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1. Besluitvorming in het College van Senioren 

De commissievoorzitter meldt dat de Kamervoorzitter/het College van Senioren heeft 

ingestemd met: 

a.) het voorstel dat een Eerste Kamerdelegatie, met leden afkomstig uit de commissie 

verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties, eens per zittingsperiode van de Eerste Kamer een 

werkbezoek aflegt aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, zo spoedig mogelijk na 

aantreden van de nieuwe Kamer; 

b.) het voorstel dat een delegatie van 7 Kamerleden (i.e. commissievoorzitter (PvdA), 

vicevoorzitter (D66), een lid van de VVD-fractie, een lid van de CDA-fractie, een lid van de 

PVV-fractie, een lid van de SP-fractie en een lid van de GroenLinks-fractie) van woensdag 2 

t/m zondag 13 januari 2013 een werkbezoek aflegt aan het Caribisch deel van het 

Koninkrijk. Bij terugkomst van het werkbezoek zal (mondelinge en/of schriftelijke) 

verslaglegging plaatsvinden. 

De commissie bespreekt voorts de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van het 

werkbezoek.  

 

2. Rapport Algemene Rekenkamer: "Rijksoverheid en Caribisch Nederland, naleving 

van afspraken" 

Brief van de Algemene Rekenkamer van 21 november 2012 (wordt gepubliceerd als 33400 

IV, G) 

De commissie wenst het rapport aan de orde te stellen bij het eerstvolgende overleg met de 

minister van BZK (in het bijzonder de vraag welke nieuwe wetgeving met betrekking tot 

Caribisch Nederland nu precies tot het "transitiepakket" behoort en de vraag naar de 

beleidscoördinatie met betrekking tot dit deel van het Koninkrijk). Tevens wordt de staf 

verzocht bij het departement te verzoeken om toezending aan de Kamer van het 

totaaloverzicht van voorgenomen regelgeving van invloed op Caribisch Nederland, dat 

blijkbaar vier keer per jaar wordt samengesteld.  
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3. Mededelingen en rondvraag 

Het Belevingsonderzoek Caribisch Nederland "Samen verder bouwen" wordt betrokken bij de 

voorbereiding van het werkbezoek en zal desgewenst ook aan de orde kunnen komen in het 

voorgenomen gesprek met de minister van BZK.  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 

 

 

 


