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1. Interparlementair Koninkrijksoverleg, januari 2012 

De commissie bespreekt mogelijke onderwerpen voor werkbezoeken/gesprekken op Curaçao, 

Aruba, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De staf zal deze voorstellen doorgeleiden naar de 

Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.  

 

Voorts besluit de commissie dat jaarlijks, in aanloop naar het Interparlementair 

Koninkrijksoverleg in het Caribisch deel van het Koninkrijk, besloten zal worden ten aanzien 

van de invulling van de delegatieplek(ken) die bij toerbeurt worden toegewezen, waarbij 

onder meer zal worden betrokken welke fracties in deze zittingsperiode reeds gebruik 

hebben gemaakt van een toerbeurtplaats(en). 

 

2. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

De commissie besluit naar aanleiding van de reacties van de verschillende departementen op 

het halfjaarlijks toezeggingrappel de 
- toezeggingen T01157, T01159, T01225, T01155, T01268, T01269 en T01261 als 

openstaand geregistreerd te laten; 

- toezeggingen T01156 en T01158 als openstaand geregistreerd te laten en de minister van 

VWS als verantwoordelijke minister aan te merken; 

- toezegging T01161 als deels voldaan geregistreerd te laten en de minister van VWS als 

verantwoordelijke minister aan te merken; 

- toezeggingen T01259 en T01260 als voldaan te beschouwen. 

 

Daarnaast besluit de commissie toezegging T01222 niet als afgedaan te beschouwen, maar 

als openstaand geregistreerd te laten, aangezien de Eerste Kamer met de brief waarnaar 

verwezen wordt door de regering (32.500 IV, nr. 39) slechts wordt geïnformeerd over de 

voortgang op Sint Maarten en er niet wordt ingegaan op de voortgang op Curaçao. 

Daarnaast is ook toegezegd dat de Eerste Kamer hierover ook in de toekomst tweemal per 

jaar geïnformeerd zal worden. 

 
De commissie is in nader schriftelijk overleg met de regering getreden inzake de 

toezeggingen T01030 en T01221 en besluit derhalve deze toezeggingen als deels voldaan 

aan te merken. 
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3. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 

september 2011 inzake WODC onderzoek 'De staat van het bestuur van Aruba'  

De commissie besluit de bespreking van het rapport aan te houden tot 11 oktober 2011. 

 

4. Conceptbrief inzake toezeggingen T01030 en T01221 

De commissie stelt de brief aan de minister van BZK inzake toezeggingen T01030 en T01221 

vast. 

 
5. Halfjaarrapportage College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 

De staf zal nagaan hoe de behandeling van deze rapportage in de Tweede Kamer ter hand is 

genomen. De halfjaarrapportage zal op 11 oktober 2011 opnieuw geagendeerd worden. 

 

6. Rondvraag  

De commissie besluit bij een eerstvolgende gelegenheid de betrokkenheid van de commissie 

KOREL bij de parlementaire behandeling van specifieke BES-wetgeving te bespreken. 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


