
Kennisagenda 2020 van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties  

 

Bijlage besluitenlijst procedurevergadering 19 februari  2020 

 

 
Inzet van kennisinstrumenten  

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties  is voornemens in 2020 nadere voorstellen uit te werken voor de inzet van haar kennisinstrumentarium ten 

behoeve van de volgende onderwerpen.  

 

Deze kennisagenda kan gedurende het jaar desgewenst worden geactualiseerd of aangevuld. 

 

Thema Instrument/toelichting Relevante punten 
planningsoverzicht 

ministerie BZK 

Relevante punten 
planningsoverzicht 

overige 
ministeries 

   
1. Kabinetsreactie IBO-rapport 

Samen-werken', Samen 

werken waar het moet, 

zelfstandig waar het kan / 
Voorlichting Raad van State 
bestaande vormgeving 
tussen Caribisch en 
Europees Nederland en de 
coördinerende rol van BZK   

– Commissie-overleg met de 
minister, mede in vervolg 

op het op 23/1/2020 

gevoerde schriftelijk 
overleg. 

– Vooraf een 
rondetafelgesprek met  
deskundigen. 

 
 

  

2. Werkbare verhoudingen en 
verantwoordelijkheden 
binnen het Koninkrijk. 
- NB: 10/10/2020: 10 

jaar na 10/10/10. 

- Na ommekomst 
kabinetsreactie bezien 
welke activiteiten (zoals 
een gesprek met 

deskundigen) in de rede 
liggen. 

- Bij de uitwerking van de 
activiteiten meenemen in 
hoeverre 
gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheden 

Q3. Voorstel om te 
komen tot duidelijke en 
werkbare verhoudingen 
en verantwoordelijkheden 

binnen het Koninkrijk 
(motie Bosman) 

 



binnen het Koninkrijk 
kunnen worden vervat 
vatten in tijdelijke 
convenanten. 

3. Volgen wederopbouw 

Bovenwindse eilanden na de 
orkaan 

- Overleggen met minister 

nav periodieke 
rapportages. 

- Focusonderzoek door 
Algemene Rekenkamer (te 
verwachten tweede helft 

2020). 

- Q1 

Derde 
voortgangsrapportage 
trustfonds en 
wederopbouw Sint 
Maarten 

- Q3.  
Vierde  

voortgangsrapportage 
trustfonds en 
wederopbouw Sint 
Maarten 
- Q3. 
Onderzoeksopzet 
beleidsdoorlichting artikel 

8 hoofdstuk IV,  
Koninkrijksrelaties 

-  

4. Volgen voortgang goed 

bestuur Sint Eustatius 
tijdens de geldingsduur van 

de Tijdelijke Wet 
Taakverwaarlozing Sint 
Eustatius 

- Overleggen met minister 

nav periodieke 
rapportages. 

- Wgo / plenair debat nav 
wetsvoorstel herstel 
Voorzieningen sint 
Eustatius 

- Nader te bepalen 
voorbereidingsactiviteiten 
tbv behandeling 

Wetsvoorstel herstel 
voorzieningen Sint 

Eustatius  

- Q1. 

Wetsvoorstel herstel 
voorzieningen Sint 

Eustatius 
- Q2.  
Vijfde 
voortgangsrapportage 
Sint Eustatius 
- Q4.  
Zesde 

voortgangsrapportage 
Sint Eustatius 

-  

5. SDG Planet / Prosperity 
(Natuur, Milieu, Energie en 
Klimaatverandering) 

 

- betrokken bij IPKO januari 
2020; betrekken bij IPKO 
juni 2020. 

- Zie ook punt 6. 

 Q1.  
Natuurbeleidsplan voor 
Caribisch Nederland 

wordt dit voorjaar 
verwacht (bij commissie 
LNV). 



6. SDG/MBW baseline voor 
Caribisch Nederland 

- CBS stelt SDG/MBW 
baseline voor Caribisch 
Nederland op, zo mogelijk 
aangevuld met gegevens 
uit de drie Caribische 
Landen. Resultaten naar 
verwachting april 2020. 

- Minister verzoeken deze 
baseline jaarlijks te 
actualiseren. 

Q1. 
- Reisverslag en 

uitkomsten 
voortgangsoverleg  
Bestuursakkoord 
Bonaire 

- Verbetering data 

-infrastructuren op 
een vijftal gebieden, 
zoals sociale 

zekerheid, armoede, 
jeugdzorg  

- (motie Van der Graaf) 

Q2.  
- voortgangsrapportage 

ijkpunt bestaans-
zekerheid Caribisch 
Nederland (brief van 
SZW mede namens 
BZK) 

 

7. Ontwikkelingsmogelijkheden 
landbouw Caribisch 

Nederland 

- Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door de 

Universiteit Wageningen. 
De oplevering wordt 
verwacht in april 2020 

- Briefing door WUR. 

 Implementatie 
aanbevelingen onderzoek 

LVV en start 
herstructurering LVV is 
aangekondigd (okt 2019) 
(LNV) 

8. Onderzoek economische 
potentie Caribische deel 
Koninkrijk 

- EBA voert onderzoek uit; 
oplevering naar 
verwachting in april 2020. 

- Briefing door EBA. 

- Q1.  
Verkenning van een 
nationaal programma 
voor Curaçao, 
vergelijkbaar met het 

NPRZ (motie Kuiken) 
- Q2.  

Vaststelling indicatoren 
voor onderzoek naar 
kwaliteit (situatie) 
financieel beheer van 
landen 

- Q4.  
Kwaliteit financieel 
beheer van landen  

 



op basis van indicatoren 
- Q4.  
Plan van aanpak voor 
verbetering financieel 
beheer, gebaseerd op 
best practices 
(motie Özütok en 

Diertens) 

9. Onderzoek bijzondere 
uitkeringen Caribisch 

Nederland 

- De Algemene Rekenkamer 
voert dit onderzoek uit. De 

resultaten worden 
verwacht in de tweede helft 

van 2020. 
- Briefing door ARK. 

  

10. Organisatie en praktijk 
opsporing en vervolging 
strafbare feiten 

- Op 19 december 2019 
vond een openbaar 
rondetafelgesprek plaats 

- In maart volgt een 

algemeen overleg (3 uur) 
met in ieder geval de 
ministers van BZK en JV. 

- Nader te bepalen 

kennisactiviteiten. 

- Q3.  
Verkenning scheiding van 
beheer en gezag in de 
handhaving van de 

rechtsorde van Sint 
Maarten (motie Van Dam) 
- Q3.  
Periodieke rapportage 

rechtshandhaving: 
hoofdlijnen JVO 

- Q3.  
Voorstel voor 
continuering van het TBO 
(motie Van Raak en 
Bosma) 

- Q1.  
Periodieke rapportage 
rechtshandhaving: 
hoofdlijnen JVO incl. 

toezegging de Kamer te 
informeren over 
resultaten RST 
Jaarplan 2020 Kustwacht 

Caribisch Gebied (DEF) 
- Q2.  

Jaarverslag 2020 
Kustwacht Caribisch 
Gebied (DEF) 
- Q4.  
Aanbiedingsbrief + 
beleidsreactie rapport 
RvdR over aanpak 

huiselijk geweld en kimi 
op de BES (JenV) 

11. Sociaal minimum Caribisch 
Nederland 

- Commissie-overleg in 
maart 2020. 

- Stafnotitie  

Q1. 
- Verbetering data-

infrastructuren vijftal 
gebieden, zoals 

sociale zekerheid, 
armoede, jeugdzorg 
(motie Van der Graaf) 

Q1.  
- Ouderenbeleid BES 

(VWS) 
- -Uitvoering 

tewerkstellings-
vergunningen Saba 
(Soza) 

Q4.  



- Brief motie Kuiken en 
Van der Graaf: 
regeling 
schuldhulpverlening 
CN (brief SZW / BZK) 

- Voortgang 
kinderopvang 

Caribisch Nederland 
(Soza, voortouw KR) 

Q2. 

- Voortgangsrapportage 
ijkpunt 
bestaanszekerheid 

Caribisch Nederland 
(brief SZW / BZK) 

Verslag reis bestuurlijk 
overleg Caribisch 
Nederland (VWS) 

12. Regelgeving Caribisch 
Nederland in het sociaal 
domein. 

Inventarisatie naar de 
verschillen in regelgeving voor 
Caribisch Nederland en 
Europees Nederland, voor 

zover dit regelgeving betreft in 
het sociaal domein. 

Zie punt 11 
 

- Zie punt 11. 
- Q2. Evaluatie rapport 

onderwijs zorg in 
Caribisch Nederland 

(en mogelijk ook 
beleidsreactie) 

 

 


