
Den Haag, 23 februari 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 22 
februari 2023

Beleids- en wetgevingsagenda (incl. EU)

1. Agendapunt: Stafnotitie - Beleids- en wetgevingsagenda commissie 
Koninkrijksrelaties (incl. EU)

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.M. Meijers - 16 februari 2023
Stafnotitie - Beleids- en wetgevingsagenda commissie Koninkrijksrelaties (incl. 
EU) - 2023Z02740

Besluit: De commissie wijst de volgende dossiers aan als prioriteit: 
1) Wijziging WolBES/FinBES; 
2) Intrekken COHO/nieuwe onderlinge regeling; 3) Comply or explain. 
De commissie besluit na ontvangst van de stukken over de verdere 
behandeling. Ten behoeve van de besluitvorming zal de staf een begeleidende 
stafnotitie opstellen.

Besluit: Gezien de grote vertraging op de beleidsdoorlichting van artikel 4, Bevorderen 
sociaaleconomische structuur, de staatssecretaris verzoeken eerder een 
tussentijdse rapportage hierover met de Kamer te delen.

Besluit: Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken om 
de Kamer te informeren over de stand van zaken omtrent de Rijkswet Aruba 
financieel toezicht en de verwachte planning van dit wetsvoorstel.

Besluit: De commissie wijst de leden Kamminga (VVD) en Wuite (D66) aan als EU-
rapporteurs voor de relatie van de Nederlandse LGO's met de EU. Indien andere 
leden interesse hebben voor dit EU-rapporteurschap, kunnen zij zich melden via 
e-mail.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
A.C. van Huffelen - 7 februari 2023
Planningsoverzicht Koninkrijksrelaties 2023 - 36200-IV-52

Besluit: Ter informatie.

2. Agendapunt: Brief van de commissie voor de Werkwijze over de invoeringstoets

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, V.A. 
Bergkamp (D66) - 16 januari 2023
Aan de vaste Kamercommissies - Brief van de commissie voor de Werkwijze 
over de invoeringstoets - 2022Z17788

Besluit: Ter informatie.



    

Kennisagenda

3. Agendapunt: Stafnotitie - Kennisagenda 2023

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.M. Meijers - 16 februari 2023
Stafnotitie - Kennisagenda 2023 - 2023Z02824

Besluit: De commissie plaatst de volgende onderwerpen op de kennisagenda 2023: 
1) Financiële positie landen, economische ontwikkeling en landspakketten; 
2) Vierlandenoverleggen met focus op onderwijs en veiligheid; 
3) Klimaat. 
Belangstelling voor de voorbereidingsgroepen wordt per e-mail 
geïnventariseerd.

Besluit: Technische briefing organiseren van het CBS over de Monitor Brede Welvaart en 
SDG's Caribisch Nederland.

Besluit: De commissie besluit na ontvangst van de verantwoordingsstukken over de 
verdere behandeling.

Werkwijze

4. Agendapunt: Stafnotitie - Werkwijze commissie Koninkrijksrelaties

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.M. Meijers - 15 februari 2023
Stafnotitie - Werkwijze commissie Koninkrijksrelaties - 2023Z02648

Besluit: De commissie stemt in met de in de notitie beschreven invulling van de 
horizontale taak.

Besluit: De staf zal een voorstel doen voor de planning van debatten op prioritaire 
dossiers waarvan al duidelijk is welke stukken er verwacht worden. Voor 
overige prioritaire dossiers wordt in eerste instantie door de 
voorbereidingsgroep een voorstel voor behandeling gedaan.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.M. Meijers - 16 februari 2023
Stafnotitie - Overzicht behandeling KR-gerelateerde stukken met cie. KR als 
volgcommissie - 2023Z02763

Besluit: Ter informatie.

Griffier: E.A.M. Meijers

Activiteitnummer: 2022A03615
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