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1. Antwoorden vragen ter voorbereiding beleidsdebat 

Brief van de minister van BZK van 10 april 2013 inzake vragen ter voorbereiding van het 

beleidsdebat in reactie op de brief uit de commissie van 15 maart 2013 (33400 IV, N). 

De commissie besluit op 23 april 2013 inbreng te leveren voor nadere vragen aan de 

regering. 

 

2. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

Brief van de minister van BZK van 29 maart 2013 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen. 

(33400 VII, C). 

Brief van de minister van VWS van 19 maart 2013 inzake halfjaarlijkse stand van zaken 

toezeggingen (33400 XVI, D). 

Brief van de minister van Financiën van 28 maart 2013 inzake halfjaarlijkse stand van zaken 

toezeggingen (33400 IX, F) 

De commissie besluit de brieven, voor zover deze zien op toezeggingen op het gebied van de 

commissie KOREL, voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie: 

 Toezeggingen T01030 en T01221 als voldaan aan te merken; 

 Toezeggingen T01222, T01154, T01220, T01224, T01225 en T01156 als openstaand 

geregistreerd te laten; 

 Toezegging T01261 voor zover deze ziet op het rapporteren bij het Belastingplan 

2013 als voldaan te beschouwen en voor het overige deel als openstaand 

geregistreerd te laten en registreren als legisprudentie. 

 

3. Overzicht legislatieve terughoudendheid 

De commissie constateert dat er in 2013 overzichten zijn ontvangen van de departementen 

van SZW, OCW, V&J en I&M, en dat het overzicht van het ministerie van BZK voor begin 

april 2013 in het vooruitzicht is gesteld. De commissie verzoekt de staf ambtelijk bij de 

overige departementen te rappelleren. 

 

4. Gezamenlijke vergadering commissies Koninkrijksrelaties beide Kamers 

De commissie stemt in met het datumvoorstel voor de gezamenlijke vergadering met de 

Tweede Kamer (14 mei 2013 van 17.00 tot 18.00 uur) en besluit op 23 april a.s. in 

voorbereiding op deze vergadering het IPKO te evalueren en te inventariseren welke wensen 
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er leven ten aanzien van de agenda van het volgende IPKO van januari 2014 op Curaçao. Op 

14 mei a.s. zal de commissie nader besluiten wat de inbreng zal zijn voor de gezamenlijke 

vergadering van die middag. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

De commissie verzoekt de staf na te gaan wat de stand van zaken is ten aanzien van de 

behandeling in de Tweede Kamer van de pakketmaatregelen voor de zorg op Caribisch 

Nederland. 


