
 
 

 

 
   

   

   

   
   

 

MINISTERRAAD VAN HET KONINKRIJK   
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BESLUITENLIJST 

 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op vrijdag 18 juni 2021  

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aangevangen 's morgens om 10.45 uur  

 

  

_______________________ 

 
 

0. Vaststelling agenda 

                                     Vastgesteld 
 

1a.  Notulen van de vergadering van 28 mei 2021  
 (nr.3753091)  

                                     Vastgesteld 
 

1b.  Notulen van de vergadering van 28 mei 2021  
 (nr.3753090)  

                                     Vastgesteld 
 

2. Rapport onafhankelijk onderzoek naar visumverlening in de Caribische 
delen van het Koninkrijk (Minister van BZ) 

Op verzoek van de RMR is in opdracht van het ministerie van BZ een onafhankelijk 

onderzoek uitgevoerd naar visumverlening in de Caribische delen van het 
Koninkrijk. De onderzoeksvraag behelsde het in kaart brengen hoe de 
verschillende bevoegdheden zijn verdeeld, waar de knelpunten in het beleid en               
de uitvoering van het Caribisch visumbeleid zitten en wat er aan kan worden 
gedaan om tot betere samenwerking en uitvoering te komen. Het onderzoek vond 
plaats in de periode van september 2020 t/m maart 2021. Het rapport is 19 mei jl. 
aangeboden aan de minister van BZ als formeel opdrachtgever. Het ministerie van 

BZ zal de komende maanden in nauwe samenwerking met Caribische 

Koninkrijksdelen en de andere betrokken departementen aan de slag gaan met de 
aanbevelingen. De minister van BZ zal na deze RMR het rapport delen met de 
Tweede Kamer. Een uitgebreidere kabinetsreactie met daarin de stand van zaken 
rondom de implementatie van de aanbevelingen zal in het najaar volgen. 

 

De raad neemt kennis van het rapport. De minister van BZ zal het rapport aan de    
Tweede Kamer sturen.  
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3. Aanhangsel XV: Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom, bij het 
verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde 
organisaties (Genève, 4 oktober 1977; Trb. 1978, 24, pag. 2 t/m 5) 
(Minister van BZ)  

Dit Aanhangsel m.b.t. de WIPO werd in 1977 toegevoegd aan het in 1947 tot stand 

gekomen VN Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de 
gespecialiseerde organisaties.  
Het Verdrag, met Aanhangsels, brengt eenheid in het toekennen van privileges en 
immuniteiten aan gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties (zie NL 
vertaling).  
Voor elke gespecialiseerde organisatie gelden de standaardbepalingen van het 
Verdrag, behoudens de wijzigingen die zijn opgenomen in de tekst van het 

aanhangsel dat ziet op die organisatie. M.b.t. de WIPO regelt Aanhangsel XV de 

positie van de plv DG WIPO en de positie van deskundigen, die zitting hebben in 
commissies van, of missies vervullen voor de organisatie. Met de aanvaarding van 
het Aanhangsel wordt gevolg gegeven aan het streven van de WIPO om erkenning 
van de vereiste privileges en immuniteiten op het grondgebied van elk van haar 
lidstaten. Verder zal met een aanvaarding de positie van Nederland worden 

versterkt als cloud service provider’ voor de WIPO; andere landen hebben ook 
interesse getoond om WIPO’s cloud service’ te hosten.  

 
Aangenomen. De minister van BZ zal de akte van aanvaarding bij de VN 
neerleggen. 

 
4. Voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het verdrag tussen het 

Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek betreffende 
maritieme afbakening (Minister van BZ)  

Het Verdrag voorziet in een maritieme afbakening in het Caribische gebied tussen 

beide staten. Met deze afbakening wordt een zeegrens vastgelegd. In de praktijk 
gaat het om een grens tussen de eilanden Aruba en Curaçao en de Dominicaanse 
Republiek. Met de afbakening wordt duidelijkheid gegeven over de geografische 
reikwijdte van de bevoegdheden op zee. Bij het Verdrag is ter illustratie een kaart 
met de lijnen gevoegd. Het Verdrag wordt goedgekeurd voor het gehele 
Koninkrijk. 

 
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag ondertekenen en het voorstel 
van rijkswet tot goedkeuring van het verdrag voor advies doen sturen aan de 
Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk. 

 
5. Voorwaarden Liquiditeitssteun 6e tranche en uitvoeringsagenda’s derde 

kwartaal 2021 Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Staatssecretaris van BZK) 

Om de gevolgen van de COVID-19 pandemie op te vangen ontvangen Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten sinds begin 2020 liquiditeitssteun, onder voorwaarde van 

de uitvoering van de landspakketten met hervormingen en toezicht daarop. De 
liquiditeitsbehoefte wordt per kwartaal beoordeeld evenals de voortgang op de 
uitvoering van de landspakketten. De liquiditeitssteun in het derde kwartaal van 
2021 betreft de 6e tranche.  
Op basis van de C(A)ft-adviezen wordt voorgesteld om Aruba ANG 181 miljoen, 
Curaçao ANG 168 miljoen en Sint Maarten ANG 48 miljoen voor het derde kwartaal 

2021 liquiditeitssteun toe te kennen, totaal ANG 397 miljoen (€194,5 miljoen).  
Echter, geen van de drie landen voldoet op dit moment geheel aan de 
voorwaarden gesteld aan deze tranche. Voor Aruba betreft dat een aantal kleine 
punten. Voor zowel Curaçao als Sint Maarten zijn de tekortkomingen groter. 
Voorgesteld wordt daarom aan de uitbetaling van de 6e tranche voor deze landen 
nadere voorwaarden en tijdlijnen te verbinden. Voor Curaçao wordt tevens 
voorgesteld de 6e tranche te splitsen in deeltranches.  
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De raad stemt in met de zesde tranche liquiditeitssteun aan Aruba en machtigt de 
staatssecretaris van BZK om in overleg met de MP en de minister van Financiën te 
besluiten over de zesde tranche liquiditeitssteun aan Curaçao en Sint Maarten. 

 
6. Voordracht voor benoeming tot lid van de Beheerraad in het 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Minister voor Rechtsbescherming)  

De raad stemt in met de benoeming van mr. L. M. de Greef - Mattemaker tot lid 
van de Beheerraad in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.  
 

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

                                     Geen opmerkingen. 

 
 

 


