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BESLUITENLIJST 

 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 9 juli 2021  

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aangevangen 's morgens om 11.00 uur  

 

_______________________ 

 
 

0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Notulen van de vergadering van 18 juni 2021  
(nr.3753571)  

Aangehouden  
 

2. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde 
Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Minister 

van BZ)  

Het verdrag voorziet in de mogelijkheid van wederzijdse rechtshulp in strafzaken 

en treft de daarvoor gebruikelijke regelingen. In het verdrag zijn voorzieningen 
getroffen voor onder meer de samenwerking met het oog op de betekening van 
(gerechtelijke) stukken, het horen van verdachten, getuigen, slachtoffers of 
deskundigen en het in beslag nemen van voorwerpen en wederrechtelijk 
verkregen voordeel. Door het maken van bilaterale afspraken met de VAE kan de 
strafrechtelijke samenwerking verder worden ontwikkeld en soepeler en sneller 

verlopen, in het bijzonder waar het gaat om witwasonderzoeken. Hierdoor kan 
een blijvende bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van de 

grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. Na de ondertekening zullen de 
parlementaire goedkeuringsstukken zo spoedig mogelijk aan de Rijksministerraad 
worden aangeboden. 
 

Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag ondertekenen. 

 
3. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Verenigde Arabische 

Emiraten inzake uitlevering (Minister van BZ) 

Het verdrag voorziet in de mogelijkheid van uitlevering van personen ten 
behoeve van de strafvervolging of de tenuitvoerlegging van opgelegde 
vrijheidsstraffen en treft de daartoe gebruikelijke regelingen. 
Door het maken van bilaterale afspraken met de VAE kan de strafrechtelijke 
samenwerking verder worden ontwikkeld en soepeler en sneller verlopen en 
daarmee een blijvende bijdrage leveren aan de bestrijding van 

grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. Na de ondertekening zullen de 

parlementaire goedkeuringsstukken zo spoedig mogelijk aan de 

Rijksministerraad worden aangeboden. 
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Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag ondertekenen. 
 

4. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland inzake 
wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Minister van BZ) 

Het verdrag heeft tot doel te komen tot een versterkte samenwerking tussen de 

douaneadministraties van het Koninkrijk en Nieuw-Zeeland met het oog op een 
effectief douaneoptreden en een betere bestrijding van internationale fraude. Het 
verdrag biedt de douanediensten de mogelijkheid om essentiële informatie uit te 
wisselen met de Nieuw-Zeelandse douane ten behoeve van de bestrijding van 
fraude in relatie tot het goederenverkeer tussen het Koninkrijk en Nieuw-
Zeeland. Het gaat daarbij niet alleen om fraude met betrekking tot 
douanerechten en smokkel, maar ook om ontduiking van andere belastingen bij 

invoer, alsook om overtreding van sanitaire en fytosanitaire maatregelen, de 

geneesmiddelenwetgeving, verboden met betrekking tot de in- en uitvoer van 
afvalstoffen, en overtreding van andere soorten verboden en beperkingen bij in- 
en uitvoer. Het verdrag zal gelden voor het gehele Koninkrijk. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag met het oog op stilzwijgende 

goedkeuring om advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het 
Koninkrijk aanhangig doen maken. 
 

5. Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer 
van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) 
(Minister van BZ)  

De Commissie van Beheer van de Douaneovereenkomst inzake het internationale 
vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (Trb. 1976, 184; hierna: de 
TIR-Overeenkomst) heeft op 15 oktober 2020 wijzigingen van de TIR-

Overeenkomst zelf en van bijlagen 6 en 9 aangenomen. De TIR-Overeenkomst 

maakt het mogelijk om goederen over de grenzen van aangesloten landen te 
vervoeren, zonder ze te hoeven lossen en zonder dat de vervoerder telkens 
opnieuw zekerheid hoeft te stellen. De wijzigingen (Trb. 2021, 73) beogen met 
name een digitaliseringsslag te bewerkstelligen. Het doel is dat gegevens van 
gemachtigde personen die het TIR-carnet gebruiken almede de douanekantoren 
waar TIR kan worden gebruikt in de toekomst elektronisch realtime worden 

gedeeld met het TIR-Uitvoerend Orgaan, middels het verplichte gebruik van de 
elektronische internationale TIR-Databank (ITDB). Verder zijn er enkele 
technische wijzigingen doorgevoerd. Het voorstel leidt tot administratieve 
lastenverlichting en past ook volledig binnen het beleid waarin de douane zoveel 
mogelijk elektronisch en papierloos werkt. De wijzigingen zullen, evenals de TIR-
Overeenkomst zelf, voor het gehele Koninkrijk gelden. De TIR-Overeenkomst 
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de EU, derhalve is alleen voor het 

niet-Europese deel van het Koninkrijk parlementaire goedkeuring nodig. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal de verdragswijziging met het oog op 

stilzwijgende goedkeuring om advies bij de Afdeling advisering van de Raad van 
State van het Koninkrijk aanhangig doen maken. 
 

6. Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten 
behoeve van Curaçao en Jamaica (Minister van BZ)  

Het verdrag regelt de Iuchtvaartrelatie tussen Curacao en Jamaica in een verdrag 
om daarmee handel, toerisme en investeringen te bevorderen. Het verdrag strekt 
ertoe de Iuchtvaartverbindingen tussen Curacao en Jamaica te regelen en valt 
vanwege de liberale inhoud in de categorie “Open Skies”, waarin wordt voorzien 
in een zo groot mogelijke operationele en commercile vrijheid voor de 
aangewezen luchtvaartmaatschappijen van de verdragsluitende partijen. Het 
vercirag regelt de luchtvaartbetrekkingen tussen Curacao en Jamaica, zoals het 

verlenen van het recht van overvlucht en landing alsmede het recht om in 
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overeenstemming met de routetabel in bijlage I bij het verdrag geregelde 
luchtdiensten te onderhouden. Bijlage III heeft betrekking op de ongeregelde 
luchtdiensten. Verder bevat het verdrag de gebruikelijke bepalingen over 

veiligheid, beveiliging, tarieven en heffingen. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag ondertekenen en het met het 
oog op stilzwijgende goedkeuring om advies bij de Afdeling advisering van de 
Raad van State van het Koninkrijk aanhangig doen maken. 
De raad stelt vast dat het verdrag niet zal gelden voor Nederland, Aruba en Sint 

Maarten en Nederland, Aruba en Sint Maarten evenmin anderszins raakt in de zin 
van artikel 2, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking 
verdragen. 

 
7. Verdrag inzake de Internationale  Organisatie voor Maritieme Navigatie 

Ondersteunende Dienstverlening (IALA); Parijs, 27 januari 2021 (Minister 
van BZ)  

Het Verdrag wijzigt de grondsiag van IALA van niet-gouvernementele organisatie 
in een intergouvernementele organisatie onder internationaal recht. Het 

multilaterale Verdrag is op 24 februari 2021 voor het Koninrkijk der Nederlanden 
ondertekend. IALA is een in 1957 opgerichte niet-gouvernementele technische 
non-profit organisatie die de wereldwijde samenwerking tussen haar leden 
bevordert bij de harmonisatie van de maritieme navigatie ondersteunende 
dienstverlening, teneinde het aantal maritieme ongevallen te verminderen, de 
veiligheid van levens en eigendommen op zee te bevorderen, terwijl het 
mariene milieu wordt beschermd. De organisatie houdt rekening met de 

behoeften van zeelieden, technologische ontwikkelingen en de eisen en 
beperkingen van autoriteiten. IALA brengt experts vanuit de hele wereld samen 
in technische comités om gemeenschappelijke juridisch niet-bindende best 
practices’ in Aanbevelingen en Richtlijnen vast te leggen die door 

JALA worden gepubliceerd. Deze zorgen ervoor dat zeelieden over 
navigatiemiddelen beschikken die nu en in de toekomst voldoen aan hun 
behoeften.vMet de wijziging van de grondslag van de organisatie wordt geen 

verandering van de aard van de werkzaamheden voorzien, noch beoogd. Het 
Verdrag zal voor het gehele Koninkrijk goedgekeurd worden. Curacao heeft 
aangegeven medegelding te wensen. Aruba en Sint Maarten beraden zich nog 
over medegelding. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal het Verdrag met bet oog op stilzwijgende 

goedkeuring om advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het 
Koninkrijk aanhangig doen maken. 
 

8. Intrekking voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen (Staatssecretaris 
van BZK)  

Op 1 juni jl. stond de behandeling van het voorstel van rijkswet 

Koninkrijksgeschillen (35099 (R2114)) in de Eerste Kamer geagendeerd. Aan de 
vooravond hiervan tekenden de delegaties van de Staten van Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten bij de Eerste Kamer verzet aan tegen het voorstel. Naar aanleiding 

hiervan is de behandeling aangehouden. De bezwaren van de delegaties raken de 
kern van het voorstel: te weten, de vraag of de RMR in uitzonderlijke gevallen 
van een oordeel van de geschilinstantie (een nieuw op te richten Afdeling binnen 
de Raad van State) zou mogen afwijken. Het voorstel was eerder, na een 
intensief debat en verschillende amendementen, met brede steun door de 
Tweede Kamer in aanwezigheid van Caribische gedelegeerden aangenomen. 
Zonder draagvlak bij de Staten ligt het niet in de rede om de behandeling van 

het voorstel voort te zetten. Daarom wordt het voorstel ingetrokken. Hiermee is 
het onderwerp geschillenregeling niet van de baan. Ingevolge artikel 12a Statuut 
blijft een verplichting bestaan voor de rijkswetgever om een dergelijke regeling 
tot stand te brengen. Deze opdracht zal echter in een komende kabinetsperiode 
nader moeten worden bezien. 
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Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het wetsvoorstel conform de 
gebruikelijke procedure intrekken. 

 
9. Evaluatie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 2021 

(Staatssecretaris van BZK) 

Conform de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) dient in 
2021 een evaluatie te worden uitgevoerd . Op basis hiervan besluit de RMR of 
het financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten geheel of gedeeltelijk kan 
worden beëindigd. De evaluatiecommissie krijgt de opdracht zich in het advies te 
beperken tot de elementen die het advies in ieder geval moet bevatten volgens 
het tiende lid van artikel 33, Rft. Daarnaast wordt de evaluatiecommissie 

gevraagd te adviseren over hoe uitvoering gegeven kan worden aan de 

aanbevelingen van de evaluatie uit 2018. De evaluatie ziet niet op de werking 
van de Rft.  
Streven is om het advies zo dicht mogelijk bij 10-10-2021 uit te laten komen. Dit 
betekent dat de commissie (een onafhankelijke voorzitter, onafhankelijk lid uit 
elk van de landen) zo spoedig mogelijk moet worden ingesteld. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de evaluatiecommissie 2021 in 
overleg met Curaçao en Sint Maarten instellen, conform artikel 33, zevende lid 
van de Rft. 
 

10. Halfjaarraportages College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 
(Cft) en College Aruba financieel toezicht (CAft) juli tot en met december 

2020 en aanvullend de niet eerder doorgeleide halfjaarrapportages over 
de periode juli tot en met december 2019 (Staatssecretaris van BZK)  

De halfjaarrapportages (HJR) van het C(A)ft worden standaard ter kennisgeving 

aan de Staten-Generaal gestuurd en betreffen een overzicht van de door het 
C(A)ft uitgevoerde werkzaamheden en de daaruit voortgekomen bevindingen van 
een (afgelopen) halfjaar. 
 
De raad neemt kennis van de tweede halfjaarrapportages 2019/2020. 
De staatssecretaris van BZK zal: 

 De halfjaarrapportages naar de Staten-Generaal van Nederland sturen. 
 De halfjaarrapportages Curaçao en Sint Maarten naar de besturen en 

Staten van Curaçao en Sint Maarten sturen. 
 

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

a. Bezoek staatssecretaris Knops aan de benedenwindse eilanden 

b. Aanslag Peter R. de Vries 

 
 

 


