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De leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1 hebben op 
8 december jl. de brief d.d. 26 november 20152 besproken met de reactie 
van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het 
verzoek van de commissie om de kabinetsreactie op het rapport en de 
daarbij behorende onderzoeksrapporten van de Evaluatiecommissie 
Caribisch Nederland uiterlijk eind maart 2016 te ontvangen. 
Naar aanleiding daarvan hebben zij de Minister op 11 december 2015 een 
brief gestuurd. 

De Minister heeft op 16 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, D.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Den Haag, 11 december 2015 

De leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben op 
8 december jl. de brief d.d. 26 november 20153 besproken met uw reactie 
op het verzoek van de commissie om de kabinetsreactie op het rapport en 
de daarbij behorende onderzoeksrapporten van de Evaluatiecommissie 
Caribisch Nederland uiterlijk eind maart 2016 te ontvangen. 

In uw brief zegt u toe dat het kabinetsstandpunt zodanig tijdig beschikbaar 
is dat het in ieder geval voor het zomerreces in beide Kamers der 
Staten-Generaal behandeld kan worden. Gelet op de planning van het 
plenaire debat hierover op 21 juni 2016 in de Eerste Kamer (waarbij wordt 
gestreefd naar volgtijdelijke behandeling na de Tweede Kamer) verzoekt 
de commissie u de kabinetsreactie dan in ieder geval uiterlijk 10 april 2016 
aan de Kamers toe te zenden. Dit stelt de commissie tevens in staat om de 
kabinetsreactie te betrekken bij haar werkbezoek aan het Caribisch deel 
van het Koninkrijk, en in het bijzonder aan Caribisch Nederland, in de 
periode van 16 tot en met 24 april 2016. 

De commissie ziet uw reactie met belangstelling tegemoet. 

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

3 Kamerstukken I 2015–2016, 34 300 IV, D.
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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, 16 februari 2016 

In reactie op het schriftelijk verzoek van de Voorzitter van de vaste 
commissie voor Koninkrijksrelaties van 11 december 2015 met kenmerk 
158061.02u om u uiterlijk 10 april 2016 de kabinetsreactie op het rapport 
van de evaluatiecommissie te doen toekomen zodat deze betrokken kan 
worden bij het werkbezoek van de vaste commissie voor Koninkrijksre-
laties aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, en in het bijzonder aan 
Caribisch Nederland, in de periode van 16 tot en met 24 april 2016, bericht 
ik u als volgt. 

Zoals ik u reeds op 26 november 2015 schreef, hecht het kabinet aan een 
goede afstemming van het kabinetsstandpunt met de eilanden en binnen 
het kabinet. De bestuurscolleges van de drie openbare lichamen hebben 
mij op 1 februari jl. hun reactie op de evaluatie overhandigd en toegelicht. 
Mede op basis van deze reactie wordt het kabinetsstandpunt opgesteld en 
zal hierover worden gesproken binnen het kabinet en met de eilanden. 
Voor een door zowel de eilanden als door het kabinet gedragen kabinets-
standpunt is enige tijd nodig, ook omdat eventuele financiële implicaties 
worden meegenomen bij het proces rond Voorjaarsnota en het hierbij 
behorend tijdpad. Zoals ik eerder heb toegezegd komt het kabinet-
standpunt zodanig tijdig beschikbaar dat behandeling voor het zomer-
reces in beide Kamers mogelijk is. 

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