MINISTERRAAD VAN HET KONINKRIJK

Kenmerk

: 4226362

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 september 2021
in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag,
aangevangen 's morgens om 10.30 uur

_______________________
0.

Vaststelling agenda
Vastgesteld

1a.

Notulen van de vergadering van 18 juni 2021
(nr.3753571 en 3755342)
Vastgesteld na de wijzigingen opgenomen in bijlage I.

1b.

Notulen van de vergadering van 9 juli 2021
(nr.3754530 en 3755500)
Vastgesteld na de wijzigingen opgenomen in bijlage I.

1c.

Notulen van de vergadering van 3 september 2021
(nr.3755347)
Vastgesteld

2.

Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten,
en de Franse Republiek inzake de rechtspositie van militairen en ander
overheidspersoneel, aanwezig op elkaars grondgebied, in het kader van
de COVID-19 –crisis en humanitaire noodhulp bij orkanen (Minister van
BZ)
Het Verdrag is op 6 augustus jl. buiten werking getreden. Het Verdrag voorziet in
het gebruik van elkaars haven, luchthaven, territoriale wateren en luchtruimte.
Ook regelt het de transit van Frans defensie- en overheidspersoneel over het
grondgebied van Sint Maarten naar de grens met Saint Martin onder escorte van
Sint Maarten, en vice versa. Het Koninkrijk en Frankrijk wensen het Verdrag te
verlengen zodat het juridisch kader voor de aanwezigheid van personeel op
elkaars grondgebied gehandhaafd blijft, mocht die aanwezigheid noodzakelijk
zijn. De verlenging zal, met terugwerkende kracht tot 6 augustus jl., gelden tot
de inwerkingtreding van hat Verdrag tussen hat Koninkrijk en Frankrijk inzake de
samenwerking op defensiegebied en de status van hun strijdkrachten op de
grondgebieden in de Caraïben en Zuid-Amerika van de Franse Republiek (Trb.
2021, 105), en indien die inwerkingtreding niet binnen twee jaar plaatsvindt, in
ieder geval voor een periode van twee jaar tot 6 augustus 2023.
De verlenging, waarvan het de bedoeling is dat deze bij notawisseling tot stand
wordt gebracht, behoeft voorafgaande instemming van het parlement (art. 7,
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onderdeel e, juncto art. 9, lid 2, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking
verdragen). Deze voorhangprocedure duurt 30 dagen. Het verlengingsverdrag zal
evenals hat Verdrag van 2020 alleen voor Sint Maarten gelden.
Aangenomen. De minister van BZ zal het verlengingsverdrag na de
voorhangprocedure sluiten. De Rijksministerraad stelt vast dat het verdrag niet
zal gelden voor Aruba, Curaçao en Nederland, en deze landen evenmin
anderszins raakt in de zin van artikel 2, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring
en bekendmaking verdragen.
3.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake
betaalde werkzaamheden door gezinsleden van diplomatiek en ander
personeel van een diplomatieke vertegenwoordiging en/of consulaire
post (Minister van BZ)
Het verdrag regelt de vrije toegang tot de arbeidsmarkt van de gezinsleden van
diplomatieke en consulaire ambtenaren en van leden van het administratieve,
het technische en het ondersteunende personeel van diplomatieke en consulaire
vertegenwoordigingen in de ontvangende staat. Het verdrag bepaalt onder meer
welke gezinsleden in de ontvangende staat mogen werken, aan welke
voorwaarden zij moeten voldoen om te mogen werken en wat de gevolgen voor
de rechtspositie van het werkende gezinslid zijn. Soortgelijke verdragen zijn
eerder tot stand gekomen met de Verenigde Staten (Trb. 1986,95), Canada (Trb.
1991, 86), Argentinië (Trb. 1996, 250), Brazilië (Trb. 1996, 236), Australië (Trb.
1997, 309), Kroatië (Trb. 2005, 174), Peru (Trb. 2005, 283), El Salvador (Trb.
2016, 157) en Vietnam (Trb. 2019, 81). Goedkeuring van het verdrag wordt
gevraagd voor het gehele Koninkrijk. Het verdrag zal gelden voor het Europese
deel van Nederland, het Caribische deel van Nederland (de eilanden Bonaire, Sint
Eustatius en Saba), Aruba en Curaçao. De regering van Sint Maarten heeft de
wenselijkheid van medegelding van het verdrag voor Sint Maarten nog in beraad.
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag sluiten en met het oog op
stilzwijgende goedkeuring om advies aan de Afdeling advisering van de Raad van
State van het Koninkrijk doen sturen.

4.

Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de
regering van de Franse Republiek inzake samenwerking op
defensiegebied en de status van het strijdkrachten op de grondgebieden
in de Caraïben en Zuid-Amerika van de Franse republiek en het
Koninkrijk der Nederlanden (Minister van BZ)
Het belang van het Koninkrijk bij het verdrag is gelegen in
defensiesamenwerking met Frankrijk in de regio. Het verdrag regelt de
samenwerking van verdragspartijen, de rechtspositie van het personeel van de
Franse en Nederlandse strijdkrachten alsmede de rechtspositie van het civiele
personeel van de Ministeries van Defensie, dat tijdelijk aanwezig zal zijn op het
grondgebied van de andere partij in het kader van samenwerkingsactiviteiten.
Te denken valt hierbij aan scheepsbezoeken, training, opleiding, humanitaire
hulpverlening en overige door partijen overeen te komen activiteiten.
Het regelen van de rechtspositie van het personeel is van belang, omdat het op
19 juni 1951 te Londen tot stand gekomen Verdrag tussen de Staten die partij
zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, nopens de rechtspositie van hun
krijgsmachten (Trb. 1951, 114; NAVO SOFA) alleen van toepassing is op het
Europese deel van Nederland. In de uitwerking van het verdrag is zo
veel mogelijk getracht om aan te sluiten bij de NAVO SOFA. Het verdrag zal voor
het gehele Caribische deel van het Koninkrijk gelden.
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag, met het oog op stilzwijgende
goedkeuring, om advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State van
het Koninkrijk doen sturen.
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Nader rapport wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de
wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking
van de rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de
rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het
Nederlanderschap in verband met het intrekken van het
Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017,
52) (Staatssecretaris van J&V)
De Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het
Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het
belang van de nationale veiligheid, maakte het mogelijk het Nederlanderschap in
te trekken van een Nederlander die zich in het buitenland heeft aangesloten bij
een terroristische organisatie, zonder dat een voorafgaande strafrechtelijke
veroordeling is vereist. Deze intrekking van het Nederlanderschap vindt plaats in
het belang van de nationale veiligheid en strekt ertoe legale terugkeer naar
Nederland onmogelijk te maken, en illegale terugkeer te bemoeilijken. In
voormelde rijkswet is een horizonbepaling opgenomen, waardoor deze
bevoegdheid op 1 maart 2022 van rechtswege vervalt. Dit wetsvoorstel schrapt
deze horizonbepaling, en strekt niet tot enige inhoudelijke wijziging van de
bevoegdheid.
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal het voorstel van Rijkswet aan de
Tweede Kamer doen sturen.

6.

Liquiditeitssteun zevende tranche Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde
kwartaal 2021 (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 vierde kwartaal
van 2021 betreft de 7e tranche. Het advies is gebaseerd op de C(A)ft-adviezen
en de uitvoeringsrapportage over de Landspakketten in het derde kwartaal. Geen
van de drie landen voldoet geheel aan de voorwaarden gesteld aan deze tranche.
Er zijn bij de uitvoering vertragingen opgetreden. Bij Aruba en Curaçao is de
voortgang op cruciale dossiers zorgwekkend, zodanig dat bestuurlijke bijsturing
gewenst is volgens de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). Daarom wordt
voorgesteld Aruba en Curaçao geen liquiditeitssteun toe te kennen en Sint
Maarten conform C(A)ft-advies ANG 22 mln. (€ 10,8 mln.). Om de opvolging te
bevorderen van de eerder gestelde RMR-voorwaarden met betrekking tot
maximering van topinkomens wordt voorgesteld te besluiten tot enkele nadere
voorwaarden, die aansluiten op de Nederlandse Wet Normering Topinkomens.
a.
b.
c.

7.

De raad besluit de zevende tranche liquiditeitssteun Aruba aan te houden tot
de volgende vergadering van de ministerraad van het Koninkrijk.
De raad besluit de zevende tranche liquiditeitssteun Curaçao aan te houden
tot een volgende vergadering van de ministerraad van het Koninkrijk.
De raad besluit de zevende tranche liquiditeitssteun St. Maarten te verlenen.

Koninkrijksinstructie op hoofdlijnen voor de 41e algemene conferentie
van Unesco (Minister van OCW)
Deze instructie op hoofdlijnen vormt de inhoudelijke basis voor de inbreng van
het Koninkrijk op de specifieke agendapunten van de 41e Algemene Conferentie
van Unesco, die plaatsvindt van 9 tot en met 24 november 2021. Op basis van
deze instructie wordt de inbreng namens het Koninkrijk op de specifieke
agendapunten van de conferentie bepaald.
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De kern van de inzet is het opbouwen en versterken van de rol van Unesco op
het gebied van mensenrechten, cultuur en onderwijs. Deels overlappend met
deze thema's zet het Koninkrijk zich ook in voor de ethiek van AI, de governance
van Unesco en de positie van SIDS. Binnen al deze onderwerpen draagt het
Koninkrijk de waarden uit de centrale boodschap uit: kansengelijkheid, diversiteit
en inclusie, gendergelijkheid en gelijke rechten voor LHBTI-personen.
Aangenomen.
8.

DG-conclusies voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens
de vergaderingen van het International Monetary and Financial
Committee (IMFC) en het Development Committee (DC) op 13, 14 en 15
oktober 2021 (Brief van de minister van Financiën)
Vaststelling van de DG-conclusies voor de inzet van het Koninkrijk der
Nederlanden tijdens de vergaderingen van het International Monetary and
Financial Committee (IMFC) en het Development Committee (DC).
Aangenomen.

9.

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

