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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 8 april 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 11.00 uur  

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 

 
1.     Buitenlands beleid 

a. Tweede aanvullend protocol bij het Verdrag van Boedapest inzake 
de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische 
netwerken, betreffende nauwere samenwerking en verstrekking 
van elektronisch bewijsmateriaal (Minister van BZ)  

Het doel van het protocol is de verbetering van de samenwerking op het 
gebied van voorstel cybercriminaliteit en de vergaring van elektronisch 
bewijs met het oog op opsporingsonderzoeken en strafrechtelijke 
procedures. Het protocol voorziet o.a. in snellere en effectievere procedures 

tussen de verdragspartijen. Zo maakt het protocol het mogelijk om 

direct bij een dienstverlener in een andere verdragspartij informatie over de 
registratie van internetdomeinnamen te verzoeken en abonneegegevens te 
vorderen. Tevens wordt het mogelijk om via een versnelde 
rechtshulpprocedure deze vorderingen voor abonneegegevens te 
handhaven, alsmede vorderingen voor verkeersgegevens te versturen en te 
handhaven. Daarnaast biedt het protocol een basis voor spoedrechtshulp in 
noodsituaties en worden voorzieningen getroffen voor het gebruik van 

instrumenten zoals gezamenlijke onderzoeksteams en videoconferentie. Het 
protocol bevat voorwaarden en waarborgen ter bescherming van 
grondrechten, waaronder de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege 
de bevoegdheden van de EU op dit terrein is overeenstemming binnen de 
Unie nodig. In een recent Raadsbesluit zijn de EU-lidstaten gemachtigd om 
het protocol te ondertekenen. Na de ondertekening zullen de parlementaire 

goedkeuringsstukken t.z.t. aan de Rijksministerraad worden aangeboden. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal het protocol sluiten. 

 
b. Wijzigingen van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme 

Organisatie; Londen, 8 december 2021 (Trb. 2022, 21) (Minister van 
BZ)  

Op 8 december 2021 heeft de Algemene Vergadering van de Internationale 
Maritieme voorstel Organisatie (IMO) resolutie A. 1152(32) aangenomen 

die enkele artikelen wijzigt van het op 6 maart 1948 in Genève tot stand 
gekomen Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie (Stb. 
1949, 93). De wijzigingen leiden tot verhoging van het aantal zetels van de 
Raad die het dagelijks bestuur van de IMO vormt. Deelname aan de Raad is 
voor partijen bij het verdrag van belang voor het uitoefenen van 
bestuurlijke invloed op de IMO. Omdat de verkiezingscampagnes voor een 
zetel in de Raad intensiever zijn geworden en relatief veel tijd in beslag 



  - 2 - RMR 8 april 2022  

 

nemen van zowel landen die zich kandidaat stellen als van de Algemene 
Vergadering en het IMO Secretariaat die de verkiezingen moeten 
organiseren, wordt de zittingstermijn van de leden van de Raad verlengd 

van twee naar vier jaar. De uitbreiding van het aantal leden van de Raad 
zorgt er ook voor dat een beter evenwicht wordt bewerkstelligd door middel 
van een ruimere vertegenwoordiging in de IMO van de staten die partij zijn 
bij het verdrag. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag om advies aan de 

Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk doen sturen. 
 
c. Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden 

(Straatsburg, 5 november 1992; Trb. 1993, 1) (Minister van BZ)  

Het Europees Handvest is in 1992 in het kader van de Raad van Europa tot 
stand gekomen voor bescherming en bevordering van (historische) 
regionale talen of talen van minderheden. Het Handvest geldt sinds 1998 
uitsluitend voor het Europese deel van Nederland. Nu is het de wens om de 
gelding van het Handvest uit te breiden tot het Caribische deel van 

Nederland, zodat het Papiaments, dat op Bonaire wordt gesproken, onder 
de toepassing en daarmee de erkenning van het Handvest kan vallen. In de 
"Bestuursafspraak Papiaments op Bonaire" met het openbaar lichaam 
Bonaire (het OLB) is vastgesteld dat het Papiaments op Bonaire onder 
toenemende druk staat van andere talen waardoor dit op den duur tot een 
ongewenste verzwakking van de taal kan leiden (Stcrt. 2021, 14681). Een 
erkenning van het Papiaments op Bonaire onder het Handvest zal de positie 

en status van die taal structureel verstevigen. Het Handvest verwijst in de 
tweede alinea van de preambule naar de bescherming van de regionale 
talen of talen van minderheden binnen Europa. Toch biedt de systematiek 
van het Handvest ruimte voor een toepassing op specifieke gebieden buiten 

Europa die deel uitmaken van het grondgebied van de verdragsstaten, en 
waar regionale talen of talen van minderheden worden gebruikt. Omdat de 
goedkeuring en de uitbreiding van het Handvest voor/tot het Caribische 

deel van Nederland betrekking heeft op het Papiaments op Bonaire en er 
sprake is van een regionale taal in het Caribische deel van het Koninkrijk, 
zal het Handvest Aruba, Curaçao en Sint Maarten anderszins raken. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal het Europees Handvest met het oog 
op stilzwijgende goedkeuring om advies aan de Afdeling advisering van de 

Raad van State van het Koninkrijk doen sturen.  
De raad stelt vast dat het Handvest niet zal gelden voor Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten, maar deze landen wel anderszins raakt in de zin van artikel 
2, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring verdragen.  

 
2. Benoeming 

a. Voordracht benoeming van drie leden en een plaatsvervangend lid 
in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Minister voor 
Rechtsbescherming)  

De raad stemt in met de voordrecht tot benoeming van: 
- mr. G.C.C. Lewin tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie; 

- mr. R.M. van Vuure tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie; 
- mr. C.G. ter Veer tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie; 
- mr. G. van Solinge tot plv. lid van het Gemeenschappelijk Hof van 

Justitie. 
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3.     Het voorstel strekt tot inwinnen van het gevoelen van de regering van 
het Koninkrijk der Nederlanden over de verhoging van de 
schadeloosstelling van de Curaçaose staatsraad (Gevolmachtigde minister 
van Curaçao)  

Met de voorgestelde wijziging wordt een gunstiger financiële voorziening voor de 

Curaçaose staatsraad getroffen, die meer recht doet aan zijn werkzaamheden 
als lid van de Raad van State van het Koninkrijk en waarbij rekening is 
gehouden met de aan de uitoefening van het lidmaatschap verbonden 
verplichtingen. Met de verhoging van het bruto bedrag van €4250,- naar 
€7444,- , zal het lid dat in Nederland belastingplicht is een netto bedrag van 
€4500,- ontvangen. Conform artikel 2 van de Rijkswet van 12 december 1985 
dient de regering van Curaçao het gevoelen van de regering van Koninkrijk der 

Nederlanden in te winnen, alvorens tot vaststelling van het landsbesluit over te 

kunnen gaan. Tevens wordt een reeds eerder toegekende verhoging van €250,- 
bruto, zoals vastgesteld in de Regeling schadeloosstelling en vergoeding lid Raad 
van State van het Koninkrijk 2019 (P.B. 2020, no. 107) formeel aan de regering 
van het Koninkrijk voorgelegd. De kosten worden gedekt door de regering van 
het Koninkrijk Curaçao. 

 
Aangenomen.  
 

4. Evaluatie liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten van april 
2020 t/m april 2022 (Staatssecretaris van BZK) 

De evaluatie vloeit voort uit een toezegging aan het parlement. In de evaluatie 
wordt de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de liquiditeitssteun 
geanalyseerd. Uit de analyse volgt dat de verstrekking van de liquiditeitssteun 
waarschijnlijk effectief heeft bijgedragen aan mitigatie van de financieel- en 

sociaaleconomische effecten van de Covid-19 pandemie op de korte termijn. 

Verder lijkt de doelmatigheid van de leningen te zijn bevorderd door bij het 
vaststellen van de hoogte van de liquiditeitssteun uit te gaan van de 
liquiditeitsbehoefte na bijstellingen door het College (Aruba) financieel toezicht 
(C(A)ft). Een volledige kwantitatieve onderbouwing van de effecten was door het 
ontbreken van betrouwbare data niet mogelijk. 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  
 

5. Evaluatie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) 
2021 (Staatssecretaris van BZK) 

Conform artikel 33 van de Rft heeft op verzoek van de Rijksministerraad (RMR) 
een onafhankelijke evaluatiecommissie onderzocht of de landen in de jaren 2018 
tot en met 2020 structureel hebben voldaan aan de begrotingsnormen genoemd 
in artikel 15 van de Rft (o.a. ten aanzien van het begrotingssaldo van de 

overheid). De commissie constateert dat dit niet het geval is geweest en 
adviseert om verplichtingen voor de landen op grond van de Rft te handhaven en 
dit uiterlijk in 2024 opnieuw te evalueren. Daarnaast heeft de commissie 
aanbevelingen gedaan op het gebied van financieel beheer, de relatie tussen 
financieel toezicht en de lange termijn sociaal economische ontwikkeling en de 
werkrelatie tussen de besturen en het ambtelijk apparaat van de landen en het 

Cft.  De RMR heeft op basis van de uitkomsten van de evaluatie besloten het 
financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten in zijn geheel voort te zetten en 
de volgende evaluatie in 2024 te laten plaatsvinden. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal een brief en het rapport van de 
evaluatiecommissie aan de Tweede Kamer sturen.  
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6. DG-conclusies voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens 
de vergaderingen van het Internationaal Monetary and Financial 
Committee (IMFC) en het Development Committee (DC) op 20, 21 en 22 
april 2022 (Minister van Financiën)  

Vaststelling van de DG-conclusies voor de inzet van het Koninkrijk der 

Nederlanden tijdens de vergaderingen van het International Monetary and 
Financial Committee (IMFC) en het Development Committee (DC). 
 
Aangenomen. De minister van Financiën zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 
 

7. Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in 

verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion 

and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen 
(Staatssecretaris van Financiën (F&B)) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

8. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet 
in de agenda zijn opgenomen 

Geen opmerkingen.  
 
 

 
 

 
 

 


