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1. T01267 

T01267 De regering zal de Eerste Kamer de tijdens de onderwijsconferentie gemaakte 

afspraken over het behalen van het benodigde kwaliteitsniveau in het onderwijs op de BES-

eilanden toezenden (32.419). 

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 15 april 2011 inzake de 

onderwijsagenda voor Caribisch Nederland (wordt gedrukt als  Kamerstuk 32419, F).    

De commissie heeft met waardering kennisgenomen van de brief en besluit de toezegging als 

voldaan te beschouwen. De commissie zal haar waardering tot uitdrukking brengen in een 

brief aan de regering. 

 

2. Conceptbrief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

inzake coördinatie van beleid en wetgeving met betrekking tot de BES-eilanden 

Bespreking en vaststelling  
De brief wordt met in achtneming van een enkele tekstuele wijziging vastgesteld. 

 

3. Evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer 

Bespreking van het eindverslag van de vaste commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties inzake de evaluatie van de nieuwe Europese werkwijze van de 

Eerste Kamer (zie toelichting). 

De commissie neemt met instemming kennis  van de aanbevelingen, hoewel het werkterrein 

van de commissie alleen sporadisch aanleiding geeft voor toepassing van de Europese 

werkwijze. Desondanks zal de commissie alert blijven op mogelijk relevante Europese 

dossiers, in het bijzonder voor de BES-eilanden.  

 

4. Rondvraag en mededelingen 

De commissievoorzitter deelt mee dat het College van Senioren heeft besloten dat het 

parlementair overleg van delegaties van de Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten 

van Curaçao en de Staten van Sint-Maarten in de week van 13 juni met deelname van Eerste 
Kamerleden zal kunnen plaatsvinden. De commissie acht het noodzakelijk en wenselijk dat 

de bevolkingen van de BES-eilanden adequaat en op passende wijze door de Staten-

Generaaldelegatie (kunnen) worden vertegenwoordigd in het overleg.  
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De waarnemend griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


