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Griffie ER Bonaire
lngek.:

JUN 0 7 2017

Grittier:

·~ndsraadsvergadering van 6 juni 2017,

ti-/;~) ~ ~te r aadsvergaderzaal in de Passangrahan

OVERWEGENDE

A

~

Bonaire vanaf I 0
20 I 0 onderdeel van Nederland is geworden en dat daarmee Grondwet ook
is gaan gelden voor Bonaire;
De wijziging van de Grondwet ertoe strekt de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
vast te leggen en het wetsvoorstel (Staatsblad 15 november 2016 458) de drie eilanden in het voorgestelde artikel 132a een eigen constitutionele verankering krijgen alsook een bijzondere positie door de
mogelijkheid regels te differentieren in die zin dat "voor deze openbare lichamen regels kunnen worden gesteld en andere specifie ke maatrege len wo rden getroffen met het oog op bijzondere omstand igheden waardoo r deze openbare lichamen zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van
Nederland'';
•

De Memorie van Toelichting (TK 33 131) beperkingen stelt aan de differentiatie beperkingen en een
voorwaarde: " Specifieke regels kunnen alleen worden getroffen indien er sprake is van bijzondere
omstandigheden waardoor de eilanden zich wezenlijk onderscheiden van het Europese dee! van Nederland. Oat betekent in de praktijk dat bij iedere regeling die specifiek op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is gericht, gemotiveerd moet worden waarom voor deze afwijkende regeling is gekozen";

CONCLUDEERD DAT:
A. Differentiatie voor de drie eilanden noodzakelijk kan blijken met het oog op bijzondere omstandigheden waardoor deze openbare lichamen zich wezenlijk onderscheiden van het Europese dee! van Nederland;

8 . Op de wetgever en op het bestuur de verantwoordelijkheid rust om telkens zeer zorgvuldig de afweging te maken wanneer sprake is van volstrekte gelijkheid en wanneer van differentiatie;
C. Voor een objectieve afweging (gelijke behandeling of differentiatie) een Uuridisch) toetsingskader
onmisbaar is;
D. Differentiatie slechts mogelijk moet zijn op initiatief danwel met instemming van de Eilandsraad;

BESLUIT DAT:
Constitutionele verankering van Bonaire in de Grondwet met de mogelijkheid van differentiatie als
bovenbedoeld slechts aanvaardbaar is indien dit gepaard gaat met de voorwaarde dat de Eilandsraad
van Bonaire in bet belang van de bevolking van Bonaire telkens aan iedere afwijking voorafgaand
goedkeuring verstrekt danwel daarom verzoekt.
En gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie wordt aangehaald als: "Raadsbesluit Differentiatie enkel op lnitiat
raad".

danwel instemming Eilands-
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************************ ER-verg. d.d. 06.07.17 ******************* **
AGENDAPUNT:

6-a.

ONDERWERP :

Stemming motie d.d. 6 juni 2017 betreft verankering van Bonaire in de
Grondwet.

TOELICHTING:

De voorzitter geeft het woord aan de heer Pieters om de onderhavige motie
wederom te presenteren.

BESLUIT:

Voornoemde motie (zie bijlage) wordt met 4 stemmen v66r en 3 tegen,
aangenomen.

UITVOERING:

Griffie

