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brief motie Simons over constitutionele toetsing in 

Caribisch Nederland 

Aanleiding 

De Tweede Kamer heeft op 18 oktober 2022 de motie Simons aangenomen (TK 

2022/23 36 200 VII, nr. 44) waarin de regering wordt verzocht voor het 

commissiedebat over de hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing (vooralsnog 

gepland op 9 februari) de Kamer een overzicht te doen toekomen van de 

mogelijkheden van constitutionele toetsing voor inwoners op Bonaire, Statia en 

Saba. 

Geadviseerd besluit 

Instemmen met de voorgestelde reactie op de motie en de brief ondertekenen. U 

ondertekent mede namens de minister voor Rechtsbescherming. 

Kern 

Zoals in de Hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing is aangegeven is het kabinet 

geen voorstander van toetsing door de rechter aan sociale grondrechten. Dat 

geldt ook ten aanzien van Caribisch Nederland.  

Toelichting 

De motie vraagt naar de mogelijkheden van constitutionele toetsing door de 

rechter aan met name sociale grondrechten in Caribisch Nederland. In de 

Hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing stelt het kabinet voor om constitutionele 

toetsing mogelijk te maken voor alle rechterlijke instanties (gespreide toetsing). 

Dat geldt ook voor de rechterlijke instanties in Caribisch Nederland. Voorts heeft 

het kabinet aangegeven geen voorstander te zijn van toetsing door de rechter aan 

sociale grondrechten omdat de uitwerking daarvan meer ligt in het politiek 

domein. Voor Caribisch Nederland is dat niet anders. In dit verband is ook van 

belang dat het kabinet per brief van 23 januari 2023 heeft aangekondigd gelijke 

behandelingswetgeving in te voeren in Caribisch Nederland.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 
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