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34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten van beperkende 
maatregelen met het oog op de handhaving of 
het herstel van de internationale vrede en 
veiligheid of de bevordering van de 
internationale rechtsorde dan wel de bestrijding 
van terrorisme, vastgesteld in het kader van het 
Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid van de Europese Unie 
(Rijkssanctiewet) 

B  VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR 
BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMEN-
WERKING1 EN VOOR KONINKRIJKSRELATIES2 

Vastgesteld 19 april 2016 

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissies aanleiding gegeven tot 
het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende 
vragen. 

De leden van de PVV-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen 
van het voorliggende wetsvoorstel. Zij maken graag van de gelegenheid 
gebruik daar nog enkele vragen over te stellen. 

Binnen de Europese Unie zijn meerdere lidstaten met overzeese gebieds-
delen. Nemen deze landen ook de verplichting op zich om Europese 
sancties uit te voeren in de overzeese gebiedsdelen? Worden deze ook 
door middel van wetgeving geïmplementeerd, zo vragen deze leden? Zo 
ja, welke lidstaten en overzeese gebiedsdelen betreft dit? Zo nee, welke 
redenen geven de betreffende lidstaten hiervoor? 

1 Samenstelling Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking:
Kox (SP), (vicevoorzitter), Elzinga (SP), Ten Hoeve (OSF), Van Kappen (VVD), Kuiper (CU), 
Schaap (VVD), (vicevoorzitter), Strik (GL), Knip (VVD), Barth (PvdA), Faber-van de Klashorst 
(PVV), De Graaf (D66), De Grave (VVD), Hoekstra (CDA), Martens (CDA), Schrijver (PvdA), 
(voorzitter), Van Apeldoorn (SP), Van Dijk (SGP), Lintmeijer (GL), Knapen (CDA), Markuszower 
(PVV), Van Rij (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schaper (D66), Stienen (D66), Teunissen (PvdD), 
Vreeman (PvdA) en Van Weerdenburg (PVV).

2 Samenstelling Koninkrijksrelaties:
Engels (D66), Nagel (50PLUS), Van Bijsterveld (CDA), Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon 
(VVD), Van Kappen (VVD), Ester (CU), Ganzevoort (GL), (voorzitter), De Graaf (D66), (vicevoor-
zitter), Popken (PVV), Swagerman (VVD), Schouwenaar (VVD), Schrijver (PvdA), Kok (PVV), 
Gerkens (SP), Don (SP), Meijer (SP), Oomen-Ruijten (CDA), Rinnooy Kan (D66), Schalk (SGP), 
Teunissen (PvdD), Vreeman (PvdA) en Van Weerdenburg (PVV).
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De leden van de vaste commissies zien de reactie van de regering – bij 
voorkeur binnen vier weken – met belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie 
en Ontwikkelingssamenwerking,
Schrijver 

De voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,
Ganzevoort 

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
Gradenwitz 

De griffier van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,
Bergman
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