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1.  

Bespreking vergaderorde POK. 

De commissie stemt in met het voornemen om hierover namens de Eerste Kamer 

een brief te sturen aan de voorzitter van de Tweede Kamer. 

 

2. 

Bespreking invulling werkgroep die zich gaat buigen over het ‘democratisch 

deficit’ (conclusies onderdeel XI Slotverklaring POK 20 juni 2008).  

Voor het lid namens de Nederlandse Staten-Generaal in deze werkgroep zal de 

commissie de namen van drie mogelijke kandidaten ter kennis van de commissie 

NAAZ Tweede Kamer brengen. 

 

3.  

Ontvangst Patriottische Alliantie door commissie NAAZ (besluit korte 

aantekeningen 3 juni 2008). 

De ambtelijke staf zal de Patriottische Alliantie berichten dat de commissie NAAZ 

van de Eerste Kamer bereid is tot een gedachtewisseling. 

 

4.  

Bespreking uitvoering toezegging nr. NAAZ 2005-1.  

De commissie neemt kennis van de publicatie van de rapporten “Schurende 

rechtsordes, Over juridische implicaties van de UPG-status voor de eilandgebieden 

van de Nederlandse Antillen en Aruba” en “Economische gevolgen van de status 

van ultraperifeer gebied voor de Nederlandse Antillen en Aruba”. Zij wacht de 

reacties van Aruba, Curaçao en Sint Maarten op de rapporten af, alsmede de 

kabinetsreactie die de Kamer blijkens de aanbiedingsbrief bij deze rapportages in 

oktober 2008 mag verwachten.  
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5.  

Bespreking ambtelijke reactie van BZK inzake de vraag van de cie. NAAZ (korte 

aantekeningen 3 juni 2008) naar de toetsing van conceptwetgeving tijdens de 

toetsingsconferentie van 15 december 2008.  

De commissie neemt de reactie vooralsnog voor kennisgeving aan. Zij is 

voornemens over (de planning van) het wetgevingstraject Staatkundige 

vernieuwing na het zomerreces met de staatssecretaris van gedachten te 

wisselen. 

 

6. 

Bespreking verslag schriftelijk overleg, brief staatssecretaris BZK van 30 mei 

2008 over maatregelen n.a.v. rapport Nèt Loke Falta, (31 200 IV, E). 

De ambtelijke staf zal nagaan wanneer het antwoord van de minister voor Wonen, 

Wijken en Integratie op de desbetreffende vragen van de commissie mag worden 

verwacht. 

 

7. 

 Rondvraag.  

 De ambtelijke staf zal navraag doen naar het rapport van IMF:  Netherlands Antilles 

2008 Article IV Consultation. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer  

 

  

 

 


