Den Haag, 7 september 2016

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Volgcommissie(s):

V&J

i.v.m. agendapunt

4

BuZa

i.v.m. agendapunt

7

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7
september 2016

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Wet- en regelgeving
Geen agendapunten
Brieven van de minister van BZK
2.

Agendapunt:

Overeenkomst Aruba en CITGO heropening raffinaderij

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A.
Blok - 8 juli 2016
Overeenkomst Aruba en CITGO heropening raffinaderij - 34300-IV-71
Desgewenst betrekken bij plenaire begrotingsbehandeling

Besluit:

3.

Agendapunt:

Kabinetsreactie de afsprakenlijst van het Interparlementair
Koninkrijksoverleg (IPKO) van 31 mei 2016 tot 3 juni 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A.
Blok - 8 juli 2016
Kabinetsreactie de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg
(IPKO) van 31 mei 2016 tot 3 juni 2016 - 33845-19
Agenderen voor te plannen verzamel-algemeen overleg Caribische delen van
het Koninkrijk na de plenaire begrotingsbehandeling (gepland in de week van
11 oktober 2016)

Besluit:

4.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de commissie op berichten naar aanleiding
van schriftelijke vragen over de gokindustrie op Curaçao

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A.
Blok - 26 juli 2016
Reactie op het verzoek van de commissie op berichten naar aanleiding van
schriftelijke vragen over de gokindustrie op Curaçao - 24557-141

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

Desgewenst betrekken bij plenaire begrotingsbehandeling
Minister BZK verzoeken om alle vragen die de leden Van Raak en Bosman de
laatste maanden over dit onderwerp hebben gesteld en die zijn beantwoord
door verwijzing naar de verantwoordelijkheid van de regering van Curaçao,
alsnog ter inhoudelijke beantwoording aan de regering van Curaçao voor te
leggen
V&J

Brieven overige bewindspersonen
5.

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op de brief van Bonaire Business and
Employers Association (BBE) inzake armoede en koopkracht Caribisch
Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 21 juni 2016
Afschrift van het antwoord op de brief van Bonaire Business and Employers
Association (BBE) inzake armoede en koopkracht Caribisch Nederland 2016Z12508
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren

Besluit:

6.

Agendapunt:

Afschrift van de antwoordbrief aan het Openbaar Lichaam Saba inzake
het voorzieningenniveau

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 4 juli 2016
Afschrift van de antwoordbrief aan het Openbaar Lichaam Saba inzake het
voorzieningenniveau - 2016Z13747
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de commissie inzake de situatie actuele
situatie in Venezuela en de mogelijke consequenties voor de
afzonderlijke landen in het Koninkrijk

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 juli 2016
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties inzake
de situatie actuele situatie in Venezuela en de mogelijke consequenties voor de
afzonderlijke landen in het Koninkrijk - 29653-28
Agenderen voor algemeen overleg over Venezuela met de ministers van BZK en
BuZa (voortouw cie. KR, volgcie. BuZa)
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
8.

Agendapunt:
Noot:

Inbrengdatum vragen begroting Koninkrijksrelaties
Inbrengdatum vastgesteld op woensdag 28 september 2016 om 16.00 uur,
antwoorden regering uiterlijk 7 oktober 2016.

Rondvraag
9.

Agendapunt:

Rondvraagpunt door het lid Van Laar voor het verzoek om een rappel
aan de regering van Curaçao over de beantwoording van vragen over
de ISLA raffinaderij

2

Zaak:

Besluit:

10.

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.P. van Laar (PvdA)
- 7 september 2016
Rondvraagpunt door het lid Van Laar voor het verzoek om een rappel aan de
regering van Curaçao over de beantwoording van vragen over de ISLA
raffinaderij - 2016Z16092
Ambtelijk bij Staten Curaçao navraag doen naar beantwoording verzoek
commissie aan Staten om reactie motie ISLA

Agendapunt:

Rondvraagpunt door het lid Bosman verzoek om aan Rijksministerraad
te vragen of voorzien is in onafhankelijke waarneming bij de
verkiezingen dit najaar in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 7
september 2016
Rondvraagpunt door het lid Bosman verzoek om aan Rijksministerraad te
vragen of voorzien is in onafhankelijke waarneming bij de komende
verkiezingen in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk - 2016Z16094
Minister BZK verzoeken om tijdig vooraf in de Rijksministerraad te agenderen of
er tijdens de verkiezingen dit najaar in het Caribische deel van het Koninkrijk
onafhankelijke verkiezingswaarnemingen plaatsvinden en zo nee, te bevorderen
dat daarin alsnog wordt voorzien

Besluit:

Griffier:

T.N.J. de Lange

Activiteitnummer:

2016A02898
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