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Geachte mevrouw Jacobs, 
 
Op 12 december jl. ontving ik uw reactie op mijn eerdere brief van 10 december. 
Ik dank u voor de toelichting die u verschaft op de stand van zaken rond de 
voorwaarden aan de tweede tranche liquiditeitssteun. Eerder sprak u richting het 
Cft nog de verwachting uit dat alle relevante wetgeving nog voor het einde van dit 
jaar door de Staten zouden zijn vastgesteld. Helaas maak ik nu uit uw brief op dat 
deze verwachting waarschijnlijk geen werkelijkheid zal worden, aangezien nog 
niet alle adviezen van de Raad van Advies zijn ontvangen en het reces al snel 
aanvangt. 
 
Voor wat betreft de uitvoering geeft u aan dat u hiermee pas begint na 
vaststelling van de wettelijke basis. Dat brengt een flinke uitdaging met zich mee, 
aangezien de maatregelen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020 dienen te 
worden uitgevoerd en de korting op de arbeidsvoorwaarden dus voor een half jaar 
dient te worden ingehaald. Om deze reden vroeg ik u in mijn brief van 10 
december jl. om een toelichting op de wijze waarop u voornemens bent dit te 
gaan realiseren. Aangezien u hier in uw brief niet op ingaat, vraag ik u mij 
uiterlijk maandag 14 december a.s. alsnog deze toelichting toe te sturen. Daarbij 
vraag ik u in ieder geval in te gaan op de termijn die u nodig zult hebben om de 
verrekening van het afgelopen halfjaar volledig af te ronden. 
 
Voorts vraag ik uw aandacht voor de ontstane situatie rond de salariëring van de 
CEO/interim manager bij GEBE. Hoewel de Tijdelijke Landsverordening normering 
topinkomens en aanpassing arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector 
entiteiten nog niet in werking is getreden, ga ik er vanuit dat u bij kwesties als 
deze wel al handelt in de geest van de door Nederland gestelde voorwaarden en 
dat dus geen ophogingen van salarissen plaatsvinden, als daarmee de nieuwe 
norm van 130% van het salaris van de minister-president wordt overschreden. 
 
Tot slot geeft u aan dat het parlement zelf beslist over wanneer en hoe zij hun 
zienswijze uiten. Uiteraard deel ik met u de opvatting dat aan de scheiding der 
machten niet getornd mag worden. Juist daarom is het voor het Nederlandse 
kabinet van essentieel belang dat niet alleen bij de uitvoerende macht, maar ook 
bij de controlerende macht voldoende steun bestaat voor het traject dat wij 
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samen aangaan. De Staten van Curaçao en Aruba hebben hieraan ook gehoor 
gegeven. De motie van de United People’s Party en de National Alliance 
betreffende (voltooiing van complete) dekolonisatie, die is aangenomen in de 
Staten van 5 november jl., laat zich hiermee lastig rijmen. Ik doel dan met name 
op de steun voor de ProSoualiga stichting waar het hun standpunt betreft dat de 
“Charter is not a lawful legal instrument and as such cannot be used as the basis 
for legislation”. Op basis hiervan lijkt steun van de Staten voor een akkoord en 
met name instemming met de consensus rijkswet COHO immers niet aanwezig. 
Een verklaring van de Staten waaruit blijkt dat de juridische basis voor de 
consensus rijkswet COHO wordt aanvaard is dan ook noodzakelijk voordat ik mijn 
handtekening kan zetten onder een akkoord. Daarbij heb ik het uiteraard niet 
over de wens om een gesprek te voeren over de staatkundige verhoudingen 
binnen het Koninkrijk en de invulling van het zelfbeschikkingsrecht. Het staat Sint 
Maarten vrij om tot een dergelijk gesprek te verzoeken. Zelf voer ik dit gesprek 
graag in het kader van de ambtelijke werkgroep motie-Van Raak, waaraan Sint 
Maarten ook zijn medewerking heeft toegezegd. Ik ga er van uit dat u mijn 
mening deelt dat een koninkrijksconferentie op dit moment niet de eerste stap is. 
Ik stel het op prijs dat u mijn zorgen heeft overgedragen aan de Staten en kijk uit 
naar uw terugkoppeling over de consultatie aanstaande maandag.  
 
 
Hoogachtend, 
  
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. R.W. Knops 


