Den Haag, 3 februari 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Volgcommissie(s):

BiZa

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 februari
2021

i.v.m. agendapunt

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Mededelingen
Geen agendapunten
Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Voorstel van rijkswet van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut
voor het Koninkrijk der Nederlanden teneinde mogelijk te maken dat
Curaçao en Sint Maarten net als Aruba zelfstandig kunnen opteren voor
de beëindiging van de in het Statuut neergelegde rechtsorde en bij
wijziging van de Grondwet regels te stellen voor het geval Bonaire, Sint
Eustatius of Saba wensen geen deel uit te maken van het staatsbestel
van Nederland

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 15 januari 2019
Voorstel van rijkswet van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden teneinde mogelijk te maken dat Curaçao en Sint
Maarten net als Aruba zelfstandig kunnen opteren voor de beëindiging van de in
het Statuut neergelegde rechtsorde en bij wijziging van de Grondwet regels te
stellen voor het geval Bonaire, Sint Eustatius of Saba wensen geen deel uit te
maken van het staatsbestel van Nederland - 35119-(R2116)
Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van
de indiener zijn ontvangen.
Tijdens de procedurevergadering van 23 januari 2019 is besloten het
wetsvoorstel aan te houden totdat het advies van de Raad van State en de
reactie daarop van de indiener zijn ontvangen.
BiZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het
BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting
inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het
koninkrijk)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 25 januari 2021
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds
(H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en
steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk) - 35712
Niet controversieel verklaard. Zie verder de noot.
De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op
maandag 8 februari om 12.00 uur.
De commissie wordt daarbij in overweging gegeven een blanco verslag uit te
brengen.
BiZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Brieven van bewindspersonen van BZK
4.

Agendapunt:

Verslag van het werkbezoek naar Bonaire, Aruba en Sint Maarten van 3
tot en met 7 januari 2021 over landspakketten en de voortgang van het
bestuursakkoord en de actuele bestuurlijke situatie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 28 januari 2021
Verslag van het werkbezoek naar Bonaire, Aruba en Sint Maarten van 3 tot en
met 7 januari 2021 over landspakketten en de voortgang van het
bestuursakkoord en de actuele bestuurlijke situatie - 35570-IV-30
Niet controversieel verklaard. Zie verder de noot.
De commissie besluit om v.w.b. het gedeelte inzake Bonaire deze brief te
agenderen voor het te zijner tijd te plannen verzamel algemeen overleg BES
aangelegenheden.
BiZa

Agendapunt:

Verlenging voedselhulp Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 22 januari 2021
Verlenging voedselhulp Aruba, Curaçao en Sint Maarten - 35420-212
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Incidentele suppletoire
begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het
koninkrijk.
Het kabinet heeft besloten € 14,9 mln. beschikbaar te stellen om het
voedselhulpprogramma op Aruba en Sint Maarten voort te zetten tot en met
april 2021. In maart besluit het kabinet over het vervolg van de voedselhulp op
Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Kamer wordt daar op dat moment over
geïnformeerd.
In verband met de spoedeisendheid, start het kabinet met de uitvoering van de
maatregel. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de
Comptabiliteitswet 2016 (Kamerstuk 34 426).
BiZa

Besluit:
Noot:

5.

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):
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6.

Agendapunt:

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid inzake de vierde tranche
liquiditeitssteun aan Aruba

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 18 december 2020
Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid inzake de vierde tranche
liquiditeitssteun aan Aruba - 35420-200
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Incidentele suppletoire
begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het
koninkrijk.
Tijdens de procedurevergadering d.d. 13 januari 2021 is besloten deze brief
desgewenst te betrekken bij de behandeling van de (destijds nog te ontvangen)
incidentele suppletoire begrotingswet

Besluit:

Noot:

7.

Agendapunt:

Besluitvorming Rijksministerraad inzake afwijken begrotingsnormen in
2021 en vierde tranche liquiditeitssteun

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 18 december 2020
Besluitvorming Rijksministerraad inzake afwijken begrotingsnormen in 2021 en
vierde tranche liquiditeitssteun - 35420-201
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Incidentele suppletoire
begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het
koninkrijk.
Tijdens de procedurevergadering d.d. 13 januari 2021 is besloten deze brief
desgewenst te betrekken bij de behandeling van de (destijds nog te ontvangen)
incidentele suppletoire begrotingswet.
BiZa

Agendapunt:

Eerste halfjaarrapportage 2020 Cft BES

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 18 december 2020
Eerste halfjaarrapportage 2020 Cft BES - 35570-IV-27
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen verzamel algemeen overleg BES
aangelegenheden.
Tijdens de procedurevergadering d.d. 13 januari 2021 is besloten deze brief te
agenderen voor het te zijner tijd te plannen verzamel algemeen overleg BES
aangelegenheden.
BiZa

Besluit:

Noot:

8.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Özütok en Diertens over op best
practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te
verbeteren (Kamerstuk 35200-IV-9)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 14 december 2020
Uitvoering van de motie van de leden Özütok en Diertens over op best practices
gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren (Kamerstuk
35200-IV-9) - 35570-IV-24
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen verzamel algemeen overleg BES
aangelegenheden.
Tijdens de procedurevergadering d.d. 13 januari 2021 is besloten deze brief te
agenderen voor het te zijner tijd te plannen verzamel algemeen overleg BES
aangelegenheden.
BiZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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10.

Agendapunt:

Zesde voortgangsrapportage Sint Eustatius

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 14 december 2020
Zesde voortgangsrapportage Sint Eustatius - 35570-IV-25
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen verzamel algemeen overleg BES
aangelegenheden.
Tijdens de procedurevergadering d.d. 13 januari 2021 is besloten deze brief te
agenderen voor het te zijner tijd te plannen verzamel algemeen overleg BES
aangelegenheden.

Besluit:
Noot:

11.

Agendapunt:

Zorgen Eilandsraad van Openbaar Lichaam Saba over budget openbaar
lichaam

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 27 november 2020
Zorgen Eilandsraad van Openbaar Lichaam Saba over budget openbaar lichaam
- 35570-IV-18
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen verzamel algemeen overleg BES
aangelegenheden.
Tijdens de procedurevergadering d.d. 13 januari 2021 is besloten deze brief te
agenderen voor het te zijner tijd te plannen verzamel algemeen overleg BES
aangelegenheden.

Besluit:
Noot:

Brieven overige bewindspersonen
Geen agendapunten
Overig
12.

Agendapunt:

CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - griffier, T.N.J. de Lange - 1 februari
2021
CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland - 2021Z01932
Handelen conform de reeds in de kennisagenda van de commissie vastgestelde
route (naast openbaarmaking):de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, de
minister van EZK en de minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking verzoeken deze baseline (Monitor Brede Welvaart
Caribisch Nederland / Caribische Landen jaarlijks te actualiseren
Het aanbod van het CBS om een technische briefing over het rapport te
verzorgen na het verkiezingsreces aan de commissie (in nieuwe samenstelling)
voorleggen.

Besluit:

Besluit:
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Planning der werkzaamheden
13.

Agendapunt:
Noot:

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Voorstel data komende procedurevergaderingen:
woensdag 14 april 13.00 - 13.30
woensdag 12 mei 13.00 - 13.30

Rondvraag
Geen agendapunten

Griffier:

T.N.J. de Lange

Activiteitnummer:

2021A00189

5

