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1.

11 oktober 2011
43305/FB/

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26
september 2011 inzake het WODC-onderzoek 'De staat van bestuur van Aruba'
De commissie besluit om eind dit jaar over dit onderzoek opnieuw van gedachten te
wisselen.

2.

Halfjaarrapportage College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
De commissie zal de inhoudelijke behandeling van deze rapportage door de Tweede Kamer
afwachten en de rapportage desgewenst opnieuw agenderen.

3.

Rol van de commissie KOREL bij de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer
van specifieke BES-wetgeving
De commissie bespreekt het ambtelijke memo terzake en besluit een voorstel te doen aan
de Kamervoorzitter (via het College van Senioren) om wetsvoorstellen die specifiek
betrekking hebben op de BES-eilanden ter schriftelijke voorbereiding in handen te stellen
van de commissie KOREL, met een attendering naar de relevante vakcommissie(s). De
commissie zal voorts voorstellen deze werkwijze over twee jaar te evalueren, aangezien
haar streven erop gericht is dat uiteindelijk het zwaartepunt van behandeling komt te
liggen bij de vakcommissies. Ook zal zij de Kamervoorzitter voorstellen om wetsvoorstellen
op het werkterrein van de commissie KOREL met een vakcommissieoverstijgend karakter zoals te doen gebruikelijk - in handen van de commissie KOREL te blijven stellen.

4.

T01158
De Kamer zal een brief ontvangen over de inventarisatie door VWS van de huidige situatie
op het gebied van abortus en euthanasie op de BES en over de wijze waarop we tgeving op
dat terrein op prudente wijze op de BES wordt ingevoerd (31959)
Brief van de minister van VWS, ontvangen op 6 oktober 2011, inzake de Wet afbreking
zwangerschap in Caribische Nederland (wordt gedrukt als 31959, E).
De commissie besluit toezegging T01158 als deels voldaan aan te merken (namelijk voor
zover de toezegging ziet op abortus). Tevens besluit zij dat de brief kan worden betrokken
bij het mondeling overleg met de minister van VWS dat gepland staat voor 1 november
2011.
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De griffier van de commissie,
Fred Bergman

