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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 25 mei 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 10.00 uur  

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld  
 

1. Notulen van de vergadering van 25 maart 2022 (nr.3764150) 

Vastgesteld 
 

2. Notulen van de vergadering van 29 april 2022 (nr.3766613) 

Vastgesteld 
 

3. Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de 
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 1988, 7) en 
het protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen 

met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens (Trb. 2018, 201) (minister van BZ)  

In 1981 is onder de auspiciën van de Raad van Europa het Verdrag tot 

bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking 
van persoonsgegevens tot stand gekomen (Trb. 1988, 7). In verband met de 
nieuwe informatie- en communicatietechnologieën die sindsdien zijn ontwikkeld, 
werd het verdrag al enige tijd als verouderd beschouwd en op 10 oktober 2018 is 
daarom een wijzigingsprotocol tot stand gekomen (Trb. 2018, 201). 
Dit Protocol moderniseert het verdrag en versterkt de mechanismen die de 

implementatie en toepassing daarvan verzekeren. Het gewijzigde verdrag, dat in 
overeenstemming is met de nieuwe EU-wetgeving op het gebied van 
gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming en Richtlijn 

2016/680), zal voorzien in een robuust multilateraal raamwerk dat 
grensoverschrijdende datastromen faciliteert en tegelijkertijd effectieve 
waarborgen bieden bij de verwerking van persoonsgegevens. Het gewijzigde 
verdrag zal zowel een brug vormen tussen de verschillende regio’s in de wereld, 

als tussen verschillende normatieve raamwerken. 
De ministerraad heeft op 5 oktober 2018 ingestemd met de ondertekening van 
het Protocol. Teneinde de gelding van het gewijzigde verdrag voor het gehele 
Koninkrijk mogelijk te maken, wordt de goedkeuring van het Verdrag gevraagd 
voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten en wordt de goedkeuring van het Protocol 
gevraagd voor het gehele Koninkrijk. 
 

Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag en het protocol voor advies 
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State met het 
oog op uitdrukkelijke goedkeuring. 
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4. Besluit zesde verlenging Samenwerkingsregeling Waarborging Plannen 
van Aanpak Landstaken Curaçao en Sint Maarten (staatssecretaris van BZK)  

Sinds 10 oktober 2010 is de Algemene Maatregel van Rijksbestuur 
Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en 
Sint Maarten van kracht. Daarin is geregeld dat in het geval dat Curaçao of Sint 

Maarten een taak niet of onvoldoende kan uitvoeren, zij een plan van aanpak 
voor die taak zullen uitvoeren. Voor de uitvoering van de plannen van aanpak is 
uitgegaan van een termijn van twee jaar. De Amvrb geeft de mogelijkheid om bij 
Koninklijk Besluit de regeling te verlengen met twee jaar wanneer niet alle 
plannen binnen de termijn afgerond zijn. Verlenging heeft eerder plaatsgevonden 
bij besluit van 31 juli 2012 (Stb. 2012, 363), 14 juli 2014 (Stb. 2014, 296) , 8 
juli 2016 (Stb. 2016, 296), 12 juli 2018 (Stb. 2018, 242) en 13 juli 2020 (Stb. 

2020, 290). De werkingsduur van de Samenwerkingsregeling was daarmee 

verlengd tot 10 oktober 2022. Met dit besluit wordt de samenwerkingsregeling 
nogmaals verlengd, omdat nog niet alle plannen van aanpak zijn uitgevoerd. 
Conform artikel 42, vierde lid, van de Amvrb dienen beide Kamers van de 
Staten-Generaal gekend te worden in ieder besluit tot beëindiging of verlenging 
van de Amvrb. Daarnaast dient de verlenging van het besluit uiterlijk twee 

maanden voor het verstrijken van de huidige termijn bekendgemaakt te worden. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal een brief aan de Staten Generaal 
sturen en die werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om de 
verlengingsprocedure te voltooien. 
 

5. Voorwaardelijke afbouw salariskorting 12,5% Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten (staatssecretaris van BZK) 

Aangehouden tot de volgende vergadering.  

 
6. Inzet Internationale Arbeidsconferentie 2022 (minister van SZW) 

Van 27 mei t/m 11 juni a.s. vindt de 110e Internationale Arbeidsconferentie 
(IAC) plaats. De IAC is het belangrijkste orgaan van de Internationale 
Arbeidsorganisatie. Voorafgaand aan de IAC wordt de Tweede Kamer 
geïnformeerd over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens deze 
conferentie. 
 
Aangenomen. De minister van SZW zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 

 
7. Vrijwillige voortgangsrapportage (Voluntary National Review, VNR) over 

de Sustainable Development Goals (SDG’s), door het Koninkrijk der 
Nederlanden aan de Verenigde Naties (VN) (minister voor BHOS)  

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft zich in 2015 voorgenomen om gedurende 
de looptijd (2015-2030) minimaal drie keer te rapporteren aan de VN over de 

nationale voortgang op de Sustainable Development Goals (SDG's)/Agenda 2030. 
KNL rapporteerde in 2017 voor het eerst en zal dat dit jaar voor de tweede keer 
doen. Op basis van dit VNR rapport zal de Minister van BHOS samen met een 

aanwezige MP van de landen en een VN-jongerenvertegenwoordiger het VNR- 
rapport presenteren op 14 juli van dit jaar in New York, tijdens het High Level 
Political Forum on Sustainable Development (HLPF) van de VN. 
 
Aangenomen. De minister voor BHOS zal de vrijwillige SDG 
voortgangsrapportage (Voluntary National Review) van het Koninkrijk der 
Nederlanden aan de Verenigde Naties sturen.  
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8. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet 
in de agenda zijn opgenomen 

Niet aan de orde geweest.  
 

XX. Besluitenlijst 

 
 

 
 

 


