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Inleiding

Het door M.E.B. de Haseth, L.J.J. Rogier en J. Sybes-
ma samengestelde boek is een artikelsgewijs com-
mentaar op de Landsverordening administratieve
rechtspraak Curaçao (Lar CUR). In vergelijkende zin
komen in het boek voorts de overeenkomstige ver-
ordeningen van Sint Maarten (Lar SXM) en Aruba
(Lar AUA) aan de orde, alsmede de Wet administra-
tieve rechtspraak BES (WarBES) en de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). De voorganger van het boek –
L.J.J. Rogier, J.P. de Haan, J. Sybesma & M.C. de
Voogd, Landsverordening administratieve rechtspraak
Nederlandse Antillen en Aruba, SNAAR deel 7, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2002 – verscheen
al weer veertien jaar geleden. Naast ontwikkelingen
in de jurisprudentie was het in verband met nieuwe
regelingen als gevolg van de ontmanteling van de
Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 de hoog-
ste tijd voor een opvolger. Bovendien was het boek
uit 2002 al geruime tijd uitverkocht.

Het nieuwe boek is zonder meer een aanwinst. Niet
alleen als eerste kennismaking met het recht over
bestuursrechtelijke procedures in de Caribische lan-
den van het Koninkrijk of in de Caribische eilanden
van het land Nederland: door de op onderdelen uit-
gebreide behandeling van de stof en door de talrijke
verwijzingen naar jurisprudentie is het boek even-
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eens een aanwinst voor de gevorderden in dit recht.
Daarenboven vormt het een aantrekkelijk comple-
ment op het (meer theoretische en diepgravende)
proefschrift van J.Th. Drop, De invloed van de Neder-
landse bestuursrechtspraak op de rechtspraak in Lar-zaken
(diss. Curaçao), SNAAR deel 24, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2014.

Een bespreking van een artikelsgewijs commentaar
is een ander klusje dan die van een ‘gewoon’ weten-
schappelijk werk. In het laatste geval verdienen
onder meer de probleemstelling en methodologie
kritische aandacht; aspecten die bij een artikelsge-
wijs commentaar niet of in veel mindere mate spe-
len. Een artikelsgewijs commentaar moet vooral op
zijn praktische bruikbaarheid worden beoordeeld.
In een dergelijk commentaar wil de gebruiker uit de
bestuurs- en rechtspraktijk graag snel zijn weg kun-
nen vinden, kort en bondig worden geïnformeerd
en adequaat worden doorverwezen, met name naar
jurisprudentie. Het is daarom, dat ik hieronder extra
aandacht schenk aan de opzet en opmaak van het
boek. Maar ik veroorloof mij ook een paar meer
inhoudelijke kanttekeningen. De bespreking eindigt
met een slotopmerking.

Hoofdstukken

Het boek kent, geheel synchroon met de Lar CUR,
negen hoofdstukken: 1. Algemene bepalingen,
2. Het beroep, 3. De behandeling in eerste aanleg,
4. Bestuurlijke heroverweging, 5. Het hoger beroep,
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6. Bijzondere procedures, 7. Geheimhoudingsplicht,
8. Strafbepalingen, en 9. Slotbepalingen.

De (Awb-)bestuursjurist uit het Europese Nederland
verbaast zich wellicht over de plaatsing van het
hoofdstuk over de bestuurlijke heroverweging tus-
sen de hoofdstukken over beroep in eerste aanleg
(bij het Gerecht van Eerste Aanleg) en hoger beroep
(bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie). Deze
plaatsing heeft echter te maken met het dubbel
facultatieve karakter van de bezwaarschriftproce-
dure volgens de Lar CUR. Het systeem is aldus, dat
tegen een primair besluit beroep bij het Gerecht
openstaat (art. 7 Lar CUR), maar dat de belangheb-
bende ervoor kan kiezen eerst bezwaar te maken
(eerste facultatieve moment; art. 55 Lar CUR). Als de
belanghebbende daarvoor niet heeft gekozen, kan
het Gerecht het bestuursorgaan in overweging
geven om het beroep als bezwaar te behandelen;
komt het bestuursorgaan tot een bevestigend ant-
woord (tweede facultatieve moment), dan wordt de
bezwaar- in plaats van de beroepsprocedure
gevolgd (art. 7 Lar CUR).

Voor de Awb-bestuursjurist zijn een apart hoofd-
stuk over geheimhouding (7) en een hoofdstuk met
strafbepalingen (8) evenmin vanzelfsprekend. Het
hoofdstuk over geheimhouding, dat maar één wets-
artikel (100) kent, legt als uitgangspunt een geheim-
houdingsplicht op aan iedereen die bij de uitvoering
van de Lar CUR betrokken is. De bepaling is verge-
lijkbaar met artikel 2:5 Awb, met dien verstande dat
– zoals bekend – de Lar CUR en de andere Caribi-
sche regelingen in tegenstelling tot de Awb alleen
over bezwaar, beroep en overige rechtsmiddelen
gaan. Hiermee is gedeeltelijk een verklaring voor
een apart hoofdstuk over geheimhouding gegeven.
Met het hoofdstuk met strafbepalingen, dat even-
eens maar één wetsartikel (101) kent, is aangesloten
bij het Wetboek van Strafrecht op het punt van wei-
gerachtige getuigen, deskundigen en tolken. Ook
schending van de geheimhoudingsplicht van artikel
100 Lar CUR wordt in artikel 101 met straf bedreigd.

Bijlagen en registers

Het boek heeft drie bijlagen: 1. Besluit proceskosten
bestuursrecht met toelichting, 2. Jurisprudentie,
3. Literatuur. Het literatuuroverzicht is beknopt
gebleven. Van de daar genoemde werken wordt in
het boek relatief vaak verwezen naar P.J.J. van Buu-
ren e.a., Tekst & Commentaar Awb (T&C Awb); zelfs
naar verschillende versies. In het licht van het over-
eenkomstige karakter van het boek is dat niet ver-
rassend (hier en daar is de verwijzing naar T&C ech-
ter overbodig, zoals waar de beschikking van een
besluit van algemene strekking worden onderschei-
den en wordt opgemerkt dat zij als ‘een besluit voor
een concreet geval’ kan worden aangemerkt (p. 28):
dat snappen we zonder verwijzing ook wel).

Aantrekkelijk is het uitgebreide jurisprudentieover-
zicht, al is het jammer dat daarin alleen naar de blad-
zijden in het boek wordt verwezen, en geen melding
wordt gemaakt van het betrokken onderwerp en/of
relevante wetsartikel.

Voorts bevat het boek een trefwoordenregister. Dit
register is wat onevenwichtig, getuige de verhou-
dingsgewijs zeer uitgebreide rubrieken ‘beroep-
schrift’ en ‘uitspraak’. Ook is raadselachtig waarom
drie trefwoorden in vet zijn weergegeven en vier in
cursief, en waarom een aantal met een hoofdletter
begint in plaats van, zoals het gros van de trefwoor-
den, met een kleine letter. Misschien ligt het aan het
geautomatiseerd aanmaken van het register. In elk
geval had het trefwoordenregister meer zorg ver-
diend.

Opmaak

Het boek is degelijk opgemaakt, waarbij oudere
gebruikers zal aanspreken dat een ‘normale’ letter-
grootte is gekozen in plaats van het van T&C Awb
bekende ‘bijbelletterformaat’. Handig is de vermel-
ding van wetsartikelen in de kopregels, al zou toe-
voeging in de kopregel van een kernwoord – zoals
‘beroep’, ‘heroverweging’ en ‘hoger beroep’ – voor
minder ervaren gebruikers aantrekkelijk kunnen
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zijn. De ‘zetspiegel’ van sommige pagina’s is erg ‘vol’
(willekeurige voorbeelden zijn p. 192 en 193). De
cursivering van steekwoorden bevordert dat de
gebruiker desalniettemin zijn weg zal weten te vin-
den. Toepassing van inspring en (sub)alinea’s zou
daartoe echter ook kunnen helpen. Afgezien van af
en toe een woordje te veel en het ontbreken van
enkele spaties, kent het boek weinig opmaakfoutjes.
Nu ik toch spijkers op laag water zoek: artikel 3 mist
een nummering van de artikelleden (p. 19).

Lar CUR centraal

De samenstellers stonden voor het probleem dat er
in de tegenwoordige Caribische delen van het
Koninkrijk der Nederlanden geen twee regelingen
over bestuursrechtelijke rechtsbescherming meer
bestaan (de in 1997 ingevoerde Lar AUA en de 2001
ingevoerde Lar van de Nederlandse Antillen), maar
een viertal regelingen: naast de Lar AUA voorts de
Lar CUR, de Lar SXM en de War BES. Een artikelsge-
wijze behandeling van alle vier de regelingen afzon-
derlijk zou resulteren in een te dikke bundel met
veel overlap. Om dat te voorkomen, is ervoor geko-
zen de Lar CUR centraal te stellen en voor zover
nodig apart in te gaan op verwante bepalingen van
de drie andere regelingen. Dat laatste gebeurt
gedeeltelijk in het kader van algemene inleidende
opmerkingen en onder afzonderlijke punten aan het
eind van de bespreking van een bepaald wetsartikel.

Naar mijn mening is het tot uitgangspunt nemen
van de Lar CUR een goede keuze. Zij dient de over-
zichtelijkheid, zonder dat de Lar AUA, de Lar SXM
en de WarBES tekort worden gedaan. Wel valt op
dat de vergelijking van deze laatste regelingen met
de Lar CUR niet steeds volgens dezelfde structuur
verloopt. Weliswaar vindt deze vergelijking steeds
aan het eind van het commentaar op een wetsartikel
plaats. In een aantal gevallen gebeurt dat echter
onder één punt, terwijl in andere gevallen meerdere
punten voor de vergelijking worden gehanteerd. Dit
laatste is begrijpelijk waar bijvoorbeeld de Lar AUA
en de Lar SXM op uiteenlopende wijze van de Lar
CUR verschillen, maar niet waar de Lar AUA en de

Lar SXM in gelijke zin van de Lar CUR verschillen
(zie bijvoorbeeld p. 74). Ook komt het voor dat bij-
voorbeeld de Lar AUA en de Lar SXM in gelijke zin
van de Lar CUR verschillen, en dit onder één punt
wordt behandeld. Voor de gebruiker zal het weinig
uitmaken.

In het boek komt, op dezelfde wijze als de andere
Caribische regelingen dan de Lar CUR, eveneens de
Awb ter sprake en, zij het duidelijk minder vaak, de
Wet Arob. Dit laatste is begrijpelijk. Immers, net als
de Wet Arob gaan de Caribische regelingen alleen
over rechtsbeschermingsprocedures (met de Wet
Arob als oorspronkelijk voorbeeld). Een enkele keer
is de vergelijking van de Lar CUR met de Awb inade-
quaat. Zo wordt in het kader van artikel 50a Lar
CUR vermeldt: ‘Het Gerecht kan een beschikking
ondanks strijd met een algemeen verbindend voor-
schrift of algemeen rechtsbeginsel in stand laten,
indien blijkt dat belanghebbenden daardoor niet
worden benadeeld.’ Deze bepaling is in 2015 inge-
voerd. In het commentaar op deze bepaling wordt
weinig zinvol verwezen naar artikel 6:22 zoals dit
luidde voor de inwerkingtreding op 1 januari 2013
van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (p. 201).
De nadere bespreking van artikel 50a Lar CUR, die
bij de huidige Awb aansluit, is wel adequaat.

Caribisch en Nederlands bestuursrecht

Het boek bevat niet alleen, in het kader van alge-
mene inleidende opmerkingen en onder afzonder-
lijke punten, beschouwingen waarin de Lar CUR en
andere Caribische regelingen worden vergeleken
met de Awb. Ook wordt ter toelichting op een wets-
artikel, soms bij gebrek aan jurisprudentie van het
Gerecht of het Hof, gebruik gemaakt van de Awb-
jurisprudentie en, ruimer, de Nederlandse bestuurs-
rechtelijke doctrine. Daarmee is de vraag in het
geding in hoeverre Nederlands bestuursrecht van
betekenis is voor het Caribische bestuursrecht. Hoe
wordt in het boek met deze vraag omgegaan?

In het boek wordt min of meer impliciet het stand-
punt ingenomen dat het Nederlandse en het Caribi-
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sche bestuurs(proces)recht dezelfde grondslagen en
kenmerken hebben. Om die reden wordt bijvoor-
beeld voor het begrip bestuursorgaan met openbaar
gezag dat niet op een wettelijk voorschrift berust bij
gebrek aan Caribische jurisprudentie daarover te
rade gegaan bij de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17
september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3394 (p. 16).
Dat lijkt mij geen probleem te zijn (al kan ik mij
voorstellen dat de aan de orde zijnde problematiek
met betrekking tot het begrip bestuursorgaan voor
de Cariben op een eigen wijze geproblematiseerd
kan worden, in aanmerking genomen het veelvul-
dige gebruik aldaar van overheidsstichtingen en
-nv’s).

Intussen wordt in het boek wel degelijk ook aan-
dacht besteed aan bijzonderheden van het Caribi-
sche bestuursrecht. Een fraai voorbeeld, met gees-
tige ondertoon, betreft de tijdigheid van bezwaar of
beroep, waarvoor het begin van de bezwaar- of
beroepstermijn c.q. het moment van uitreiking of
toezending van de beschikking van cruciaal belang
is. Zie nu pagina 92: ‘Bepalend voor het moment
van verzending is de ter-post-bezorging van de
beschikking, blijkend uit het poststempel, indien
aanwezig. (Daarom dient het ambtenaren bij de
overheid verboden te zijn postzegels te sparen.)’
Deze zin tussen haakjes zal men in een recent
Nederlands boek over bestuursrechtelijke rechtsbe-
scherming niet aantreffen.

Belangrijker is de algemene beschouwing die onder
het kopje ‘Bestuurscultuur hier te lande’ aan de eigen
kenmerken van het Caribische stelsel wordt gewijd
(p. 62-65). Daarin wordt uiteengezet dat in de Cari-
ben het gelijkheidsbeginsel in het bestek van de
beginselplicht tot handhaving een van het Awb-
Nederlandse recht afwijkende invulling heeft (p. 64).
Zo staat er, onder verwijzing naar een uitspraak van
het Hof van 25 januari 2011, ECLI:NL:OGHACMB:
2011:BQ0613:

‘Kennelijk zag het Hof in dit geval, rekening
houdend met de lokale omstandigheden, zoals
beperkte mankracht bij bestuursorganen en

vele andere overtredingen, aanleiding om een
andere invulling te geven aan het gelijkheidsbe-
ginsel in het kader van het evenredigheidsbe-
ginsel, omdat anders vrijwel nooit tot handha-
vend optreden kan worden overgegaan.’

Terecht wordt gesproken van ‘een andere invulling
[…] geven aan’, want het gaat in Awb-Nederland en
de Cariben om dezelfde beginselen, maar met een,
afhankelijk van de feitelijke context, verschillende
invulling.

Iets dergelijks geldt, naast het onvermijdelijke poko-
poko-beginsel, ook voor het vertrouwensbeginsel
(p. 64). Zo ‘is het van verhoogd belang dat in een
kleinschalige samenleving, waar persoonlijke ver-
houdingen een grote rol spelen en een expliciete
weigering niet gemakkelijk wordt gegeven, regels
inzake de bevoegdheid en formele besluitvorming
strikt in acht worden genomen’, aldus de aange-
haalde uitspraak van het Hof (toen nog van de
Nederlandse Antillen en Aruba) van 27 november
2006, ECLI:NL:OGHNAA:2006:BG2084. Een onbe-
voegd genomen besluit kan daarom in dit geval niet
op grond van het vertrouwensbeginsel worden
gepasseerd. Het is jammer dat in het boek wel een
dergelijke specifieke invulling van het vertrouwens-
beginsel in relatie tot een bevoegdheidsgebrek
wordt besproken, maar dat vervolgens geen ver-
band wordt gelegd met het (met art. 6:22 Awb ver-
gelijkbare) artikel 50a Lar CUR.

Weliswaar wordt in het commentaar op laatstge-
noemde bepaling wel gewezen op ‘de opvoedende
werking’ van een vernietiging en wordt opgemerkt
dat daarin, net als overigens onder de vigeur van de
Awb, reden kan worden gevonden om geen toepas-
sing aan deze bepaling te geven. Maar het zou inte-
ressant zijn te vernemen of het verhoogde belang in
kleinschalige samenlevingen dat ‘regels inzake de
bevoegdheid en formele besluitvorming strikt in
acht worden genomen’ meer in het algemeen bete-
kent dat terughoudender gebruik dient te worden
gemaakt van artikel 50a Lar CUR dan in Nederland
van artikel 6:22 Awb.
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Waar er ten opzichte van het bestuur reden kan zijn
strikt vast te houden aan formele regels, staat nog te
bezien of in kleinschalige samenlevingen ook reden
bestaat om strikt vast te houden aan stringent pro-
cesrecht zoals dit tot uiting komt in bijvoorbeeld de
bekende Brummen-jurisprudentie. Zou in de Cari-
ben, waar gespecialiseerde bestuursjuristen weinig
voorkomen, geen op onderdelen soepeler proces-
recht zijn aangewezen? Evenzo kan men zich afvra-
gen of de rechter zich in de Cariben niet ‘breder’ zou
moeten opstellen, door zich op het punt van de
omvang van het geding soepeler en op dat van de
feitenvaststelling actiever op te stellen dan in Awb-
Nederland.

In kleinschalige samenlevingen is het stelsel van de
checks and balances nu eenmaal beperkt. Zo zijn toe-
zichthoudende instanties, die ten opzichte van de
subjectiverende rechtspraak (individuele rechtsbe-
scherming) een compenserende functie vervullen
(zorg voor de algemene rechtmatigheidscontrole) in
de Cariben veelal afwezig of spelen zij een zeer
ondergeschikte rol. In het boek (o.a. p. 171-181)
wordt dit niet geproblematiseerd. Dit, terwijl in het
boek meermalen wordt ingegaan op kenmerkende
elementen van het Caribische bestuursrecht in het
licht van de Caribische samenlevingen. Aan de
andere kant moet worden toegegeven dat een arti-
kelsgewijs commentaar niet de meest aangewezen
plaats is voor de beantwoording van fundamentele
vragen, met name niet als het niet alleen gaat om
vragen van geldend recht, maar ook en vooral om
vragen van wenselijk recht.

Slot

Bij de bespreking van een artikelsgewijs commen-
taar ligt het voor de hand om in het bijzonder te let-
ten op uitwendige aspecten zoals de opzet en
opmaak. Mijn kritische kanttekeningen hebben
inderdaad vooral op zulke aspecten betrekking.

Zij kunnen niet verhullen dat ik voor het boek grote
waardering heb. Dat ik in de inleiding van een aan-
winst sprak, was dan ook geen opmaat voor een

betoog dat aan het slot in een sombere conclusie
resulteert. Integendeel. Ik herhaal dat het boek een
aanwinst voor de bestuurs- en rechtspraktijk is: het
is voor deze praktijk zeer bruikbaar. Zoals uit mijn
meer inhoudelijke opmerkingen kan worden afge-
leid, bevat het bovendien bouwstenen voor meer
wetenschappelijke discussies.

We weten allemaal dat het door schaalmoeilijkhe-
den niet meevalt om te zorgen voor voldoende toe-
gankelijkheid van het recht van de Caribische lan-
den van het Koninkrijk. We mogen ons ook daarom
gelukkig prijzen dat de samenstellers en hun uitge-
ver zoveel tijd en moeite hebben willen steken in de
totstandkoming van het boek.
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