
Bijlage 3 – Wijzigingen in bestuurlijke verhoudingen met de 
inwerkingtreding van artikel 13 van de Wet 
Eilandsraad (ER) Bestuurscollege (BC) Regeringscommissaris (RC) 

• De ER heeft weer 
de bevoegdheid om 
gedeputeerden te 
benoemen en te 
ontslaan. 

• Het BC voert weer het 
dagelijks bestuur van 
het OLE. 
 

• Het BC is weer 
verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van 
autonome en 
medebewindstaken, 
inclusief het toezicht 
op de naleving van 
wet- en regelgeving 
en de handhaving in 
het geval van 
overtredingen van de 
wettelijke taken en 
bevoegdheden van het 
BC. 

 
Van bovenstaande zijn de 
volgende taken en 
bevoegdheden 
uitgezonderd: 
• de taken en 

bevoegdheden van de 
ER en het BC die 
betrekking hebben op 
het stellen van regels 
over de griffie en de 
verdere ambtelijke 
organisatie en 
beslissingen over 
benoeming, schorsing 
en ontslag van 
ambtenaren en 

• de taken en 
bevoegdheden die de 
ER en het BC 
uitoefenen op basis 
van Wet financiën 
openbare lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba (FinBES). 

Met het in werking treden 
van fase 2.1 
respectievelijk fase 2.2 
verkrijgt het BC ook weer 
deze taken en 
bevoegdheden.  

• De RC blijft in de plaats 
treden van de gezaghebber 
en is in die hoedanigheid 
belast met (1) de taken en 
bevoegdheden die op grond 
van de Wet openbare 
lichamen Bonaire Sint 
Eustatius en Saba 
(WolBES) aan de 
gezaghebber zijn 
opgedragen, en (2) de 
autonome en 
medebewindstaken die in 
de reguliere situatie bij de 
gezaghebber zijn belegd. 
 

• De RC blijft in de plaats 
treden van de ER en het BC 
voor de taken en 
bevoegdheden die de ER en 
het BC uitoefenen voor de 
griffie en ambtelijke 
organisatie.  
 

• De RC blijft in de plaats 
treden van de ER en het BC 
voor de taken en 
bevoegdheden die de ER en 
het BC uitoefenen op basis 
van de FinBES. 

 
• De RC houdt toezicht (in 

plaats van de 
Rijksvertegenwoordiger) 
door middel van het 
goedkeuren van besluiten 
van verordeningen die de 
ER vaststelt. De 
goedkeuring als hiervoor 
bedoeld kan slechts door de 
RC worden onthouden als 
die in strijd zijn met het 
recht of de in de relevante 
artikelen uit de WolBES 
genoemde gronden. 

 
• De RC houdt aanvullend 

toezicht door middel van 
het goedkeuren van alle 



 besluiten van het BC, met 
uitzondering van de 
besluiten genoemd in de 
artikelen 5, tweede lid, 7 
en 8 van de Wet. De 
goedkeuring als hiervoor 
bedoeld kan slechts door de 
RC worden onthouden als 
die in strijd zijn met het 
recht of naar zijn oordeel 
de uitvoering van het 
besluit: 

o voor de ingezetenen 
van het OLE 
onevenredig nadelige 
gevolgen heeft in 
verhouding tot de 
doelen; 

o leidt tot onredelijke 
administratieve of 
financiële lasten voor 
het OLE; 

o het behoorlijk 
functioneren van het 
eilandsbestuur in de 
toekomst belemmert. 

 
Als toch sprake blijkt van in 
werking getreden besluiten 
die bij nader inzien in strijd 
zijn met het recht of het 
algemeen belang, dan kan 
de RC deze aandragen voor 
vernietiging met toepassing 
van artikel 223 van de 
WolBES. Als het BC de 
taken die voorvloeien uit 
medebewindswetgeving 
niet of niet naar behoren 
uitoefent, kan de RC – in 
zijn taakuitoefening van het 
gezaghebber – tevens in de 
plaats treden van het BC 
met toepassing van artikel 
231 van de WolBES. 

 
 


