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Nr. 50 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2009

De vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
verzocht mij eind maart (kenmerk 2009Z05542/2009D14573) een actueel
overzicht te sturen van het aantal ambtenaren dat zich bezighoudt met de
implementatie van wetgeving ter plaatse en van hun taken en van de
totale kosten die hiermee zijn gemoeid.

Mijn late reactie op uw verzoek kan worden verklaard uit de omstandig-
heid dat ten tijde van het verzoek er nog nauwelijks sprake was van
ambtenaren die permanent – met het oog op de aanstaande transitieop
Bonaire, St. Eustatius of Saba – verbleven. Vanaf 1 april is deze situatie
echter aan het veranderen: in toenemende mate verblijven ambtenaren,
die door de departementen als kwartiermaker zijn aangewezen – op de
eilanden voor een meer structureel verblijf.
Om die reden doe ik u hierbij een overzicht toekomen dat aan de hand van
twee peildata is opgesteld, 1 april en 1 juni van dit jaar.

In het overzicht onderscheid ik 3 categorieën ambtenaren: de medewer-
kers die werkzaam zijn bij het Regionaal Service Centrum (RSC), de kwar-
tiermakers van de Nederlandse departementen en de Commissaris voor
Bonaire, St. Eustatius en Saba en zijn stafmedewerker.

1 april 2009 1 juni 2009

Medewerkers RSC 5 5
Kwartiermakers 3 7
Commissaris en staf 2 2

Van de vijf medewerkers bij het RSC zijn er vier werkzaam als kwartierma-
kers onder meer op het gebied van HRM, Facilitaire Zaken en Financiën.
De vijfde medewerker is het per 1 april aangestelde Hoofd Financiën. De
kwartiermakers van de departementen zijn belast met het ter plaatse

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2008–2009

KST133615
0809tkkst31568-50
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2009 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 568, nr. 50 1



treffen van voorbereidingen voor de transitie van de BES-eilanden. Op
1 juni hadden de departementen van VWS, VWS (zorgkantoor), V&W, de
Belastingdienst, Jeugd & Gezin, de Immigratie en Naturalisatie Dienst en
OCW een kwartiermaker aangesteld op de eilanden.
Naar verwachting heeft na de zomer ieder departement een kwartier-
maker op één van de eilanden.
Per medewerker bedragen de totale kosten gemiddeld € 150 000,00: dit
bedrag omvat uitzendkosten, salariskosten, een toelage op grond van het
Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties en de kosten verbonden aan de werkplek.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten
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