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Verlenging Amvrb Samenwerkingsregeling – 

Voorhangprocedure Eerste en Tweede Kamer 

Aanleiding 

Op 25 mei jl. heeft de RMR ingestemd met de zesde verlenging van de Amvrb 

Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en 

Sint Maarten. Daaropvolgend dienen de Eerste en Tweede Kamer het concept 

Koninklijk Besluit met bijbehorende Kamerbrieven inzake de verlenging te 

ontvangen als onderdeel van de formele voorhangprocedure.  

Geadviseerd besluit 

• U wordt geadviseerd bijgaande brieven te onderteken zodat deze naar 

beide Kamers verstuurd kunnen worden.  

Kern 

• De verlenging van de Amvrb is besproken tijdens het Ministerieel Overleg 

(MO) van 23 maart jl. Daarbij was namens Nederland ook de minister 

voor Rechtsbescherming aanwezig. 

• Na de voorhangprocedure van vier weken zal het ontwerp-Koninklijk 

Besluit (KB) worden voorgedragen bij Zijne Majesteit. Daarna volgt uw 

contraseign. Uiterlijk 10 augustus 2022 moet het besluit worden geplaatst 

in het Staatsblad, waarna het op 10 oktober 2022 in werking treedt. 

 Toelichting 

Achtergrond Amvrb Samenwerkingsregeling 

• Bij de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010 is geconstateerd 

dat Sint Maarten en Curaçao op sommige gebieden niet of onvoldoende in 

staat waren om zelfstandig uitvoering te geven aan hun landstaken. 

• Momenteel resteren de plannen van aanpak voor het gevangeniswezen en 

de politie op Sint Maarten. De plannen van aanpak voor Curaçao zijn in 

2017 afgerond, de Amvrb heeft daarom geen effect meer op Curaçao.   

• De voortgang op deze plannen van aanpak wordt gemonitord door een 

onafhankelijke Voortgangscommissie. Zij zijn geconsulteerd in de 

voorbereiding op dit besluit. 

Politieke context 

• Gelet op hun betrokkenheid zijn conceptversies van de brieven en KB 

gedeeld met zowel Sint Maarten als het ministerie van Justitie en 

Veiligheid. 
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• In uw afwezigheid heeft de Minister voor Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties dit agendapunt toegelicht tijdens de afgelopen RMR. Bij 

de bespreking zijn geen bezwaren kenbaar gemaakt. 

• Simultaan aan de verlenging van de Amvrb voeren Sint Maarten en 

Nederland, zoals overeengekomen tijdens het MO van 23 maart, 

ambtelijke gesprekken over praktische wijzigingen van de Amvrb. U wordt 

tijdig geïnformeerd over mogelijke wijzigingsvoorstellen. 

Actieve openbaarmaking 

• Bijgaande stukken vallen onder rubricering A (wetgeving). Dit betekent 

dat deze nota meegestuurd zal worden bij het verzenden van de brieven. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

N.v.t.  

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Brief Eerste Kamer – 

Voorhangprocedure verlenging 

Amvrb Samenwerkingsregeling 

U wordt geadviseerd deze brief 

te ondertekenen.  

2 Brief Tweede Kamer – 

Voorhangprocedure verlenging 

Amvrb Samenwerkingsregeling 

U wordt geadviseerd deze brief 

te ondertekenen.  

3 Concept-Koninklijk Besluit Dit concept wordt meegestuurd 

met de brief in bijlage 1 én 2. 

 




