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Hoofdlijnenbrief Koninkrijksrelaties 

Aanleiding 

De staatssecretaris deelt met de Tweede Kamer (TK) de hoofdlijnen van het 

beleid op gebied van de Koninkrijksrelaties. Deze hoofdlijnen komen voort uit 

lopende initiatieven, ambities in het coalitieakkoord en zijn mede vormgegeven 

door inzichten en ervaringen tijdens het kennismakingsbezoek aan de (ei)landen. 

Tevens wordt de brief aan de Eerste Kamer (EK) verzonden, waarmee invulling 

wordt gegeven aan de motie Rosenmöller. 

Geadviseerd besluit 

U wordt gevraagd de hoofdlijnenbrief aan de Eerste en Tweede Kamer te 

ondertekenen. Het reisverslag van de kennismakingsreis wordt bij de brief aan de 

Tweede Kamer gevoegd.  

Kern 

De Hoofdlijnenbrief schetst de hoofdlijnen van het beleid voor Caribisch Nederland 

en de autonome Landen. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid staan hierin 

centraal, de relaties binnen het Koninkrijk zijn gestoeld op wederzijds vertrouwen. 

De brief gaat tevens in op de samenwerking met de zes eilanden en de 

samenwerking met de vakdepartementen. 

 

U ontvangt een schone versie van de TK-brief en één versie waarin de wijzigingen 

geel gearceerd zijn, met enkele laatste teksten van de departementen waar ze 

sterk aan hechten. Die zijn ingepast zonder dat de brief in kracht verliest.  

 

 

De brief aan de EK is vrijwel gelijk aan de hoofdlijnenbrief zoals die naar de TK 

wordt gestuurd. In de EK-brief is een aanvullende alinea opgenomen waarin wordt 

aangegeven dat de brief invulling geeft aan de motie Rosenmöller. Middels deze 

motie verzoekt de EK het kabinet om de relaties met de Caribische eilanden te 

verbeteren en intensiveren. Middels deze brief geeft u aan hoe u invulling geeft 

aan de samenwerking met het Caribisch deel van het Koninkrijk, gestoeld op 

wederzijds vertrouwen, wederkerigheid en gelijkwaardigheid. In bijlage 5 is de 

toegevoegde alinea geel gearceerd. De rest van de brief is gelijk aan de TK-brief. 

Toelichting 

Hoofdlijnen Caribisch Nederland: de achterstanden zijn significant en nog niet 

ingelopen. Bestuursakkoorden worden aangekondigd waarin gezamenlijk met de 
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drie openbare lichamen gerichte maatregelen worden genomen. Hiervoor zijn de 

prioritaire thema’s in de hoofdlijnenbrief opgenomen. Waarvan het verhogen van 

het sociaal welzijn en de levensstandaard van de inwoners van CN een van de 

belangrijkste speerpunten is. Hiertoe zal de CN envelop van 30 mln. ook worden 

ingezet. Besluitvorming hierover is voorzien bij voorjaarsnota en de Kamer wordt 

op dat moment geïnformeerd over de besluitvorming en de bestuursakkoorden 

met gerichte maatregelen incl. uitvoeringsagenda’s. 

 

Hoofdlijnen Landen: de landen kampen met groeiende problemen. Met oog op het 

autonome karakter, zullen de landen zelf aan de slag moeten om het fundament 

te versterken. Zodat zij in staan zijn om de groeiende problemen aan te pakken. 

Het Nederlandse kabinet stelt zich op als betrouwbare partner, ondersteunt bij het 

versterken van de (financiële) zelfredzaamheid van de landen en staat de landen 

bij als de nood hoog is.  

Politieke context 

- Do 10 maart: commissiedebat Landspakketten en hervormingen CAS in 

de Tweede Kamer; 

- Wo 23 maart: commissiedebat BES in de Tweede Kamer. 

Financiële/juridische overwegingen 

Momenteel wordt het bestedingsplan voor de CN-envelop van 30 mln. voorbereid 

ten behoeve van de Voorjaarsnota. Deze zal worden ingezet voor het verhogen 

van het sociaal welzijn en de levensstandaard van de inwoners van CN. Tevens is 

het principe comply or explain leidend: naast de budgettaire kaders van het 

coalitieakkoord dient elk departement ook de eigen begroting aan te wenden om 

te investeren in CN als integraal onderdeel van Nederland (comply or explain). 

Krachtenveld 

• De brief is afgestemd met de departementen; 

• De brief is ook gedeeld met de bestuurders van de zes eilanden. In het 

overleg met de gezaghebbers en eilandsecretarissen, respectievelijk RC’s, van 

Caribisch Nederland en het overleg met de minister-presidenten van de 

landen, voorzien op 7 maart 2022, wordt de brief door u toegelicht. 

Communicatie 

De Hoofdlijnenbrief en het Reisverslag worden openbaar gemaakt na verzending 

aan beide Kamers. Tevens zijn interviews gepland met het Algemeen Dagblad, het 

Antilliaans Dagblad en de Amigoe. Daarnaast wordt een persbericht verspreid. Het 

persbericht wordt tevens vertaald naar het Engels, Papiamento en Papiamentu. 

Ten slotte wordt de brief via social media van BZK gedeeld. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Tweede Kamerbrief Hoofdlijnen 

Koninkrijksrelaties 

 Ter verzending 

2 Bijlage bij Tweede Kamerbrief: 

Reisverslag Kennismakingsreis 

10-24 februari 2022 

 Ter verzending 
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3 Eerste Kamerbrief Hoofdlijnen 

Koninkrijksrelaties 

Ter verzending 

4 Tweede Kamerbrief inclusief 

geel gearceerde wijzigingen tov 

eerdere versie nav feedback 

departementen 

Ter informatie 

5 Eerste Kamerbrief inclusief geel 

gearceerde toevoeging tov TK-

brief 

 

 


