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1. 32368 

Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - A (Tweede 

Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A)  

Door de commissie wordt eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling 

uitgebracht. Er wordt voorgesteld om het wetsvoorstel te agenderen voor plenaire 

behandeling op 14 december 2010.  

 

2. 32419 

Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - B (Tweede 

Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - B)  

Het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden op 18 januari 2011. De commissieleden 
streven er naar hun inbreng uiterlijk 14 januari 2011 aan te leveren aan de commissiestaf. 

 

3. 32428 

Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde 

Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)  

Door de commissie wordt eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling 

uitgebracht. Er wordt voorgesteld om het wetsvoorstel te agenderen voor plenaire 

behandeling op 14 december 2010.  

 

4. Conceptbrief inzake planning behandeling wetsvoorstellen 32368, 32419 en 32428 

De brief wordt vastgesteld. Toegevoegd wordt de datum van het voorbereidend onderzoek 

van wetsvoorstel 32419. Tevens zal een afschrift van deze brief worden verzonden aan de 

minister van OC&W.  

 
5. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie is niet voornemens in de periode tot aan het zomerreces 2011 een 

beleidsdebat te houden. 

b. De commissie is verheugd over de mededeling van de minister van BZK om een 

overzicht aan de commissie te doen toekomen met wetsvoorstellen die betrekking zullen 
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hebben op de openbare lichamen BES. Dit overzicht zal periodiek worden geactualiseerd. 

Tevens zal de Eerste Kamer twee keer per jaar het verslag van de Rijksvertegenwoordiger 

voor de openbare lichamen BES ontvangen. Dit moet de commissie in staat stellen om de 

wetgevende activiteiten met betrekking tot deze openbare lichamen te controleren, mede in 

het licht van de toegezegde legislatieve terughoudendheid.  

 

 

De griffier van de commissie, 
Warmolt de Boer 

 

 

 


