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1. T01158 

De Kamer zal een brief ontvangen over de inventarisatie door VWS van de huidige situatie op 

het gebied van abortus en euthanasie op de BES en over de wijze waarop wetgeving op dat 

terrein op prudente wijze op de BES wordt ingevoerd (31959) 

Brief van de minister van VWS d.d. 9 mei 2012 inzake implementatie euthanasieregelgeving 

in Caribisch Nederland (31959, G) 

 

De commissie besluit in meerderheid de brief voor kennisgeving aan te nemen en de 

toezegging als voldaan te beschouwen. De commissie zal de ontwikkelingen op het gebied 

van abortus en euthanasie nauwlettend blijven volgen. 

 

2. Legislatieve terughoudendheid BES-wet- en regelgeving 

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake verzoek 

betreffende legislatieve terughoudendheid BES-eilanden (33000 IV, E) 

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Algemene Zaken inzake verzoek 

betreffende legislatieve terughoudendheid BES-eilanden (33000 IV, F) 

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

inzake verzoek betreffende legislatieve terughoudendheid BES-eilanden (33000 IV, G) 

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

inzake verzoek betreffende legislatieve terughoudendheid BES-eilanden (33000 IV, H) 

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie inzake verzoek 

betreffende legislatieve terughoudendheid BES-eilanden (33000 IV, I) 

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

verzoek betreffende legislatieve terughoudendheid BES-eilanden (33000 IV, J) 

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

Koninkrijksrelaties betreffende legislatieve terughoudendheid BES-eilanden (33000 IV, K) 

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu betreffende 

legislatieve terughoudendheid BES-eilanden (33000 IV, L) 

 

De commissie neemt de brieven voor kennisgeving aan en besluit de departementale 

opgaven van januari 2013 af te wachten. De commissie spreekt haar waardering uit voor het 
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door de staf (wekelijks) opgestelde "overzicht van stand van zaken wetgeving (ook) van 

toepassing op de BES".  

 

3. Brief van de minister van OCW van 16 mei 2012 

Brief van de minister van OCW van 16 mei 2012 inzake evaluatie Onderwijsagenda voor 

Caribisch Nederland (met bijlagen). 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit de rappeldatum van 

toezegging T01156 ook voor wat betreft onderwijs te verplaatsen naar 1 januari 2013 in 

afwachting van rapportages over de zorg en het onderwijs over 2012. Daarnaast besluit de 

commissie het onderwerp 'onderwijs op de BES-eilanden' in de eerstvolgende vergadering 

opnieuw te agenderen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 


