
Planningsoverzicht vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (2019) 

Planning (per kwartaal) Onderwerp 
Q1 Reactie op brief van Meesters over initiatief voor publieksvoorlichting over Caribisch deel van het Koninkrijk 
 Reactie op brief van BES Air over gang van zaken bij het opzetten van nieuwe luchtverbindingen voor de BES-eilanden 
 Kabinetsreactie op afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van januari 2019 
 Informatie over verlenging Rft, Koninklijk Besluit 
 Protocol inzake de inzet van personeel vanuit de flexibel inzetbare pool Koninklijke Marechaussee (flexpool Kmar) in de 

landen 
 Herziening protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk 
 Informatie over de bancaire dienstverlening op Sint Eustatius 
  
Planning (per kwartaal) Onderwerp 
Q2 Kabinetsstandpunt over AIV-advies ‘Fundamentele rechten in het Koninkrijk: Eenheid in Bescherming.’ 
 Derde voortgangsrapportage Sint Eustatius 
 Bestuursakkoord met Saba – Saba-package 
 Tweede voortgangsrapportage Wereldbank en wederopbouw Sint Maarten 
 Informatie over de regelingen bij gunning van opdrachten en of deze voldoende zijn toegespitst op de kleinschaligheid van 

de eilanden 
 Voortgangsrapportage bestuursakkoord Bonaire 
 Stand van zaken besteding Regio-envelop 
 IJkpunt sociale zekerheid 
 Inventarisatie bij bestuurscolleges en de landen van de wenselijkheid om levenloos geboren kinderen op te nemen in PIVA 

(motie Özütok) 
  
Planning (per kwartaal) Onderwerp 
Q3 Voortgang kwalitatief onderzoek door Unicef Nederland in Caribisch Nederland (situational analysis), inclusief informatie over 

het budget voor kinderrechten en versterkte coördinatie tussen betrokken departementen en openbare lichamen (motie Van 
der Graaf)  

 Besluit over verkiezingen op Sint Eustatius 
  
Planning (per kwartaal) Onderwerp 
Q4 Kabinetsstandpunt over de voorlichting van de Raad van State (motie Diertens) 
 Informatie over rapport van de aangevraagde IBO, betreffende de coördinerende rol van BZK 
 Onderzoek naar / uitvoering aan motie over de LVV en de landbouw op Bonaire (motie Bosman) 
 Kabinetsstandpunt over bereidheid de eilanden een stem te geven bij benoeming van de Rijksvertegenwoordiger 
 Kabinetsstandpunt over regierol BZK en meer integrale aanpak (motie Diertens e.a.) 
 Vierde voortgangsrapportage Sint Eustatius 
 Voortgangsrapportage bestuursakkoord Bonaire en Saba-package 
 Informatie over bevindingen en voorlichtingsacties van Milieu Centraal om inwoners van CN te informeren over 

mogelijkheden van energiebesparingen 
  

 


