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Met voldoening hebben wij ervan kennis genomen, dat de Staten van de 
Nederlandse Antillen geen bedenkingen hebben tegen het grondwetsont-
werp betreffende bepalingen inzake de verdediging. 

Zonder te willen vooruitlopen op de werkzaamheden van de Koninkrijks-
werkgroep, zouden de Staten van de Nederlandse Antillen nog willen verne-
men of het nieuw op te nemen artikel 5.2.4 wel ruimte laat voor een of an-
dere vorm van verzorging door Nederland van de externe defensie van de 
Nederlandse Antillen na de onafhankelijkheid in welke vorm dan ook van de-
ze eilandengroep, zij het in bondgenootschappelijk verband of anderszins. 

Eveneens zonder vooruit te lopen op de rapportage door de Koninkrijks-
werkgroep en dus zonder ons ten aanzien van het onderwerp op enigerlei 
wijze te willen binden, stellen wij het op prijs als ons standpunt te kennen te 
geven dat het voorgestelde artikel 5.2.4 niet in de weg zou staan aan het op 
zich nemen door Nederland van taken als door de Staten van de Nederland-
se Antillen bedoeld. 

Hierbij wijzen wij erop dat Nederland eventuele taken met betrekking tot 
de externe defensie van de Nederlandse Antillen, na het onafhankelijk wor-
den van dat gebied, zo daartoe de bereidheid zou bestaan, alleen op zich zou 
kunnen nemen door het sluiten van een verdrag dat ingevolge de Grondwet 
de goedkeuring zal behoeven van de Staten-Genraal. 
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