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De leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1 hebben
kennisgenomen van de kabinetsreactie op de IPKO-afsprakenlijst van het
Interparlementair Koninkrijksoverleg van januari 2020 te Curaçao.2
Naar aanleiding hiervan hebben zij de Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties op 13 mei 2020 een brief gestuurd.
De Staatssecretaris heeft op 3 juli 2020 gereageerd.
De griffier van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,
Bergman
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
KONINKRIJKSRELATIES
Aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag, 13 mei 2020
De leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben met
belangstelling kennisgenomen van de kabinetsreactie op de IPKOafsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg van januari
2020 te Curaçao.3 De leden van deze commissie hebben dienaangaande
nog de volgende vragen en opmerkingen.
De leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties danken de
regering voor de kabinetsappreciatie van de IPKO-afspraken. Zij constateren dat het kabinet hoopt dat het IPKO afspraken maakt over verkiezingswaarneming. Aangezien het IPKO wel een belangrijk forum is voor
de parlementaire samenwerking maar geen eigenstandige positie heeft,
vragen deze leden waarom de regering meent dat het IPKO deze
afspraken moet realiseren? Waarom neemt de regering niet de verantwoordelijkheid om dit met de regeringen van de andere drie landen te
regelen?
De leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties zien uw
antwoord met belangstelling tegemoet en ontvangt deze graag binnen
vier weken na dagtekening van deze brief.
Voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,
P. Rosenmöller
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN KONINKRIJKSRELATIES
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 3 juli 2020
Naar aanleiding van de brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) d.d. 13 mei 2020 (met kenmerk 166353.02u) omtrent de
kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van januari 2020 te Curaçao4, ga ik hierbij nader in op het
punt van structurele wederzijdse verkiezingswaarneming door parlementariërs binnen het Koninkrijk.
Over de wederzijdse verkiezingswaarneming is in de afsprakenlijst
opgenomen dat er in het IPKO geen overeenstemming is bereikt over een
vorm van structurele verkiezingswaarneming door parlementariërs binnen
het Koninkrijk. Daarop heeft het kabinet de hoop uitgesproken dat het
IPKO tot afspraken zou komen op het gebied van deze structurele
waarnemingen.
De leden van de commissie KOREL geven aan geen eigenstandige positie
te hebben en vragen waarom de regering meent dat het IPKO deze
afspraken moet realiseren. Verkiezingswaarneming door onafhankelijke en
internationale organisaties is inmiddels goed gebruik in de vier landen.
Een toevoeging van parlementariërs binnen het Koninkrijk aan waarnemingsmissies is een aangelegenheid van het land waar de verkiezingen
worden georganiseerd. Voor invulling van structurele wederzijdse
waarneming door parlementariërs ligt het in de rede dat de leden van de
parlementen van de landen een gezamenlijk en gedragen voorstel doen.
Het is niet aan de regeringen van de landen om voor parlementariërs te
besluiten of er sprake zou moeten zijn van structurele wederzijdse
waarneming door parlementariërs.
Vervolgens kunnen op basis van een voorstel van de parlementen
specifieke afspraken worden gemaakt met de regeringen van de landen.
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops
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