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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 

 

 datum 10 maart 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 
31959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie 

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen 
Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 9 maart 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Diverse artikelen 

16  22  24 (Remkes/Van Gent) 

Het is ten principale wenselijk dat uit een oogpunt van gelijke behandeling van alle burgers 

en ter versterking van de autonome positie van de individuele mens de wetgeving op het 

terrein van levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding op de BES-eilanden als staatkundig 

onderdeel van Nederland gelijk luidend is aan de wetgeving in het Europese deel van het 

Koninkrijk. Dit amendement strekt daartoe en maakt een einde aan strafbaarstellings-

bepalingen in het Wetboek van Strafrecht BES. 

Eventuele noodzakelijke overige wettelijke aanpassingen naar aanleiding van onderhavig 

amendement kunnen in het vervolg van het wetgevingsproces worden aangebracht. De 

regeling kan uiterlijk twee jaar na de transitiedatum worden ingevoerd, waartoe een 

regeling wordt geboden in artikel 16.1 van het wetsvoorstel. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid 

Verdonk 
 



 

 datum 10 maart 2010 
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Diverse artikelen 

15  21  25 (Remkes c.s.) 

Het is ten principale wenselijk dat uit een oogpunt van gelijke behandeling van alle burgers 

en ter versterking van de autonome positie van de vrouw de regelgeving inzake de 

afbreking van zwangerschap op de BES-eilanden als staatkundig onderdeel van Nederland  

gelijkluidend is aan de wetgeving in het Europese deel van het Koninkrijk. Dit amendement 

maakt dit moge 

lijk en maakt een einde aan de strafbaarstellingsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht 

BES.  

Eventuele noodzakelijke overige wettelijke aanpassingen naar aanleiding van onderhavig 

amendement kunnen in het vervolg van het wetgevingsproces worden aangebracht. De 

regeling kan uiterlijk één jaar na de transitiedatum worden ingevoerd, waartoe een 

regeling wordt geboden in artikel 16.1 van het wetsvoorstel. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid 

Verdonk  

 

Diverse artikelen 

14  23 (Van Gent/Remkes) 

Het is ten principale wenselijk dat uit een oogpunt van gelijke behandeling van alle burgers 

en het uitsluiten van discriminatie de huwelijkswetgeving op de BES-eilanden als 

staatkundig onderdeel van Nederland gelijkluidend is aan de wetgeving in het Europese 

deel van het Koninkrijk. Dit amendement strekt er toe het burgerlijk huwelijk ook open te 

stellen voor personen van het hetzelfde geslacht op het moment dat de nieuwe 

staatkundige verhoudingen worden gerealiseerd. Eventuele noodzakelijke overige 

wettelijke aanpassingen naar aanleiding van onderhavig amendement kunnen in het 

vervolg van het wetgevingsproces worden aangebracht. 

Eventuele noodzakelijke overige wettelijke aanpassingen naar aanleiding van onderhavig 

amendement kunnen in het vervolg van het wetgevingsproces worden aangebracht. De 

regeling kan uiterlijk twee jaren na de transitiedatum worden ingevoerd, waartoe een 

regeling wordt geboden in artikel 16.1 van het wetsvoorstel. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, VDA, PVV en het lid 

Verdonk 

 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel 2.2 

17 (Remkes) 

De integriteit van het bestuur van gemeenschappelijke regelingen dient ook te worden 

geborgd. Derhalve is het wenselijk ook voorschriften te verbinden aan het in dat verband 

voorziene «gemeenschappelijk orgaan». 

Ingetrokken 


