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36120-IV Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het 

BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de 

Voorjaarsnota) 
 

nr.   Lijst van vragen en antwoorden 

   

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) 

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen voorgelegd aan 

de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wijziging 

van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor 

het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-IV, nr. 

0). 

De daarop door de staatssecretaris gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt. 

 

Voorzitter van de commissie,  

  Paul 

   

  Griffier van de commissie, 

  Meijers 

 

Nr Vraag Bijlage Blz. (van) t/m 

1 Hoe ziet de verdeling van de € 30 miljoen voor Caribisch Nederland uit het 

Coalitieakkoord er precies uit? Waar wordt het bedrag van € 30 miljoen precies 

aan besteed? 

    

2 Kunt u duidelijk maken hoe het bedrag van € 17 miljoen dat volgens de 

Voorjaarsnota vanuit de voor Caribisch Nederland uit het coalitieakkoord ter 

beschikking gestelde gelden aan de diverse begrotingshoofdstukken is 

toegevoegd is opgebouwd? 

    

3 Op welke wijze bent u uw toezegging om bij de Voorjaarsnota de Kamer een 

overzicht te sturen van de middelen vanuit het kabinet op de verschillende 

terreinen nagekomen (de middelen betreffen onder meer energie, verduurzaming, 

de invulling van de enveloppe Caribisch Nederland, de inzet van het 

Groeifonds)? 

    

4 Is de overheveling van middelen (circa € 11,3 mln.) van de begroting van 

Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Defensie (X) van incidentele of 

structurele aard? (pagina 5) 

 5   

5 Wat gaat de Marechaussee precies doen wat betreft (zee)grensbewaking en 

vreemdelingentoezicht?  

 5   

6 Zijn de twee overhevelingen ten behoeve van de bestrijding ondermijning 

incidenteel of structureel van aard? 

 5   

7 Zitten de gedetineerden uit Sint Maarten, die destijds vanwege orkaan Irma zijn 

verplaatst naar detentiecentra in Nederland, nog steeds vast in Nederland of zijn 

ze weer terug gebracht naar Sint Maarten? 

 5   

8 Onder wiens wettelijke en financiële verantwoordelijkheid valt deze groep 

gedetineerden en wat zijn de gevolgen daarvan? 

 5   

9 Kunt u aangeven of er inmiddels een duidelijk tijdpad is voor de bouw van een 

nieuw detentiecentrum op Sint Maarten? 

 5   

10 Welk effect heeft het overhevelen van € 11,3M van de begroting van 

Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Defensie (X)? Hoe zullen de 

middelen ingezet worden bij Defensie anders dan waarvoor het ingezet werd bij 

Koninkrijksrelaties? 

 7   
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11 Hoe verhoudt de verhoging van het defensiebudget (o.a. gericht op 

vreemdelingentoezicht) zich tot het inhouden van de laatste tranche geld voor 

vreemdelingenbewaring op Curaçao? 

 7   

12 Wordt het voldoen aan internationale standaarden voor de bescherming van 

mensenrechten als voorwaarde gesteld voor de verhoging van de middelen? Zo 

ja, wat is het afwegingskader? 

 7   

13 Wordt een deel van de middelen besteed aan het ondersteunen van het 

maatschappelijk middenveld op Curaçao m.b.t. (juridische) begeleiding van 

Venezolaanse vluchtelingen? Zo ja, welk deel? 

 7   

14 Wat betekent de verschuiving van de middelen van KR naar Defensie, Financiën, 

en Justitie en Veiligheid voor de bestuurlijke verantwoording en regie met 

betrekking tot de Landspakketten? 

 7 8  

15 Wordt er met het overhevelen van middelen voor de versterking van de douane - 

waarbij wordt ingezet op versterking van de douane - ook geld geïnvesteerd ten 

behoeve van asielbeleid en de beschermingsprocedure? 

 8   

16 Over welke beleidsartikelen en posten is de € 24,7 miljoen die was gereserveerd  

voor het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) 

uitgesplitst? 

 9   

17 Is het bedrag van € 1,8 miljoen aan subsidies gereserveerd voor derden gevestigd 

in de Landen of betreft dit subsidies voor het nog op te richten orgaan COHO? 

Welke taken en werkzaamheden worden met deze subsidies gefinancierd? 

 9   

18 Op basis waarvan is de € 5,5 miljoen euro voor Opdrachten gebaseerd? Welke 

opdrachten en in welk Land worden met dit bedrag gefinancierd? 

 9   

19 Is het bedrag onder het kopje bijdrage aan medeoverheden ook bestemd voor 

ambtenaren van de Landen of is het alleen bestemd voor de Nederlandse 

ambtenaren voor het nog op te richten COHO? 

 9   

20 Op welke wijze wordt het bedrag van € 10 miljoen incidenteel geld voor 

Caribisch Nederland verder uitgesplitst per eiland over de periode van 2022 -

2024? 

 10   

21 Waarvoor was de restantbetaling voor het Rode Kruis bestemd?  10   

22 Staat de € 10 miljoen incidenteel voor de periode 2022 - 2024 los van de 

benodigde middelen, die de departementen moeten vrijmaken voor het beleid op 

Caribisch Nederland? 

 10   

23 Zijn de afspraken met de Wereldbank verlengd? Zo ja, tot wanneer?  13   

24 Wat is de verwachting rond de besteding van de laatste tranche in de komende 

jaren? 

 13   

25 Welke projecten lopen door in 2023?  13   

26 Wat voor personeelskosten betreft dit?  14   

27 Waarom is gekozen om van de € 30 miljoen die is vrijgemaakt in het 

Coalitieakkoord € 23 miljoen in 2022 uit te keren? 

 16   

28 Op welke wijze is de extra € 23 miljoen die structureel is toegevoegd voor 

Caribisch Nederland in 2022 verder uitgesplitst naar beleidsartikelen, 

instrumenten en eilandelijke taken voor specifiek Caribisch Nederland? 

 16   

29 Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de motie Van den Berg/Kuiken 

(Kamerstuk 35 925 IV, nr. 58) over toevoeging van € 1,5 miljoen aan de 

begroting van Saba met ingang van begrotingsjaar 2022? 

 17   

 


