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1. 32207  Bepalingen over de politie en over de brandweerzorg, de rampenbestrijding 

en de crisisbeheersing op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Veiligheidswet BES) 

Het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden op 29 juni 2010. Onder voorbehoud van 

tijdige en adequate beantwoording van het verslag door de regering, zal de commissie het 

College van Senioren voorstellen de plenaire behandeling en stemmingen te agenderen 

voor 28 september 2010. 

 

2. 32217  Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba, alsmede enige voorzieningen van overgangsrechtelijke aard (wet 

geldstelsel BES) 

Het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden op 29 juni 2010. Onder voorbehoud van 

tijdige en adequate beantwoording van het verslag door de regering, zal de commissie het 

College van Senioren voorstellen de plenaire behandeling en stemmingen te agenderen 

voor 28 september 2010. 
 

3. Planning 

De commissie heeft kennisgenomen van de wenselijkheid om ook het wetsvoorste l Wet 

toelating en uitzetting BES (32282) tijdig in deze Kamer te behandelen. Onder 

voorbehoud van tijdige ontvangst van dit wetsvoorstel uit de Tweede Kamer, is het streven 

van de commissie erop gericht om het voorstel op 29 juni 2010 in de 

commissievergadering voor procedure te agenderen. De fracties kunnen hun 

conceptinbreng op 7 september 2010 vóór 12.00 uur bij de commissiestaf aanleveren, 

zodat het verslag tijdens de inbrengvergadering van 14 september 2010 kan worden 

vastgesteld. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het verslag 

door de regering, zal de commissie het College van Senioren voorstellen de plenaire 

behandeling en stemmingen te agenderen voor 28 september 2010. 
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4. Bespreking voorgenomen behandeling rijkswetgeving op 6 juli 2010 

De commissie bespreekt de voorgenomen behandeling rijkswetgeving op 6 juli 2010. Zoals 

eerder door de commissie besloten, zal op 8 juni 2010 het voorbereidend onderzoek van 

de desbetreffende voorstellen voor rijkswetgeving plaatsvinden. 
 

De griffier van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, 

Warmolt de Boer  

 


