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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 27 januari 2023  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 10.15 uur  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld. 
 

1. Notulen van de vergadering van 23 december 2023 
(nr.3778570 en nr.3779551)  

Vastgesteld.  
 

2. Benoemingen 

a. Voordracht diplomatieke benoemingen (Minister van BZ)  

De raad stemt in met de onderstaande voorgenomen 
ambassadeursbenoemingen: 

 
ir. R.M. Buijs tot Zijner Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd 
ambassadeur in de Republiek Colombia, met standplaats Bogota; drs. A.C. 
Kofman tot Zijner Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur 

in de Republiek Peru en tevens in de Republiek Ecuador en in de 
Plurinationale Staat Bolivia, met standplaats Lima; drs. S. Cohen tot Zijner 
Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek 
Panama, met als standplaats Panama-Stad; drs. W.W.G. Oostelbos tot 
Zijner Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de 
Republiek Suriname en tevens in de Cooperatieve Republiek Guyana, met 

standplaats Paramaribo; C.W. Hersbach tot Zijner Majesteits buitengewoon 
en gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek Trinidad en Tobago en 
tevens in Antigua en Barbuda, Barbados, het Gemenebest Dominica, 
Grenada, de Federatie van Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia en Saint Vincent 

en de Grenadines, met standplaats Port of Spain. 
 

b. Benoemen nieuwe voorzitter College financieel toezicht Curaçao en 

Sint Maarten en College (Aruba) financieel toezicht (Staatssecretaris 
van BZK) 

De raad stemt in met de benoeming van drs. L.M.C. Ongering als voorzitter 
van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en het College 
(Aruba) financieel toezicht. 
 

 
c. Besluit houdende het ontslag en de benoeming van de leden van de 

voortgangscommissie Sint Maarten (Staatssecretaris van BZK)  
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De raad stemt in met het ontslag van N.P.M. Schoof als voorzitter en M.J.H. 
Marijnen als lid van de voortgangscommissie Sint Maarten. De raad stemt 
in met de volgende benoemingen voor de voortgangscommissie Sint 

Maarten:  
dr. J.D. Hooi (voorzitter)  
drs. M.R. van Veen  
 

d. Benoeming lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

De raad stemt in met de benoeming van mr. P.A.M. Pijnenburg tot lid van 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.  

 

3. Berichtgeving van het College van Financieel Toezicht inzake de 
Begroting 2023 van Sint Maarten (Staatssecretaris van BZK)  

Voorgesteld wordt om in lijn met advies van het College van financieel toezicht 
Sint Maarten te verzoeken om voor 31 maart 2023 tot vaststelling van de 
begroting 2023 te komen en te komen tot een planning voor het proces tot 
tijdige vaststelling van de begroting 2024. 

 
Aangenomen.  
 

4. Voorstel nader besluit afbouw salariskortingen (Staatssecretaris van BZK)  

In mei 2020 werd door de RMR het toepassen van salariskortingen van 12,5% 

voor medewerkers in de (semi)publieke sector en van 25% voor politieke  
ambtsdragers als voorwaarde verbonden aan het ontvangen van liquiditeitssteun 
van Nederland. Zo werd door de overheden van de landen een bijdrage geleverd 
aan het herstel van de overheidsfinanciën, die door de COVID-pandemie ernstig 

waren geraakt. Op basis van adviezen van het College (Aruba) financieel toezicht 
kan worden geconstateerd dat de overheidsfinanciën van de landen in die mate 

zijn hersteld dat Nederland de landen in 2023 niet langer financieel hoeft te 
ondersteunen. Om die reden wordt voorgesteld de voorwaarden te laten 
vervallen. 
 
Aangenomen.  
 

5. Jaarplan 2023 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het 
Caribisch gebied (Minister van Defensie) 

Op basis van het jaarplan plant de Kustwacht zijn operationele inzet in het 

komende kalenderjaar, inclusief bijbehorende bedrijfsvoeringaspecten. In het 
jaarplan komen de missie, taken en prioriteiten, evenals de globale verdeling van 
de beschikbare capaciteiten van de Kustwacht aan bod. Het jaarplan bevat 
tevens een begroting voor het jaar 2023. 

 
Aangenomen. De minister van Defensie zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  

 
 
 
 


