
Schriftelijke vragen van leden van de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties aan de 
Minister van BZK als coördinerend bewindspersoon Kr n.a.v. de IPKO-reis januari 2020 
 

1. Wat is de huidige stand van zaken rond de ISLA-raffinaderij? 
 

2. Welke hulp heeft Nederland direct of indirect geboden bij de onderhandelingen met Klesch 
c.q. bij de totstandkoming van het contract met Klesch over de ISLA-raffinaderij? 
 

3. Heeft Nederland ook inhoudelijk advies gegeven over de te maken afspraken met Klesch? Zo 
ja, wat waren deze adviezen? 
 

4. Is het mogelijk om (eventueel vertrouwelijk) het contract met Klesch in te zien? Zo nee, 
waarom niet? Zijn de parlementariërs van Curaçao gerechtigd om (eventueel vertrouwelijk) 
het contract met Klesch in te zien? 
 

5. Hoe is de voortgang ten aanzien van het tijdig geldend krijgen van een Algemene Maatregel 
van Bestuur die nodig is om de alcoholcontrole in Caribisch Nederland op een moderne 
manier te laten verlopen? Wordt de deadline van deze AMvB (maart 2020) gehaald? 
 

6. Welk beleid heeft Curaçao ten aanzien van verblijf en tewerkstelling van arbeidsmigranten? 
Welk beleid heeft Curaçao ten aanzien van asielzoekers? 
 

7. Bent u op de hoogte van de behoefte aan hulp die maatschappelijke  organisaties 
(waaronder Salu pa tur en het Rode Kruis) hebben om de ondersteuning van 
ongedocumenteerden te kunnen voortzetten? 
 

8. Hebben dit soort verzoeken om hulp u via de regering van Curaçao bereikt? 
 

9. Zou u eventueel bereid zijn hulp te overwegen op het moment dat dit soort 
maatschappelijke organisaties concrete verzoeken hebben? 
 

10. Deelt u de opvatting dat de huidige opvang van migranten in de barakken op Curaçao 
ongeschikt is voor een verblijf van meer dan een aantal dagen? 
 

11. Welke concrete hulpverzoeken hebt u gekregen van Curaçao voor een menswaardige langere 
opvang van migranten? 
 

12. Waarom zijn de nieuwe ziekenhuizen op Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint Maarten er niet in 
geslaagd om onderling afspraken te maken over specialistische medische zorg, zodat 
patiënten van alle (ei)landen minder vaak naar Colombia of andere landen in de verre 
omgeving hoeven worden gestuurd en zorggeld binnen het Koninkrijk blijft? 
 

13. Welke mogelijkheden ziet u om nu alsnog afspraken te maken over verdeling van 
specialistische medische zorg in de ziekenhuizen in/op de verschillende (ei)landen? 
 

14. Blijft de intensieve samenwerking tussen het CMC op Curaçao en het Erasmus Medisch 
Centrum in Rotterdam ook in de toekomst voortbestaan? 
 

15. Welke mogelijkheden ziet u om digitaal en op afstand de opleiding van medisch personeel, 
het uitvoeren van medische handelingen en het begeleiden van bestuurders van 
ziekenhuizen in het Caribisch deel van het Koninkrijk uit te breiden? 



 
16. Welke mogelijkheden ziet u om de wel heel hoge kosten van het vervoer tussen Bonaire, 

Saba en Sint Eustatius te verminderen, onder meer door het aanbod van vluchten door 
meerdere maatschappijen te vergroten? 
 

17. Bent u bereid om de regeringscommissaris bij zijn eerstvolgende komst naar Nederland 
toestemming te geven voor een openbaar gesprek met de leden van de commissie 
Koninkrijksrelaties over de voortgang van de uitvoering van de Tijdelijke wet 
taakverwaarlozing Sint Eustatius? 
 

18. Passen de geplande verkiezingen in oktober 2020 in de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint 
Eustatius, of moet deze wet hiervoor worden aangepast? Zo ja, wanneer gaat u dit 
wetsvoorstel indienen? 
 

19. Betekenen de verkiezingen in oktober tevens het einde van het bestuurlijk ingrijpen in het 
kader van de taakverwaarlozing op Sint Eustatius? Zo nee, op welke wijze wordt het nieuwe 
bestuur van het eiland begeleid in het afronden van dit proces van bestuurlijk herstel? 
 

20. Wat wordt na de verkiezingen de positie van de regeringscommissaris? Vertrekt hij van het 
eiland of blijft hij nog actief, bijvoorbeeld als procesbewaker? Zo ja, hoe gaat die functie er in 
hoofdlijnen dan uitzien? 
 

21. Is overwogen om met de beoogde kandidaten voor de verkiezingen op Sint Eustatius 
bindende afspraken te maken over een goede en tijdige afronding van de Tijdelijke wet 
taakverwaarlozing Sint Eustatius? 
 

22. Is overwogen om in samenspraak met de bewoners van Sint Eustatius een protocol op te 
stellen waaraan de nieuw te kiezen volksvertegenwoordigers en bestuurders na de 
verkiezingen van oktober zich gehouden weten? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid dit 
alsnog te doen? 
 

23. Deelt u de zorgen over de situatie bij de CBCS en over de stabiliteit van het financiële stelsel 
op Curaçao en Sint Maarten? 
 

24. Kunt u uitsluiten dat de afgelopen jaren politieke beïnvloeding heeft plaatsgevonden op de 
CBCS? 
 

25. Heeft de relatief kleine CBCS voldoende kennis en kunde om de relatief grote financiële 
sector op Curaçao en Sint Maarten te controleren? Zo nee, op welke manier zou 
schaalvergroting mogelijk zijn? 
 

26. Op welke manier heeft DNB invloed op het beleid en de uitvoering daarvan door de CBCS? 
 

27. In hoeverre is DNB medeverantwoordelijk voor de problemen bij de CBCS? 
 

28.  Is Nederland in het kader van het Koninkrijk mede verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van het CBCS? Zo ja, hoe zou die verantwoordelijkheid dan beter kunnen 
worden genomen? 
 

29. In hoeverre is de BIBOB-wetgeving van toepassing op Bonaire, Sint Eustatius en Saba? Zou 
het niet wenselijk zijn om in het kader van het tegengaan of voorkomen van ondermijning te 



starten met het inrichten van een RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en het 
organiseren van bijbehorende instrumenten, zoals BIBOB-wetgeving? 
 

30. Kunt u uiteenzetten hoe de oproep van het IPKO om te komen tot een taskforce op het vlak 
van detentieomstandigheden, alternatieve straffen en resocialisatie besproken is tijdens het 
Justitieel Vierlanden Overleg? Kunt u de leden van het IPKO informeren over de 
besluitvorming op dit punt? 
 

31. Waarom is de meldkamer van het Politiekorps Caribisch Nederland (KPCN) niet direct 
aangesloten op de politiemeldkamers in Nederland, bijvoorbeeld op de meldkamer van de 
Landelijke Eenheid in Driebergen? Is het vanuit het oogpunt van privacy-regelgeving zonder 
meer mogelijk om politie-informatie op adequate wijze te delen tussen Nederland en het 
Caraïbisch deel van Nederland vice versa? 
 

32. Welke mogelijkheden bestaan er om de uitvoeringscapaciteit van het Openbaar Lichaam 
Bonaire te versterken vanuit Nederland? Deelt u de opvatting dat die versterking vooral 
vorm zou kunnen krijgen vanuit gemeenten, vanuit de VNG, vanuit ambtenaren en vanuit 
bestuurders die actief zijn (geweest) op lokaal Nederlands niveau? Welke initiatieven lopen 
er op dit vlak en wat zijn de mogelijkheden om dit te intensiveren? Kunt u deze vragen ook 
beantwoorden voor het verstevigen van de uitvoeringscapaciteit op Curaçao? 
 

33. Kunt u uitleggen waarom de grensbewakingstaak – zeker waar het gaat om toezicht op 
personen van buiten het Koninkrijk – een taak van de landen zelf is? Klopt het dat de 
Koninklijke Marechaussee helpt bij de grensbewaking op Curaçao, Sint Maarten en Aruba? 
Waar bestaat die hulp uit? Waarom wordt deze grensbewaking niet zelfstandig door de 
Koninklijke Marechaussee uitgevoerd, maar onder gezag van de lokale politie? 
 

34. Wat is u bekend van de kwaliteit van de controle op verdovende middelen op het vliegveld 
van Curaçao? Kan de politie, de douane dan wel de Koninklijke Marechaussee gebruik maken 
van lading- en body-scanners? Is er sprake van 100%-controle of laat men alles door in de 
veronderstelling dat er op Schiphol controle plaatsvindt? Welke faciliteiten zijn er in de 
haven om in- en uitgaande schepen te controleren op verdovende middelen? 
 

35. Wat is de voortgang van de Baselines zee- en luchtgrenzen zoals beschreven in het verslag 
van het JVO dat op 30 september 2019 is verstuurd aan de Kamer? Welke maatregelen zijn 
inmiddels geïdentificeerd om te komen tot minimale grensnormen? Heeft het 
implementatieteam inmiddels een definitief plan van aanpak kunnen presenteren? Welke 
(zelfstandige) rol heeft de Koninklijke Marechaussee toebedeeld gekregen in dit plan van 
aanpak ten aanzien van de grensbewaking? 
 

36. Kunt u een cijfermatig overzicht geven van het aantal controles en de drugsvangsten op 
Schiphol op vluchten vanaf Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten, van 2010 tot en met 
2019? 
 

37. Herinnert u zich de opmerking die gemaakt is tijdens het begrotingsdebat Koninkrijksrelaties 
van 7 oktober 2015: “Ik wil de minister echter meegeven en op het hart drukken, dat deze 
aanleg van wegen niet gaat leiden tot het aanleggen van een vierbaans snelweg met 
vorstbestendig ZOAB voorzien van hectometerpaaltjes en een Arbo technisch verantwoorde 
vangrail en middenberm.”? Klopt het dat de weg die aangelegd zou worden op Sint Eustatius 
weer vertraging oploopt omdat het beton voor de weg van een sterkte moet zijn die bedoeld 
is voor kademuren? 
 



38. Waarom is voor die extra zware norm voor de weg op Sint Eustatius gekozen? Wie heeft voor 
die extra zware norm voor de weg op Sint Eustatius? 
 

39. Waarom lukt het Saba wel om gewoon wegen aan te leggen? Wat doet het lokale bestuur 
daar? Kunnen we daarvan leren? 
 

40. Zijn Bonaire, Saba en Sint Eustatius op 10-10-10 in een goede uitgangspositie gezet dan wel 
gebracht ten aanzien van de investeringen in de infrastructuur? Is er een 0-meting 
gehouden? 
 

41. Wat is de staat van de infrastructuur nu ten opzichte van de staat van de infrastructuur op 
10-10-10? 
 

42. Op het gebied van landbouw is op Bonaire een begin gemaakt met het aanstellen van een 
transitiemanager; welke voortgang ziet u op het gebied van landbouw op Bonaire? Welke 
deadlines zijn er afgesproken om er voor te zorgen dat de landbouw nu echt van de grond 
komt? Hoe staat het met landbouw op Saba en Sint Eustatius? 
 

43. Het Team bestrijding ondermijning is zeer succesvol in haar aanpak; is dit programma al een 
vast onderdeel in de begroting of is hier nog sprake van projectfinanciering? Is het voor het 
krijgen van mensen voor het TBO niet onwenselijk dat de termijn van plaatsing beperkt dan 
wel ongewis is? 
 

44. Kan de commissie inzicht krijgen in de kostenopbouw van RCN? Hoeveel geld gaat er naar de 
interne bedrijfsvoering, hoeveel naar huur en onderhoud van panden, hoeveel geld gaat er 
naar de shared service organisatie van RCN? 
 

45. Zijn de gebouwen van RCN eigendom van de openbare lichamen of vallen zij onder het 
Rijksvastgoedbedrijf? Wie is er verantwoordelijk voor onderhoud? Wie is verantwoordelijk 
voor de kosten van onderhoud, vernieuwing en aanpassing van de gebouwen van de RCN? 
 

46. In een klein ambtenarenapparaat als op Sint Eustatius is het niet mogelijk om alle expertise 
in huis te hebben en is ook vaak niet nodig om alle expertise altijd in huis te hebben; hoe 
schat u de mogelijkheid in om expertise tijdelijk beschikbaar te stellen? Is dat behalve fysiek 
ter plekke ook in te vullen door extra capaciteit op de ministeries beschikbaar te maken voor 
projecten op Bonaire, Saba en Sint Eustatius? 
 

47.  Nu de nieuwe regering van Sint Maarten is gevormd, kunt u in hoofdlijnen al aangeven hoe 
de samenwerking naar verwachting gaat verlopen? Worden de voorwaarden ten aanzien van 
de beschikbaarstelling van het wederopbouwgeld vanuit de Wereldbank ook door de nieuwe 
regering onderschreven? 
 

48. In het licht van het feit dat uit het jaarverslag Kustwacht blijkt dat: “Alle andere uitgaven van 
de Kustwacht worden gedragen door de 4 landen, te weten Aruba 11%, Curaçao 16%, 
Nederland 69% en Sint Maarten 4%”, komt de vraag de vraag op waarom er gezien deze 
verdeling verhoudingsgewijs zo weinig inzet van de kustwacht is bij Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius? Nederland is de grootste betaler, maar de openbare lichamen worden 
onderbedeeld in de inzet van de Kustwacht; bent u het daarmee eens? 
 

49. Deelt u de conclusie uit rond het IPKO gevoerde gesprekken dat de beleving van de 
samenwerking tussen Bonaire, Saba en Sint Eustatius aan de ene kant en de ministeries in 
Nederland aan de andere kant wisselend is, in die zin dat de eilanden tevreden zijn over de 



samenwerking met OCW en VWS maar veel minder tevreden over de samenwerking met 
EZK? Zijn die geluiden terecht? 
 

50. Is het u bekend dat de ambulances op Bonaire hun technische levensduur overschreden 
hebben en in slechte staat verkeren? Zo ja, wat betekent dat voor de inzet van deze 
ambulances en de veiligheid? Zo nee, hoe is naar uw mening de toestand van de ambulances 
dan wel? 
 

51. Welke maatregelen gaat u nemen om er voor te zorgen dat de ambulances op Bonaire zo 
spoedig als mogelijk vervangen gaan worden en hoe gaat u dit financieren? 
 

52. Deelt u de mening dat de armoede op Bonaire, Sint Eustatius en Saba onverminderd en 
onacceptabel groot is? Welke maatregelen gaat u op korte termijn nemen? 
 

53. In hoeverre helpt het verlenen van algemene en bijzondere onderstand bij het verkleinen 
van de armoede? 
 

54. Hoe kijkt u aan tegen het verzoek van het Openbaar Lichaam Bonaire om zelf de toekenning 
van de onderstand op zich te mogen nemen? 
 

55. Krijgt het Openbaar Lichaam Bonaire alle informatie ten aanzien van mensen die onderstand 
krijgen via het Rijk? Is hier een standaard protocol voor? Welke afspraken zijn er tussen de 
openbare lichamen en RCN ten aanzien van inzicht in mensen met een uitkering? 
 

56. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de opvang van vluchtelingen uit Venezuela op 
Curaçao en Aruba? 
 

57. Deelt u de mening dat een gezamenlijke organisatie voor landen uit het Koninkrijk nodig is 
om de crisis ten aanzien van de opvang van deze vluchtelingen te kunnen bestrijden? Zo ja, 
hoe gaat u hier voor zorgen? Zo nee, waarom niet? 
 

58. Kunt u inzichtelijk maken welke gelden er al besteed zijn van het budget dat Nederland 
beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van de Venezolaanse crisis? Kunt u aangeven waar dit 
geld exact aan is besteed? 
 

59. Is het beschikbare budget voor het opvangen van de gevolgen van de Venezolaanse crisis 
afdoende? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet en wat gaat u doen om te zorgen 
voor meer budget? 
 

60. Hoe wordt het tot nu toe door Nederland beschikbaar gestelde budget voor de aanpak van 
de problemen rond opvang van Venezolaanse asielzoekers precies besteed? 
 

61. Wat is in het algemeen de huidige stand van zaken rond de opvang, behandeling en 
uitzetting van Venezolaanse asielzoekers op Curaçao? 
 

62. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de opvangvoorzieningen van Venezolaanse asielzoekers 
op Curaçao? Welke verbeteringen zijn volgens u noodzakelijk? 
 

63. Aan welke (wettelijke en/of verdragsrechtelijke) eisen dienen de asielopvang en de 
behandeling van asielverzoeken van Venezolaanse burgers te voldoen op Curaçao? Voldoen 
de asielvoorzieningen en –procedures in de praktijk ook aan deze eisen? Zo nee, waar wordt 
precies tekortgeschoten? 



 
64. Bestaan er plannen om de UNHCR-vertegenwoordiging te vragen terug te keren op Curaçao? 

Zo nee, is het onder de huidige omstandigheden niet zinvol om bijstand van UNHCR te 
vragen? 
 

65. Hoe verhoudt de omvang van de asielproblematiek zich tot de in het Statuut  
overeengekomen regels rond wederzijdse bijstand en waarborging van grond- en 
mensenrechten? 
 

66. Welke hulp- c.q. bijstandsverzoeken heeft u tot nu toe van de Curaçaose autoriteiten 
ontvangen? Hoe is hierop door u geacteerd? Heeft u eventueel ongevraagd hulp aangeboden 
c.q. geleverd en zo ja, waaruit bestond die? 
 

67. Voldoet de toegang tot medische zorg voor Venezolaanse asielzoekers aan de eisen die 
daaraan mogen worden gesteld? Zo nee, waar schiet de medische zorg tekort? Hoe wordt 
ervoor gezorgd dat medische zorg beschikbaar is voor Venezolaanse asielzoekers? 
 

68. Klopt het dat de medische zorg voor Venezolaanse asielzoekers vooral door de lokale 
afdeling van het Rode Kruis wordt georganiseerd? Klopt het dat door geldgebrek deze 
medische zorg dreigt te worden gestaakt? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om de medische 
zorg voor Venezolaanse asielzoekers te continueren? 
 

69. Welke initiatieven worden ontplooid over de toekomst van deze raffinaderij? Maakt 
ontmanteling en sanering van deze raffinaderij onderdeel uit van de onderzochte 
toekomstperspectieven? 
 

70. Op Bonaire zijn grote delen grond in eigendom van private personen of organisaties, waarbij 
deze gronden waardevolle natuur kunnen bevatten waar de eigenaar over gaat; bent u  
bereid te inventariseren of er natuurgebieden van publiek belang zijn die in private handen 
zijn? Wat vindt u van het feit dat veel natuurgebieden in private handen zijn? 
 

71. Kunt u de Kamer informeren over de stand van zaken van het Natuurbeleidsplan voor 
Caribisch Nederland dat in november 2019 naar de Kamer zou worden gestuurd? 
 

72. Bent u bereid te inventariseren welke samenwerkingsverbanden er tussen milieu-
organisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk en de (ei)landsbesturen zijn? In hoeverre 
hebben de (ei)landsbesturen voldoende kennis en middelen om publieke taken uit te voeren 
en ontwikkelingen nauwgezet te volgen? 
 

73. Bent u, nu betrokkenen in het veld melden dat de schaarste aan goed opgeleid personeel  in 
de toeristische sector een belangrijke belemmering vormt in de doorontwikkeling van de 
economie, bereid te inventariseren wat de knelpunten zijn in de samenwerking met 
Nederlandse beroepsopleidingen die stagiaires uitzenden naar de eilanden? Ziet u 
mogelijkheden om, bijvoorbeeld via het vierlandenoverleg onderwijs, curriculumuitwisseling 
en verbetering van de opleiding op het gebied van hospitality, toerisme en ondernemerschap 
te bevorderen? 
 

74. Bent u op de hoogte van de (soms enorme) wachttijden bij scholen in het funderend 
onderwijs, met name bij scholen die Nederlands als onderwijstaal hanteren? Hebt u inzicht in 
de onderliggende oorzaken van de wachttijden? 
 



75. Klopt het dat de centraal schriftelijke examens op middelbare scholen in/op de (ei)landen in 
het Caribisch deel van het Koninkrijk die Nederlands als taal in het onderwijs hanteren, ook in 
het Nederlands moeten worden afgenomen? Klopt het dat zij zijn aangewezen op het 
staatsexamen? Klopt het dat deze staatsexamens op Nederlands grondgebied afgenomen 
moeten worden? Kunt u onderzoeken of Nederlandse staatsexamens ook in/op de 
genoemde (ei)landen afgenomen kunnen worden en de Kamer van de uitkomst hiervan op 
de hoogte stellen? 
 

76. Bent u bekend met het feit dat specialisten op Saba en Bonaire BIG-geregistreerd moeten 
zijn? Klopt het dat specialisten door samenwerking met VU en AMC BIG-geregistreerd zijn? 
 

77. Bent u op de hoogte van het feit dat de BIG-registratie voor huisartsen en verpleegkundigen 
niet goed op orde is en huisartsen daarom tot 2020 dispensatie van de BIG-registratie 
hebben gehad? 
 

78. Is de thematiek van de BIG-registratie – zoals eerder verzocht door de Kamer – voor het 
vierlandenoverleg geagendeerd? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van het overleg en welke 
stappen worden er nu gezet? 
 

79. Is het u bekend dat tijdens het afgelopen IPKO in de werkgroep Statuut is gesproken over de 
samenwerking en de verantwoordelijkheidsverdeling van de landen in het Koninkrijk, en dat 
de delegaties hebben geconstateerd dat samenwerking met een gedeelde 
verantwoordelijkheid op problemen stuit? Bent u er van op de hoogte dat is afgesproken dat  
de landen in het Koninkrijk na zullen denken over de vraag wat het Koninkrijk betekent, 
welke verantwoordelijkheden door de landen zelf gedragen worden en welke 
verantwoordelijkheden samen gedragen worden? Bent u bereid om dit onderwerp met de 
Kamer te bespreken, op basis van een notitie van uw hand over dit onderwerp? 
 

80. Kunt u, vanuit het besef dat het gezamenlijke gevoel van de bevolkingen dat zij een 
Koninkrijk vormen beperkt is en vanuit de wetenschap dat sport verbroedert, toelichten 
waarom gestopt is met de Koninkrijkspelen? Bent u bereid om opnieuw te overwegen om 
Koninkrijkspelen te (laten) organiseren? 
 

81. Heeft het kabinet eerder bij de Kamer aangegeven dat “Internet, dataverkeer en telefonie 
kunnen inmiddels worden gezien als basisbehoefte. Als deze voorzieningen op grote schaal 
uitvallen of onbetrouwbaar worden, leidt dat tot maatschappelijke onrust en economische 
schade.”? Deelt het kabinet de mening dat internet, dataverkeer en telefonie op Bonaire, 
Saba en Sint Eustatius erg duur en daardoor beperkt beschikbaar zijn? Kunt u toelichten wat 
de laatste stand van zaken is met betrekking tot het voornemen om de kosten te verlagen? 
Welke resultaten zijn op dit vlak inmiddels bereikt? 
 

82. De staatssecretaris van EZK heeft eerder aangegeven dat het interessant zou zijn om met 
bedrijven en bestuurders op de BES-eilanden in gesprek te gaan over de concessies die zijn 
afgegeven aan telecombedrijven; zijn deze gesprekken inmiddels gevoerd en zo ja, wat zijn 
daar de uitkomsten van? 
 

83. Klopt het dat er op de Bonaire, Saba en Sint Eustatius geen sprake is van 
nummerportabiliteit? Kan het recht op portabiliteit van telefoonnummers in regelgeving 
verankerd  worden? 

 


