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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 21 oktober 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 10.30 uur 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1a. Notulen van de vergadering van 23 september 2022 (nr.3774570)  

Vastgesteld 
 

1b. Notulen van de vergadering van 30 september 2022 (nr.3774571 en 
nr.3775290)   

Vastgesteld 

 
2. Besluitvorming n.a.v. advies College Aruba financieel toezicht om Aruba 

een aanwijzing te geven (Staatssecretaris van BZK)  

In de Rijksministerraad (RMR) zijn zorgen over de overheidsfinanciën van Aruba, 
maar de RMR heeft besloten om Aruba geen aanwijzing te geven. Het CAft-
advies volgde logischerwijs uit de stand van zaken van de begroting op dat 

moment. Maar na ontvangst van het CAft-advies zijn door Aruba verbeteringen 
aangekondigd in de begroting, waardoor het tekort over 2022 verbeterd is tot 
binnen het overeengekomen financieringstekort. Aruba wordt gevraagd de 
aangekondigde wijzigingen via een begrotingswijziging op te nemen in de 
begroting 2022 en de RMR hierover te informeren. Tegelijkertijd heeft de RMR 
ernstige zorgen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van Aruba, 

omdat teveel geleund wordt op incidentele meevallers en er niet of nauwelijks 
structurele verbeteringen worden doorgevoerd. Aruba wordt daarnaast 
opgeroepen de begroting 2023 zo aan te passen dat deze aan de 

begrotingsnormen gaat voldoen. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal een brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  
 

3. Koninkrijksinstructie en officiële delegatielijst voor COP27 te Sharm el 
Sheikh, Egypte, 6 – 18 november 2022 (Minister voor K&E)  

De notitie bevat de delegatielijst en de Koninkrijksinstructie voor de VN 
klimaattop COP27 die van 6 tot en met 18 november 2022 zal plaatsvinden in 
Sharm el Sheikh, Egypte.  
 
Aangenomen  
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4. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet 
in de agenda zijn opgenomen 

a. KLM vluchten naar Curaçao  

XX. Besluitenlijst 

 
 
 


