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1. T01155 

De regering zegt de Kamer een brief toe over de toetsingscriteria die gehanteerd zullen 

worden bij de evaluatie van de wet WolBes over vijf jaar (31954) 

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 maart 2012 

inzake de evaluatie van de WOLBES en de FINBES (31954, D). 

 

De commissie besluit een brief te sturen in reactie op de brief van de minister van BZK van 7 

maart 2012.  

 

2. T01225 

De Eerste Kamer zal geïnformeerd worden over de voortgang en de resultaten van het 

onderzoek dat Aruba doet naar de wenselijkheid van aansluiting bij diverse 

consensusrijkswetten. 

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 maart 2012 

betreffende T01225 inzake voortgang en de resultaten van het onderzoek van de regering 

van Aruba naar wenselijkheid van aansluiting bij diverse consensusrijkswetten. (31568, D) 

 

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 2 maart 2012 voor kennisgeving 

aan te nemen en toezegging T01125 als openstaand geregistreerd te laten. 

 

3. T01157 

De Kamer zal per brief worden geïnformeerd op welke wijze de regering de toegezegde 

legislatieve terughoudendheid ten aanzien van de BES zal waarborgen (31954) 

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 december 2011 

inzake toezegging over waarborg legislatieve terughoudendheid. (33000 VII, C) 

Verslag van een mondeling overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en 

Konninkrijksrelaties van 31 januari 2012. (33000 IV, D) 

 

De commissie besluit, in het licht van de toegezegde legislatieve terughoudendheid, een brief 

te sturen aan alle bewindspersonen, waarin wordt verzocht om een overzicht van de in 

voorbereiding zijnde wet- en regelgeving die (mede) van toepassing is op de BES-eilanden, 



 

 Datum 13 maart 2012 

 Kenmerk 43848/FB/FW 

 blad 2 

 

Conceptbrieven zullen opgesteld worden door de staf en ter vaststelling geagendeerd worden 

in de vergadering van 20 maart 2012. 

 

4. T01161 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer toe te 

rapporteren over de manier waarop het abortuspreventieprogramma op de BES wordt 

opgezet en vormgegeven (31959) 

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 augustus 2011 inzake 

preventie onbedoelde zwangerschappen in Caribisch Nederland. (31959, D) 

Verslag van een mondeling overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

van 1 november 2011 (31959, F) 

 

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 19 

augustus 2011 en het mondeling overleg met de minister van VWS van 1 november 2011, 

toezegging T01161 als voldaan aan te merken. 

 

5. Follow-up Interparlementair Koninkrijksoverleg en werkbezoeken januari 2012 

Verslag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg 10-13 januari 2012 en van de 

werkbezoeken voorafgaand aan het overleg (33154, A). 

 

De commissie bespreekt de follow-up van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) en 

de werkbezoeken van januari 2012 en de daaruit voortvloeiende acties. De 

commissievoorzitter brengt onder de aandacht de belemmeringen voor leerkrachten om 

vanuit Nederland te gaan werken op de BES-eilanden. Deze houden onder andere verband 

met de AOW-opbouw, de hypotheekrenteaftrek en verhuiskosten. 

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman  


