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C  BRIEF AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Den Haag, 19 april 2011 

Sinds 10-10-10 zijn Saba, Sint Eustatius en Bonaire, de BES-eilanden, 
onderdeel van Nederland. In dit licht is de verantwoordelijkheid voor de 
op de eilanden van toepassing zijnde wetgeving ondergebracht bij de 
vakdepartementen. De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de 
Eerste Kamer heeft kennisgenomen van de argumenten die op dit punt 
gewisseld zijn tussen de minister en leden van de Tweede Kamer tijdens 
het wetgevingsoverleg van 15 november 2010. 
Uitkomst van dit overleg was dat coördinatie tussen de departementen 
moet plaatsvinden en dat een coördinerend minister zou leiden tot een 
onwenselijke extra laag. Als instrument om tot deze coördinatie te komen 
werd de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) genoemd. 

In maart jl. hebben de voorzitter en de vice-voorzitter van de vaste 
commissie voor Koninkrijksrelaties in de Eerste Kamer een werkbezoek 
gebracht aan Bonaire. Tijdens dit bezoek hebben zij geconstateerd dat de 
huidige werkwijze nog niet tot optimale resultaten leidt. Met name twee 
knelpunten zijn van belang: 
1. Er bestaat binnen sommige departementen nog weinig inzicht in de 

specifieke situatie op de BES-eilanden. Een «BES-effectrapportage» 
wordt node gemist. 

2. De RCN functioneert weliswaar als aanspreekpunt, maar in het geval 
van tegengestelde belangen tussen verschillende departementen is 
deze coördinatie niet voldoende. De RCN is niet bevoegd om knopen 
door te hakken. Het gevolg is dat stagnatie optreedt in de uitvoering. 
Dit leidt tot onzekerheid en onrust onder de bevolking. 

Graag wil de commissie op korte termijn met u van gedachten wisselen 
hoe deze knelpunten ondervangen kunnen worden. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,
M. Y. Linthorst
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