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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Koninkrijksrelaties 

 

 

 datum 23 november 2010 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

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)  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 23 november 2010 aangenomen door de Tweede Kamer.  

PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikelen 1A en 1B 
10 à 11 (Ortega-Martijn) 

Binnen het land Nederland behoren burgers onder gelijke rechten de mogelijkheid te 

hebben een onderneming te starten. De beperkende voorwaarden zijn in het Europese deel 

van Nederland enige jaren geleden afgeschaft. Een vergunningstelsel voor het starten en 

drijven van ondernemingen op de BES-eilanden draagt dan ook niet bij aan het 

vestigingsklimaat voor ondernemers. 

et aanvragen van een vergunning is daarbij een drempel voor de terugkeer van in het 

Europese deel van Nederland wonende ondernemers en studenten, die van plan zijn op de 

BES-eilanden een onderneming te drijven. Daarom wordt het vergunningsstelsel en 

daarmee de Wet vestiging bedrijven BES als geheel ingetrokken. In samenhang daarmee 

worden de verwijzingen naar de ingetrokken wet aangepast. 



 

 datum 23 november 2010 

 blad 2 

 

 

Gezien de Wet vestiging bedrijven BES via de Invoeringswet BES en de Aanpassingswet 

BES (artikel 5.11) al in werking is getreden per 10-10-10, en de aanvankelijk in artikel I, 

onderdeel B, van dit wetsvoorstel beoogde wijziging van die wet vanuit de bijzondere 

regeling van artikel 20 van de Invoeringswet BES via een ministeriële regeling (Stb. 2010, 

442) inmiddels ook al kracht van wet heeft verkregen (zie hierover Kamerstukken II 

2009/10, nr. 8), vindt de door dit amendement beoogde intrekking van de reeds in 

werking getreden Wet vestiging bedrijven BES plaats in een afzonderlijk artikel IA van het 

wetsvoorstel. Via artikel IB vindt een daarmee samenhangende noodzakelijke aanpassing 
van een verwijzing plaats. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en de PVV 

 

 
Moties 
 

12 (32368, 32419, 32428)   (Van Gent) over halfjaarlijkse informatie over de in- en  

uitvoering van wet- en regelgeving 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

13 (32368, 32419, 32428)  (Recourt en Van Gent)  over vergroten van het draagvlak voor 

wetgeving op het terrein van abortus en huwelijk voor mensen van gelijk geslacht 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 

 

14 (32368, 32419, 32428)  (Recourt en Van Gent) over toekennen van de status van 

Nederlands nationaal park aan natuurlandschappen op de BESeilanden 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en 

CDA  

 

 

 


