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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, 2 oktober 2019
Tijdens de plenaire behandeling van de Rijkswet Koninkrijksgeschillen, op
4 juli jl., heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen de motie Van
Raak c.s. (35 099 (R2114) nr. 23) aangenomen. In deze motie wordt de
regeringen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland verzocht om
in gezamenlijk overleg tot een nadere invulling te komen van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en van het Koninkrijk als
geheel.
De motie Van Raak c.s. vertoont raakvlakken met de motie De Graaf c.s.,
die uw Kamer in juni 2016 aannam (34300 IV, CXIX, P1). Hierin wordt de
regering van het Koninkrijk verzocht om een evaluatie van het Statuut met
het oog op eventuele modernisering te bevorderen. Aan de motie De
Graaf c.s. is nog geen uitvoering gegeven. Langs deze weg wil ik u
berichten dat ik voornemens ben deze uitvoering te integreren in de
implementatie van de motie Van Raak c.s.
Voor een nadere invulling van de verdeling van verantwoordelijkheden
binnen het Koninkrijk is draagvlak nodig bij de Caribische landen van het
Koninkrijk. Teneinde dit draagvlak vast te stellen, heb ik de ministerspresidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten schriftelijk verzocht om
een gezamenlijke werkgroep te vormen, waarin op ambtelijk niveau de
knelpunten met betrekking tot voornoemd thema in kaart kunnen worden
gebracht en een proces kan worden ingericht. Na ommekomst van de
reacties van de ministers-presidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
zal ik u informeren over het vervolg.
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops
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