can then appeal to the
public service commission. And in this brief discourse the last point I wish to make is
that public service commissions like any transferred institution must find its own level
in its particular context.
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Prof. dr. S. Ryan:
Let me just add a little comment on that. We at the moment in Trinidad and

Tobago, are looking at the operation of the Public Service Commission. On paper it is
an ideal mechanism for providing a buffer between the politician and the public
servants. In practice, as Prof. Jones indicates, there could be a lot of difficulties and
problems with it. It is interesting that at this very precise moment the Prime Minister
and the politicians in Trinidad and Tobago are calling for the abolition of the Public
service commissions, claiming that it has outlived its usefulness. That it was created at
a time when there was tremendous suspicion on the part of the general citizenry about
politicians, the integrity of politicians, the same kinds of concerns which the gentleman
from Bonaire raised about the difference in the classbasis and the educational
qualifications which the civil servants has vice-versa the politicians. So you need to
create a buffer. Now the politicians are saying that they have no responsibilities for
the public service at all. They can't hire anybody, they can't fire anybody, they can't
displine anybody. They are being held responsible for things which the public servants
do. But they cannot discipline, they cannot handle the politicians. So they are not
saying that in order to introducé a greater degree of managerialism into the public
service that you really have to either abolish or transform in a very dramatic way the
Public Service Commission. So it is not a panacea for all your ills. So if one is going
to experiment with it, one has to take a very comprehensive look at the way in which
it functions in a number of systems.

***
Vraag:
Mijn vraag is voor Prof. Kooijmans. Het is namelijk zo. Zoals de heer Mito Croes

dat ook naar voren bracht, is politiek een samenspel van volk en politici, tenminste
voor een groot deel. Wij zijn al twee dagen bezig te discussiëren over welke bestuurs-
vorm nu behoorlijk en deugdelijk is. We kunnen allerlei mooie recepten presenteren
over hoe het moet via het onderwijs, via de televisie, door middel van bestrijding van
de internationale criminaliteit, maar we willen bepaalde vruchten plukken, om Uw
term te gebruiken. Prof. Kooijmans, eigenlijk bestaat mijn vraag uit twee delen. Vindt
U het niet beter om in plaats van "popular participation" te spreken over het begrip
"popular responsibility"? Het tweede gedeelte van de vraag is: ik wil graag die
vruchten van de boom hebben, ik wil ze nuttigen. Kunt U mij concreet aangeven hoe
ik die boom moet planten?

Antwoord:
Prof. mr. P.H. Kooijmans:
Om met de laatste vraag te beginnen, die vruchten zijn inderdaad niet te koop. U

moet de boom planten en goed verzorgen. Goed verzorgen betekent dagelijks
verzorgen. Dan kom ik op het antwoord van de eerste vraag. Als U denkt dat een
elite deugdelijk bestuur kan vestigen, dan denk ik dat U het mis heeft, want het
deugdelijk bestuur is per definitie voor degenen die niet tot die elite behoren. Dan
kom je dus op vraag: Hoe kan je degene die niet tot de elite behoren bij dat proces
betrekken? Want U sprak over bestuursvorm, maar ik sprak over een bestuursproces.
En ik denk dat in een situatie waarin degenen die niet tot de elite behoren in feite
niet anders doen dan door een keer in de zoveel tijd naar de stembus te gaan, zich in
het publieke proces mengen, door degene die zij machtigen, in de gelegenheid moeten
worden gesteld om zich ook op andere wijze te organiseren, zodat het werkelijk een
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proces wordt. Daarom heb ik gezegd, de overheid heeft een initiërende en faciliteren-
de taak bij het organiseren van een middenveld. Dat kan en dat zal in beginsel ook
wel aanwezig zijn. Er liggen hier aanbevelingen van de vakbond op tafel, dat is zo'n
onderdeel van de middenveld. Maar het kan wijder geselecteerd zijn. Dan weet de
elite door wie het dag in dag uit kan worden aangesproken. Ik denk dat U dan vanzelf
dat boompje ziet groeien en opeens vrucht ziet gaan dragen.

***

Vraag:
Ik heb een vraag voor Prof. Flinterman. Ik kom weer terug op de harmonisatie van

wetgeving. Gisteren heeft U het gehad over toetsing van formele wetten aan het
Statuut en aan Rijkswetten. De heer Wijnholt heeft daarbij enige reserves. Mijn vraag
aan U is: hoe denkt u daarover? Alhoewel de heer Wijnholt denkt dat er weinig
draagvlak is, vind ik toch wel dat een zekere toetsing van formele wetten een goede
zaak zou zijn.

Antwoord:
Prof. mr. C. Flinterman:
Ik denk dat de heer Wijnholt gelijk heeft wanneer hij zegt dat het realiseren van

het toetsingsrecht van de wetten, zowel van Nederland als van Aruba en de Neder-
landse Antillen aan het Statuut een heel moeilijke zaak zal zijn en dat vooralsnog de
Rijkswetgever daartoe niet bereid zal zijn. Desalniettemin is het belangrijk om daarop
te blijven hameren. Maar gelukkig is er ook een andere weg en dat is de weg van de
toetsing van de formele wetten van Nederland, de wetten in Aruba en de Nederlandse
Antillen aan een ieder verbindende bepalingen van mensenrechtenverdragen. Wellicht
zouden ook bepaalde algemene rechtsbeginselen, kunnen worden ingelezen in die
internationale verdragsbepalingen, die op het gebied van de rechten van de mens
bestaan. -Maar wat mij betreft zou dat gecompleteerd moeten worden op de lange
duur met een toetsing aan het Statuut, per slot van rekening de grondwet van het
Koninkrijk.

***

Vraag:
Ik heb enkele korte vragen voor verschillende panelleden. U kunt ze ook heel kort

beantwoorden. Eerst Prof. Römer. U heeft uw betoog afgesloten met de woorden:
artikel 43 is een dode letter. Terwijl de sprekers na U een breed betoog hebben
gehouden en zeer illustratief zijn geweest in hun opvatting ten aanzien van de werking
van dit artikel. Kunt u zich nader verklaren?

Een vraag aan alle panelleden. Hoe effectief is het instrument van het referendum
om bij te dragen aan het verhogen van de publieke participatie in het besluitvor-
mingsproces, zonder dat dit contraproduktief werkt, zoals in het geval van de
inspraakprocedures in Nederland.

Panelvoorzitter
U loopt kans dat Uw tweede vraag door mij vernietigd wordt, omdat U in strijd

bent met het zorgvuldigheidsbeginsel. Er is geen tijd om alle panelleden een beurt te
geven. Misschien wilt U dat een bepaald panellid Uw vraag beantwoordt.

Vragensteller
De heer Wijnholt, maar eerst het antwoord van Prof. Römer alstublieft.

156



Antwoord:
Prof. dr. RA. Römer
Wat ik betoogd heb is, dat als wij erin slagen om inderdaad te komen tot deugde-

lijk bestuur, dat dan artikel 43 een dode letter zal blijken te zijn, omdat dat ook
impliceert dat we de waarborgen voor rechtszekerheid en de fundamentele rechten
ook veilig hebben gesteld. Maar nogmaals ik heb er een voorwaarde aan verbonden.
Dus niet zomaar gaan schrappen, maar we moeten voorkomen dat überhaupt dit
artikel hoe dan ook toegepast hoeft te worden. Dat heb ik eigenlijk bedoeld.

Mr. dr. M. R. Wijnholt:
Misschien heb ik ook in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel gehandeld. Maar

mag ik nog even aan U vragen om die vraag te herhalen. Oh, ik weet het al weer.
Vragensteller
Maar Prof. Kooijmans kan ook antwoorden.
Mr. dr. M.R. Wijnholt:
Dat is misschien beter.
Antwoord:
Prof. mr. P.H. Kooijmans:
Een referendum alleen houden over vragen van leven en dood, over vragen die

heel duidelijk zijn. Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld bij het opheffen van het
Statuut, dat je daarover een referendum gaat houden. Bij alle andere kwesties moet je
eerst goed bestuur hebben voordat je een referendum kan wagen. Omdat goed
bestuur betekent geïnformeerd zijn van de kiezer en als die niet geïnformeerd is, is
een referendum dodelijk.

***
Vraag:
Ik heb een vraag voor de heer Croes en de heer Munneke. In de stelling van de

heer Croes zegt hij dat dankzij het bestaande politieke systeem de politici langere
uren maken dan de president van de V.S. Ik ben het roerend met U eens, maar dat
betekent wel, dat het onder politieke systeem U ook bedoelt het gedeelte van de poli-
tieke patronage. Ik denk dat politieke patronage en politiek verder gaan dan alleen
het onderwijs. Het is een kwestie van attitude en cultuur. Wanneer je dat zou
aanpakken, dan probeer je een stukje ideologie je land in te brengen. Maar de heer
Munneke vindt misschien, althans volgens zijn stellingen, dat wij een ideologieloze
samenleving zijn. Dat wilt U misschien toelichten.

Antwoord:
Mr. dr. H.F. Munneke:
Ik vind niet dat de Antillen een ideologieloze samenleving zijn, maar wat ik al

helemaal aan het begin van mijn inleiding gezegd heb, de Antillen zijn kleinschalig,
maar er heerst ook een strijd om het bestaan. Dus zolang je in die situatie zit dat
mensen in eerste instantie proberen de strijd om het bestaan voort te zetten, laten ze
het ideologisch scheren over aan die 99 professoren van de heer Croes. Ik haalde het
voorbeeld aan van de Cayman eilanden. De heer Jones vertelde mij dat daar inder-
daad partijen ontstaan, maar dan niet als netwerken van mensen die op eigen belang
uit zijn. Op het moment dat mensen voor een ideologisch standpunt staan, daar zelf
een aanhang voor winnen en dan andere vinden voor het parlement, dan is mij dat
des te liever. Dus dat zie ik duidelijk als een bundeling van ideologieën. Maar het gaat
mij eerst om die stap daarvoor.

***
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VIL Bijdrage Sindikatonan den Union (SdU)
(uitgedeeld tijdens het symposium)

Bon gobernacion
algun consideracion teoretico y practico

Parti l

Ultimo tempo a lanta basta discusion riba e topico di bon gobernacion, special-
mente den cuadro di e deliberacionnan tocante nos futuro structura estatal, speci-
ficamente: continuacion di Status Aparte di Aruba den Reino Hulandes despues di
1995. Asina nos ta topa e topico di bon gobernacion den e documentonan di e
Conferencia di Futuro di Maart 1993, den e documento di trabou pa e Foro Nacional
di Mei 1993, den e Aide Memoire di Juni 1993 pa e Conferencia di Futuro II, den e
resumen di e reunion bilateral entre Aruba y Hulanda di Juni 1993 y, finalmente,
tambe den e Protocol di Den Haag di October 1993.

Sinembargo, ta bon pa remarca cu SdU y e sindicatonan afilia, semper a boga pa
bon gobernacion y semper a denuncia actonan di mal gobernacion. Pues, pa SdU bon
gobernacion ta un preocupacion continuo, ya di prome cu 1993 caba y tambe los di e
discusion riba nos futuro structura estatal. Pa SdU papia di bon gobernacion ta nifica
papia di e relacion entre e estado resp. e Gobierno y e ciudadano. Den e relacion aki
tin tres aspecto cu ta determina calidad di gobernacion, viz.:

* e manera con Gobierno ta anda cu e derechonan fundamental di e ciudadano;
* e manera con Gobierno ta gobema den nomber di e mes un ciudadano aki; y
* e manera con Gobierno ta maneha e bien publico.

E derechonan fundamental di e ciudadano ta stipula den Constitucion: e derecho-
nan fundamental clasico den Capitulo I y algun derecho fundamental social den
Capitulo V. Si wak e stipulacionnan aki, SdU ta yega na e conclusion cu Constitucion
di Aruba, den e sentido aki, ta uno hopi modemo y avansa. Sinembargo, manera
H.Th. (Shon) Lopez ta bisa den su buki "Konstitushon di Aruba" (1990): "..derechonan
fundamental por floresé solamente den un struktura politico den kual libertad i
toleransia ta nesesidatnan.."(pag. 6). Awo, si nos analisa cultura politico di Aruba, nos
ta ripara cu te ainda nos tin un cultura politico basta represivo den cua Gobierno no
semper ta respeta e derechonan di e ciudadano.

Ki recurso e ciudadano tin ora Gobierno no ta respeta su derechonan? Den nos
tradicion, derechonan fundamental tin un caracter huridico y por erigi nan cumpli-
mento dilanti di hues. Ademas, den articulo 1.22 di nos Constitucion a introduci e
principio di incompatibilidad di stipulacionnan legal cu e derechonan fundamental aki.
P'esei mes, SdU ta considera nos poder hudicial e weso di lomba di nos estado di
derecho y e unico garantia contra e inconstancia di poder legislativo (Staten) y poder
ehecutivo (Gobierno). Nos sistema hudicial ta regia den: Statuut (A.B. 1985, 36),
Staatsregeling (A.B. 1985, 26), Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba
(A.B. 1985, 28) y Eenvormige landsverordening op de rechterlijke organisatie (A.B.
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1985, 59). SdU ta di opinion cu, por lo general, independencia y imparcialidad di nos
poder hudicial ta basta bon sigura. Sinembargo, desde Status Aparte a ripara di banda
di sierto Ministronan tendencianan intervencionista y di banda di sierto Magistrado-
nan tendencianan mercenario, cu tin nos preocupa.

Recurso riba hues ta algo bastante complica, bastante costoso, cu ademas ta tuma
basta tempo. P'esei mes articulo V.17 di nos Constitucion ta habri e caminda di dere-
cho administrativo. Pa cumpli cu e stipulacion constitucional aki na Augustus 1993 a
bin cu e Landsverordening administratieve rechtspraak, LAR (A.B. 1993, 45). Sin-
embargo, den articulo 61 di e ordenansa aki ta para, cu e lei aki lo drenta na vigor
riba un otro fecha, cu despues lo keda stipula. Awe SdU mester constata cu despues
di un ana y mei cu Staten a aproba LAR, ainda e no a drenta na vigor. Esaki kier
meen, cu te ainda e ciudadano por conta solamente cu e recurso riba hues, of, den
sierto caso, apelacion administrativo riba Gobernado of Ministro.

Kisas e derecho mas fundamental di e ciudadano ta e inviolabilidad di su curpa,
manera regla den articulo 1.3 di Constitucion. P'esei mes den tur e documentonan
anteriormente menciona, nos ta topa e sugerencia pa crea un instancia pa trata keho-
nan contra polis y otro funcionarionan cu tarea similar. Na Juni 1988 a bin cu e
Landsbesluit klachten politieoptreden (A.B. 1988, 71), cu a adapta na November 1989
(A.B. 1989, 65). Sinembargo, a dura te Juni 1992 (A.B. 1992, 73) prome cu e la drenta
na vigor. Asina mes e lei aki ta cubri solamente kehonan contra polis y no contra otro
funcionario cu tarea similar.

Resumiendo, SdU ta di acuerdo cu Shon Lopez cu "..derechonan fundamental no ta
derechonan ku por disfruta di nan ku tur trankilidat; vigilansia semper mester keda un
eksigensia." (Konstitushon di Aruba, pag. 5) Asina nos mester keda vigila independen-
cia y imparcialidad di nos sistema hudicial contra e tendencianan intervencionista y
mercenario cu nos a menciona. Tambe mester sigui urgi Gobierno pa pone LAR
drenta na vigor y pa bin cu un instancia pa trata kehonan no solamente contra polis,
pero tambe contra tur otro funcionario cu tarea similar.

Bon gobernacion
algun consideracion teoretico y practico

Parti 2

Aruba, de jure (pa lei), tin e sistema di democracia representativo. De facto,
democracia na Aruba ta laga basta di desea. Esaki ta debi, principalmente, na e falta
di desaroyo di un mentalidad democratico, cu ta necesario pa e bon funcionamento di
nos institucionnan democratico. Pues, ta berdad cu na Aruba nos tin tur e externalid-
adnan di democracia: e leinan, e institucionnan, e ritualnan, pero loke ainda ta haci
falta ta e mentalidad democratico, tanto serca e gobernante, como e propio ciudada-
no. Pasobra, si te ainda patronahe politico ta manda, esei no ta solamente e falta di e
gobernante, pero tambe di e propio ciudadano, cu despues di campana ta bai busca su
recompensa. P'esei mes SdU ta boga pa mas y miho democracia.
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Parlamento pa cumpli cu e stipulacionnan di constitucion, por ehempel pa loke ta toca
un miho control financiero pa combati enriquecimento ilicito di personanan den
funcionnan publico.." Sinembargo, despues di ocho ana no a yega mas leu cu e
promesa di Programa di Gobierno 1994-1998 cu "..lo introduci, entre otro, un lei di
salvaguardia di patrimonio publico, e responsabilidad civil y penal di mandatario.."
(pag.42).

Resumiendo, SdU ta di opinion cu pa percura pa un bon gobernacion riba tereno
financiero-economico mester reorganisa e aparato publico, mester saca nombramento
di empleado publico for di man di politico, mester reforsa posicion y personal di
Contraloria Nacional y mester introduci un lei di salvaguardia di patrimonio nacional.
Di e manera aki ta crea mas diciplina riba tereno di maneho di finansa publico y ta
obliga Gobierno pa gerencia e bien publico na un manera eficas y eficiente.

E recomendacionnan anterior pa drecha calidad di gobernacion ta principalmente
dirigi na e organonan publico. Sinembargo, tambe sociedad civil por tuma iniciativa pa
drecha calidad di gobemacion, specialmente via opinion publico. P'esei mes SdU ta
haci un yamada na otro organisacionnan civil, pa hunto crea un Comision Nacional pa
Derechonan Humano. E Comision aki mester vigila con Gobierno ta anda cu e
derechonan fundamental di e ciudadano. E mester denuncia actonan di mal goberna-
cion riba e tereno aki y yuda e victimanan busca nan derecho dilanti di hues y otro
organonan administrativo. Den conexion cu esaki, SdU ta boga pa introduci den nos
leinan e posibilidad di "class action suit", esta: e posibilidad pa apela na hues na
nomber di un categoria di persona, p'asina evita cu cada victima, individualmente,
mester bai hues.

Pa finalisa, SdU kier mustra riba un desaroyo cu tin nos hopi preocupa. Ultimo
tempo por ripara un tendencia, apoya pa sierto medionan di comunicacion, pa forsa
tur bende den e mes un corset politico y no tolera opinionnan contrario. Esaki ta bai
contra nos ideal di un democracia pluriforme y participativo. P'esei SdU di aworaki
caba ta alerta opinion publico, pasobra manera Eric Hoffer a bisa: "No matter how
noble the objectives of a government, if it blurs decency and kindness, cheapens
human life, and breeds ill will and suspicion—it is an evil government",

*****
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