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Vragen van het lid Van Gennip
(CDA) inzake: voornemen om het
Consulaat-Generaal in Melbourne te
sluiten. (Ingezonden 11 maart 1999)

1
Kunt u bevestigen dat het in uw
voornemen ligt om het
Consulaat-Generaal in Melbourne te
sluiten?

2
Indien dit voornemen inderdaad
bestaat, zouden de leden van de
CDA-fractie gaarne vernemen welke
de motieven zijn om juist deze post te
sluiten.

3
Realiseert u zich dat het werkgebied
van het betrokken
Consulaat-Generaal meer dan
200 000 Nederlanders en voormalige
Nederlandse staatsburgers alsmede
hun verwanten omvat, afgezien nog
van de sterk toenemende stroom
toeristen, tijdelijke
arbeidscontractanten, enz.?

4
Heeft bij de overwegingen wel een rol
gespeeld dat bij de vergrijzende
groep emigranten de behoefte aan
communicatie met de Nederlandse
samenleving eerder groter dan
kleiner kan worden?

5
Hoe verhoudt deze maatregel met het
recente voornemen van de Regering
om door vestigingen ter plekke in het

buitenland de uitvoering van de
sociale zekerheid te verbeteren?

6
Is het u bekend dat deze maatregel
ervaren wordt als een verder afstand
scheppen door de Nederlandse
overheid van (voormalige)
Nederlanders, nadat eerder al het
emigratieverdrag is opgezegd,
emigratieattachees zich hebben
teruggetrokken, en aanspraken van
(voormalige) Nederlanders op
Nederlandse sociale voorzieningen in
hun ogen ondeugdelijk behandeld
zijn?

7
Hebt u over deze eventuele sluiting
overleg gevoerd met uw collega van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
die inzake de Nederlandse
emigranten competent is?

8
Bent u bereid de sluitingsmaatregel,
indien deze inderdaad in het
voornemen ligt, in heroverweging te
nemen?

Mededeling

Mededeling van de heer Van
Aartsen, Minister van Buitenlandse
Zaken. (Ontvangen 12 april 1999)

Onder verwijzing naar het schrijven
d.d. 11 maart 1999, waarbij gevoegd
waren de vragen ingediend door het
lid Van Gennip overeenkomstig
artikel 140 van het Reglement van
Orde der Kamer, moge ik te Uwer

kennis brengen dat besluitvorming
nog niet formeel is afgerond. Het ligt
in mijn voornemen, u op zo kort
mogelijke termijn in het bezit te
stellen van mijn antwoord.
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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden

KVR9102
ISSN 0921 - 738x
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 1999 Eerste Kamer, vergaderjaar 1998–1999, Aanhangsel 33


