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1. De volgende onderwerpen zullen vanuit de Eerste Kamer worden voorgesteld als 

agendapunten voor het POK: 

- Taskforce voor de aanpak van Antilliaanse risicogroepen. De leider van de 

Taskforce, de heer Andersson kan verzocht worden tussentijds aan het POK te 

rapporteren. Tevens zouden in dit verband twee portefeuillehouders uit 

Antillengemeenten en de leider van TOPA kunnen worden uitgenodigd; 

- Stand van zaken en voortgang in het project van staatkundige vernieuwing op 

de Antillen, met bijzondere aandacht voor de rol van de parlementen en voor 

de concrete invulling van overgangssituaties; 

- Fiscaliteit binnen de nieuwe Koninkrijksverhoudingen; 

- De toekomst van het POK, met als subvragen: het al dan niet voortzetten van 

het POK, in welke vorm, met welke deelnemers en met welke agenda? 

 De commissie dringt aan op een grondige voorbereiding van de POK-agenda door 

middel van achtergrondnotities van de deelnemende Eerste en Tweede Kamerleden. 

 

2. De commissie stemt in met de ontwerpbrief aan de staatsecretaris van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op de brief inzake de maatregelen naar aanleiding 

van het rapport Net Loké Falta (31200 IV, ek-D) onder toevoeging van een zin over de 

noodzaak van continuïteitsborging van het vitaliseringsbeleid van de 

Antilliaanse/Arubaanse gemeenschap in de toekomst. 

 

3. De voorzitter van de commissie zal in overleg treden met de staatssecretaris teneinde de 

kwalitatieve bemensing binnen het proces van de staatkundige vernieuwing te bespreken 

alsmede om het vraagstuk van gesprekspartners te bespreken.  

 

 Naar aanleiding van het verzoek van het College van Senioren om te bezien op welke 

wijze mogelijk de kleine(re) fracties meer betrokken kunnen worden bij het POK, wordt 

gewezen op reeds eerder gevoerd overleg (o.a. september 2007) en besloten dat de 

commissievoorzitter in overleg zal treden met Tweede Kamer om te bespreken of er – 

gelet op de cruciale fase waarin het proces van staatkundige vernieuwing zich bevindt – 

er mogelijkheden zijn om de POK-delegatie naar de Antillen en Aruba te vergroten, zodat 

ook de kleinere Eerste Kamerfracties deel kunnen nemen. 

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  


