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G  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 17 februari 2016 

De leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1 hebben in hun 
vergadering van 2 februari 2016 gesproken over de voortgangsrappor-
tages Curaçao en Sint Maarten, door de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties aangeboden bij brief van 22 januari jl.2 in het kader 
van toezegging T01222.3 

Naar aanleiding daarvan hebben zij de Minister op 9 februari 2016 een 
brief gestuurd. 

De Minister heeft op 12 februari 2016 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,
Bergman 

1 Samenstelling:
Engels (D66), Nagel (50PLUS), Van Bijsterveld (CDA), Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon 
(VVD), Van Kappen (VVD), Ester (CU), Ganzevoort (GL) (voorzitter), De Graaf (D66) (vicevoor-
zitter), Popken (PVV), Swagerman (VVD), Schouwenaar (VVD), Schrijver (PvdA), Kok (PVV), 
Gerkens (SP), Don (SP), Meijer (SP), Oomen-Ruijten (CDA), Rinnooy Kan (D66), Schalk (SGP), 
Teunissen (PvdD), Vreeman (PvdA), Van Weerdenburg (PVV)

2 Kamerstukken I 2015–2016, 34 300 IV, F.
3 https://www.eerstekamer.nl/toezegging/de_eerste_kamer_zal_tweemaal_per.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Den Haag, 9 februari 2016 

De leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben in hun 
vergadering van 2 februari jl. gesproken over de voortgangsrapportages 
Curaçao en Sint Maarten, door u aangeboden bij brief van 22 januari jl.4 in 
het kader van toezegging T01222.5 

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat nog niet alle plannen van aanpak 
succesvol zijn afgerond en dat de voortgang in sommige gevallen zelfs 
afneemt. De leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties 
constateren met zorg dat u ondanks dit gegeven voornemens bent de 
AMvRB «Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak 
landstaken Curaçao en Sint Maarten», die op 10 oktober 2016 afloopt, niet 
ten derde maal te verlengen. U schrijft dat dit betekent dat alle plannen 
van aanpak in de komende maanden tot een goed einde moeten worden 
gebracht. De leden van vaste commissie voor Koninkrijksrelaties wensen 
graag van u te vernemen in hoeverre u verwacht dat deze plannen van 
aanpak binnen de gestelde termijn succesvol kunnen worden afgerond. 

De leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties zien met 
belangstelling uit naar uw reactie en ontvangen deze graag binnen vier 
weken. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
R.R. Ganzevoort 

4 Kamerstukken I 2015–2016, 34 300 IV,F.
5 https://www.eerstekamer.nl/toezegging/de_eerste_kamer_zal_tweemaal_per.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 februari 2016 

Op 9 februari jl. heeft u mij een brief (kenmerk 158690.01u) doen 
toekomen waarin u aangeeft dat u van mij wenst te vernemen in hoeverre 
ik verwacht dat de lopende plannen van aanpak van Curaçao en Sint 
Maarten binnen de gestelde termijn succesvol kunnen worden afgerond. 

In de bijlage treft u de brief die de Voortgangscommissies van Curaçao en 
Sint Maarten6 mij hebben doen toekomen over de stand van zaken van de 
plannen van aanpak. Deze plannen van aanpak dienen te worden 
uitgevoerd door Curaçao en Sint Maarten op basis van de AMvRB 
Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken 
Curaçao en Sint Maarten (AMvRB), die ten einde loopt in oktober 2016. 

Het doet mij deugd dat de verwachting van de Voortgangscommissie 
Curaçao is dat de plannen van aanpak voor de politie en de gevangenis in 
oktober 2016 als voldoende afgerond kunnen worden beschouwd. Het feit 
dat de Voortgangscommissie Sint Maarten constateert dat ten aanzien van 
de politie en de gevangenis onvoldoende of geen progressie (meer) wordt 
geboekt noopt tot actie aldaar. Over de suggestie die de commissies doen 
om conferenties te beleggen zal ik spoedig met hen en de landen in 
overleg treden. 

Het in mijn brief van 22 januari 2016 genoemde gezamenlijke streven, om 
de AMvRB niet ten derde male te verlengen, vindt bevestiging in de 
constatering van de voortgangscommissies dat het instrument na zes jaar 
uitgewerkt raakt. Ik zal met de voortgangscommissies en de landen bezien 
wat een effectief alternatief is voor de periode na 10 oktober 2016. U zult 
hierover uiteraard op de hoogte worden gehouden. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk

6 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 158690.02.
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