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1. Halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK  

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

Koninkrijksrelaties van 20 maart 2012 (33000 VII, G) 

Ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen besluit de commissie: 

− Toezegging T01155 als openstaand geregistreerd te laten, in afwachting van antwoord op 

haar brief van 20 maart 2012 (nadere vragen ten aanzien van de evaluatie van de 

WOLBES); 

− Toezegging T01159 als afgedaan te beschouwen; 

− Toezegging T01222 als openstaand geregistreerd te laten (nieuwe deadline 1 januari 

2013); 

− Toezegging T01225 als openstaand geregistreerd te laten, conform besluitvorming in de 

commissie op 13 maart 2012. 

 

2. Halfjaarlijks rappel toezeggingen OCW  

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

van 23 maart 2012 (33000 VIII, F) 

Ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen besluit de commissie: 

− Toezegging T01268 als openstaand geregistreerd te laten; 

− Toezegging T01269 als afgedaan te beschouwen. 

 

3. T01156 

Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg 

op de BES-eilanden (31957) 

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 maart 2012 (met 

bijlage) 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. Daarnaast besluit de 

commissie de toezegging als openstaand geregistreerd te laten, 1 januari 2013 als nieuwe 

deadline vast te stellen en vraagt zij de staf navraag te doen bij het ministerie van OCW naar 

de staat van het onderwijs op de BES-eilanden. 



 

 Datum 3 april 2012 

 Kenmerk 43939/FB/ 

 blad 2 

 

 

 

4. Mededelingen en rondvraag 

− Naar aanleiding van het verslag van de minister van BZK van haar reis naar het Caribisch 

deel van het Koninkrijk wordt de staf verzocht navraag te doen bij het ministerie naar de 

stand van zaken ten aanzien van het koopkrachtonderzoek voor de BES-eilanden en van 

het integriteitonderzoek op Curaçao. 

− De voorzitter van de commissie doet kort verslag van de voorbereidingen voor het IPKO 

van juni 2012. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


