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1. Interparlementair Koninkrijksoverleg juni 2012 

De commissie bekrachtigt het door de voorzitter van de commissie toegelichte besluit van de 

voorzitters van de commissies voor Koninkrijksrelaties van de parlementen van de vier 

landen van het Koninkrijk om het IPKO van juni 2012 geen doorgang te laten vinden en het 

op te schorten tot januari 2013. In de tussentijd zal de voortgang van de werkgroepen 

worden gemonitord.  

 

2. Brieven legislatieve terughoudendheid 

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) 

De commissie besluit de behandeling van de brieven aan te houden totdat van alle 

bewindslieden een reactie is ontvangen. Gelet op het verstrijken van de deadline voor 

beantwoording, zal de staf een ambtelijk rappel uitdoen aan de bewindslieden van wie nog 

geen reactie is ontvangen. 

 

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen VWS 

Verslag van een schriftelijk overleg inzake halfjaarlijkse rapportage openstaande 

toezeggingen (33000 XVI, G) 

De commissie besluit de toezeggingen T01156 en T01158 als openstaand geregistreerd te 

laten. 
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4. 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 19 april 2012 met 

antwoord op nadere vragen evaluatie WolBES (31954, E) 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01155 als 

voldaan te beschouwen. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 
De commissie wil de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

graag attenderen op de mogelijke gevolgen van wetsvoorstel 33019 (wijziging Mediawet 

2008) voor de nieuwsvoorziening in het Caribisch deel van het Koninkrijk en verzoekt de 

commissie OCW deze mogelijke gevolgen mee te nemen bij de behandeling van het 

wetsvoorstel (voorbereidend onderzoek staat geagendeerd voor 22 mei a.s.) 

 

Naar aanleiding van de halfjaarrapportage van de Rijksvertegenwoordiger, besluit de 

commissie eenmaal per jaar een gesprek te voeren met de Rijksvertegenwoordiger voor de 

BES-eilanden, bij voorkeur kort nadat deze een halfjaarrapportage heeft uitgebracht. 

 

 


