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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 29 april 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 10.30 uur 

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Notulen van de vergadering van 8 april 2022 
(nr.3765590)  

Vastgesteld 
 

2. Buitenlands beleid 

a. Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Republiek 
Finland (Minister van BZ)  

Het verdrag regelt de luchtvaartrelatie tussen Sint Maarten en Finland om 
daarmee handel, toerisme en investeringen te bevorderen en strekt ertoe 
de luchtvaartverbindingen tussen Sint Maarten en Finland te regelen, zoals 
het verlenen van het recht van overvlucht en landing en andere in het 

verdrag vastgelegde rechten. Het verdrag valt vanwege de liberale inhoud 
in de categorie ‘Open Skies’, waarin voorzien wordt in een zo groot 
mogelijke operationele en commerciële vrijheid voor de 
luchtvaartmaatschappijen. Verder bevat het verdrag de gebruikelijke 
bepalingen over veiligheid, beveiliging, tarieven en heffingen. Het Verdrag 
vervangt bij inwerkingtreding, in de relatie tussen Sint Maarten en Finland, 

de op 25 februari 1949 te Helsinki tot stand gekomen 
Luchtvaartovereenkomst tussen Nederland en Finland (Stb. 1950, 512), 

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden zal het verdrag alleen voor Sint 
Maarten gelden. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag om advies aan de 
Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk doen sturen.  

 
b. Wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie en van het 

Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, en hernieuwde 
vaststelling van het Algemeen Postverdrag en van het Verdrag 
inzake postale financiële diensten; Abidjan, 26 augustus 2021 (Trb. 
2022, 27) (Minister van BZ)  

Tijdens het 27ste Congres van de Wereldpostunie (UPU), dat van 9 tot 27 
augustus 2021 te Abidjan plaatsvond, zijn er wijzigingen voor de 
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Constitutie en voor het Algemeen Regelement aangenomen. Daarnaast 
heeft het Congres het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake 
postale financiële diensten gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Met de 

wijzigingen, die een overwegend technisch karakter hebben, zijn de 
Constitutie, het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en het 
Verdrag Inzake postale financiële diensten geactualiseerd, verduidelijkt en 
aangescherpt. De voornaamste aanpassingen in deze UPU-verdragen 
betreffen de hervorming van het contributiesysteem (aantal landen gaat 
meer bijdragen en er is aansluiting bij de VN-systematiek; bijdrage NL gaat 

netto omlaag), de herziening van het pensioenstelstel met als doel de 
bestaande tekorten te verlagen en verdere stappen in de herziening van de 
eindkostenvergoedingen die landen elkaar betalen voor de afhandeling van 
Internationale post. De Protocollen met wijzigingen voor de Constitutie en 
het Algemeen Reglement, alsmede de herziene verdragen zijn ondertekend 

voor het Koninkrijk der Nederlanden.  
 

Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag om advies aan de 
Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk doen sturen. 
De raad stelt vast dat de wijzigingsprotocollen en het herziene Algemeen 
Postverdrag voor het gehele Koninkrijk worden goedgekeurd. Het herziene 
Verdrag inzake postale financiële diensten behoeft uitsluitend te worden 
goedgekeurd voor Curaçao en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba), zodat men in die delen van het Koninkrijk gebruik kan blijven 

maken van postwissels. Deze diensten worden in de andere delen van het 
Koninkrijk niet aangeboden. 
 

 
c. Samenvatting (main messages) van de vrijwillige 

voortgangsrapportage (Voluntary National Review, VNR) over de 

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

Het Koninkrijk der Nederlanden (KNL) heeft zich voorgenomen om minimaal 

drie keer te rapporteren over de voortgang op de SDG’s/Agenda 2030 
gedurende de looptijd (2015-2030). Het KNL rapporteerde in 2017 voor het 
eerst en zal dit in juli van dit jaar voor de tweede keer doen tijdens het 
High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) van de VN. 

 
Aangenomen. De minister voor BHOS zal de samenvatting naar de VN 

sturen.  
 
  

3. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake de Europese Code inzake sociale zekerheid 
(herzien); Rome, 6 november 1990 (Minister van BZ)  

Bij de brief van 21 juni 2021 aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal heeft de minister voor Rechtsbescherming toegelicht dat is 
gebleken dat voor enkele tientallen adviezen van de Raad van State nog 
geen nader rapport is opgesteld en dat zij derhalve niet openbaar zijn 
gemaakt in de Staatscourant. De Wet op de Raad van State schrijft voor 

dat adviezen aan de regering over wetsvoorstellen openbaar worden 
gemaakt gelijktijdig met de reactie van de regering in het nader rapport. 
Voorts is in deze brief toegelicht dat het kabinet ernaar streeft om deze 
verweesd geraakte adviezen van de Raad van State alsnog zo spoedig 
mogelijk van een reactie te voorzien en zo snel mogelijk op de 
voorgeschreven wijze te publiceren in de Staatscourant. In dit nader 
rapport wordt ingegaan op een verweesd advies d.d. 11 januari 1994 met 

betrekking tot de herziene Europese Code inzake sociale zekerheid. 
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Het onderhavig advies van de Raad van State is niet langer actueel. De 
Raad van State heeft in 2002 en 2007 opnieuw (positief) advies uitgebracht 
over de herziene Europese Code inzake sociale zekerheid. De parlementaire 

goedkeuring is bij Wet van 1 oktober 2009 verleend en het Koninkrijk der 
Nederlanden heeft op 22 december 2009 de herziene Europese Code inzake 
sociale zekerheid bekrachtigd. 

 
Aangenomen. De minister van BZ zal het voorstel niet verder in procedure    
brengen maar publiceren. 

 
 

4. Benoemingen 

a. Voorstel diplomatieke benoemingen (Minister van BZ)  

De raad stemt in met het voorstel tot benoeming van: 

 Mevrouw drs. A.A. Verrijp tot Zijner Majesteits buitengewoon en 
gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek Argentinië en tevens 
in de Republiek Paraguay en de Republiek ten Oosten van de 
Uruguay, met standplaats Buenos Aires. 

 De heer drs. F.L. Keurhorst tot Zijner Majesteits buitengewoon en 
gevolmachtigd ambassadeur in de Dominicaanse Republiek en 
tevens in de Republiek Haïti, met standplaats Santo Domingo. 

 
b. Benoeming advocaat-generaal OM Aruba (Staatssecretaris van BZK)  

De raad stemt in met de benoeming van mevrouw mr. B. van Unnik-van 
Sluis per 1 september 2022 tot advocaat-generaal van het OM Aruba.  

 
5. Jaarverslag 2021 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het 

Caribisch Gebied (Minister van Defensie) 

Op basis van de Rijkswet Kustwacht legt de minister van Defensie als beheerder 
met dit jaarverslag verantwoording af over het functioneren van de Kustwacht 
voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna: de 
Kustwacht). In het Jaarverslag 2021 komen de missie, taken en prioriteiten, 

evenals de globale verdeling van de beschikbare capaciteiten van de Kustwacht 
aan bod. 
Tevens wordt in het Jaarverslag aandacht besteed aan de informatiehuishouding 
van de Kustwacht, de (internationale) samenwerking en worden de resultaten 
van 2021 afgezet tegen de doelstellingen uit het Jaarplan 2021 in de domeinen 
Operaties, Personeel en Materieel. Een financiële verantwoording over 2021 

maakt ook deel uit van het verslag. 
 
Aangenomen. De minister van Defensie zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 

 
 

XX. Besluitenlijst 

 
 


