
 

 

  

 

 
 
 

Den Haag, 26 januari 2012  

 
Noot: HERZIENE BESLUITENLIJST i.v.m. wijziging agendapunt 3. 
 
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties 
 
Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3, 6 

KR i.v.m. agendapunt 2, 3, 6 
OCW i.v.m. agendapunt 9, 10 
SZW i.v.m. agendapunt 12 
VWS i.v.m. agendapunt 8, 11  

 
Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 25 januari 

2012 
 
 
 
  Brievenlijst 
    
1.  Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)   
   
 
 
  
  Wet- en regelgeving 
    
2.  Agendapunt: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 

verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een 
constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen 
vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste 
Kamer 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister-president, M. Rutte - 23 december 2011  

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele 
basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen 
van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de 
verkiezing van de leden van de Eerste Kamer - 33131 

 Besluit: Voortouw overdragen aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken met als 
volgcommissie de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.  

 Volgcommissie(s): KR    
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3.  Agendapunt: Wet houdende goedkeuring van een zestal ministeriële regelingen tot 

aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van 
enkele wetten 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 

januari 2012  
Wet houdende goedkeuring van een zestal ministeriële regelingen tot aanpassing 
van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten - 33139 

 Besluit: Voortouw overdragen aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport met als volgcommissie de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.  

 Volgcommissie(s): KR, BiZa    
 
 
  
  Brieven van de minister van BZK 
    
4.  Agendapunt: Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van 

de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (wijziging 
samenhangende met de Najaarsnota)  

   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 21 december 2011  
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de 
begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (wijziging 
samenhangende met de Najaarsnota)  - 33090-IV-3 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Noot: Betrokken bij plenaire behandeling Najaarsnota.  
 
 
5.  Agendapunt: Reactie op verzoek Van Raak over het lekken van belastingschulden van de 

ministers el Hakim en Jamaloodin van Curaçao 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 22 december 2011  
Reactie op verzoek Van Raak over het lekken van belastingschulden van de 
ministers el Hakim en Jamaloodin van Curaçao - 33000-IV-49 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Noot: Betrokken bij VAO op 22 december 2011.  
 
 
6.  Agendapunt: Aanbieding besluitenlijst van de Koninkrijksconferentie 2011  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 23 december 2011  
Aanbieding besluitenlijst van de Koninkrijksconferentie 2011  - 33000-IV-50 

 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen verzamel algemeen overleg met de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.   

 Volgcommissie(s): KR, BiZa    
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7.  Agendapunt: Toekomstvisie aangaande de Isla raffinaderij op Curaçao 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 12 januari 2012  
Toekomstvisie aangaande de Isla raffinaderij op Curaçao - 33000-IV-52 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Noot: Na het komende werkbezoek van de minister van BZK aan het Caribisch deel van 

het Koninkrijk volgt een verslag van dit bezoek, waarin ook op dit onderwerp zal 
worden ingegaan.  

 
 
8.  Agendapunt: Uitvoering motie Ortega-Martijn/Van der Staaij over  kinderleed binnen het 

Koninkrijk (33 000 IV nr. 36)  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 24 januari 2012  
Uitvoering motie Ortega-Martijn/Van der Staaij over kinderleed binnen het 
Koninkrijk (33 000 IV nr. 36) - 33000-IV-55 

 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg BES aangelegenheden met de ministers van 
VWS en van BZK van 30 januari en 6 februari 2012 voor wat betreft BES 
aspecten.  

 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen verzamel algemeen overleg met de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor wat betreft de 
landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten.  

 Volgcommissie(s): VWS    
 
 
  
  Brieven overige bewindspersonen 
    
9.  Agendapunt: Uitstel inzake rapport verkenning implementatie Verdrag van Malta op de 

eilanden van Caribisch Nederland 
   
 Zaak:  Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra 

- 23 december 2011  
Uitstel inzake rapport verkenning implementatie Verdrag van Malta op de 
eilanden van Caribisch Nederland - 33053-2 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Volgcommissie(s): OCW    
 
 
10. Agendapunt: Draagkrachtmeting en werkzaamheden van DUO (Dienst Uitvoering 

Onderwijs). De staatssecretaris geeft deze informatie n.a.v. toezeggingen 
gedaan tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg van 15 juni 2011. 

   
 Zaak:  Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra 

- 19 januari 2012  
Draagkrachtmeting en werkzaamheden van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 
De staatssecretaris geeft deze informatie n.a.v. toezeggingen gedaan tijdens het 
Interparlementair Koninkrijksoverleg van 15 juni 2011. - 32836-2 

 Besluit: Aanhouden in afwachting van eind maart te ontvangen nadere informatie.  
 Volgcommissie(s): OCW    
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11. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie VWS over wat de minister van VWS voor de 

BES-eilanden doet op gezondheidszorggebied 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 

19 januari 2012  
Reactie op verzoek commissie VWS over wat de minister van VWS voor de BES-
eilanden doet op gezondheidszorggebied - 31568-92 

 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg BES aangelegenheden met de minister van 
VWS op 30 januari 2012.  

 Volgcommissie(s): VWS    
 
 
12. Agendapunt: Brief inzake Caribisch Nederland  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 

23 januari 2012  
Brief inzake Caribisch Nederland  - 33000-IV-54 

 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg BES aangelegenheden met de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid  op 30 januari 2012.  

 Volgcommissie(s): SZW    
 
 
  
  Overig 
    
13. Agendapunt: Brief van de Griffier van de Kamer inzake de motie 33 000 IV, nr. 11, 

waarbij de Griffier wijst op een lopend onderzoek van Bureau Wetgeving 
van de Kamer over het opstellen van een notitie over de uitvoering van deze 
motie 

   
 Zaak:  Brief Kamer - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 28 december 2011  

Brief van de Griffier van de Kamer inzake de motie 33 000 IV, nr. 11, waarbij de 
Griffier wijst op een lopend onderzoek van Bureau Wetgeving van de Kamer over 
het opstellen van een notitie over de uitvoering van deze motie - 2011Z27574 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 
14. Agendapunt: Actiepunten IPKO Sint Maarten januari 2012 
   
 Zaak:  Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, B.I. van der 

Burg (VVD) - 25 januari 2012  
Werkgroepen IPKO - 2012Z01243 

 Besluit: Ook in de komende procedurevergaderingen zal dit punt worden geagendeerd.   
 
 
  
  Rondvraag 
    
 
  Geen agendapunten 

  
 
 
 
Griffier: T.N.J. de Lange 
Activiteitnummer: 2011A05713 
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