
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor  
 Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse 

Zaken 
 dinsdag 8 juni 2010    
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 

i.a.a. de leden van de vaste commissie voor Justitie (agendapunten 1 t/m 4: 32017 (R1884); 

32018 (R1885); 32178 (R1898);  32179 (R1899)  

i.a.a. de leden van de vaste commissies voor Justitie en voor BZK/AZ agendapunten 5 t/m 7:  

32019 (R1886); 32020 (R1887); 32213 (R1903)   

i.a.a. de leden van de vaste commissie voor Financiën (agendapunt 8: 32026 (R1888)  

ï.a.a. de leden van de vaste commissie voor BDO (agendapunt 10: 32041 (R1890)  

 

 

 

 datum 8 juni 2010 
 ons kenmerk 41086/WB/ 

 

1. 32017 (R1884) Regeling van taken en bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Hof 

van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie) 

  

2. 32018 (R1885) Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de  

openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van 

Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) 

 

3. 32178 (R1898) Reglement voor de Gouverneur van Curaçao 

 

4. 32179 (R1899) Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten 

 
5. 32019 (R1886) Regeling van de inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer 

van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en 

de onderlinge samenwerking tussen de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba) 

 

6. 32020 (R1887) Regeling van de instelling, taken en bevoegdheden van de Raad voor 

de rechtshandhaving van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba (Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving) 

 

7. 32213 (R1903) Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in 

verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van 

de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de 

Nederlandse Antillen) 
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8. 32026 (R1888) Regels voor het financieel toezicht op de landen Curaçao  en Sint 

Maarten (Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten) 

  

9. 32186 (R1901) Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging 

van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de 

toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel 
(Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen) 

 

10. 32041 (R1890) Vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen 

Sint Maarten en Saba 

 

Er wordt voor bovengenoemde voorstellen inbreng geleverd voor het verslag door de 

fracties van CDA (Van Bijsterveld), VVD (Van Kappen), PvdA (Linthorst), SP (Ten Horn 

en Quik-Schuijt), ChristenUnie (mede namens de SGP)(Lagerwerf-Vergunst), 

GroenLinks (Laurier; volgt), D66 (Engels) en OSF (Ten Hoeve).  

Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording (uiterlijk 22 juni 2010) zijn 

bovengenoemde voorstellen gereed voor plenaire behandeling op 6 juli 2010. 

 

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

  Warmolt de Boer 

 
 

 

   

 


