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1a.  

Met betrekking tot de samenstelling van de Eerste Kamerdelegatie naar het Parlementair 

Overleg Koninkrijksrelaties  (POK) in januari 2009, zal de staf de namen van de volgende 

deelnemende Eerste Kamerleden ter kennis van de delegatieleider brengen: 

Werner (CDA) 

Van Kappen (VVD) 

Mevrouw Linthorst (PvdA) (plv. delegatieleider) 

Mevrouw Quik-Schuijt (SP) 

Griffier: De Boer 

 

1b. 

De commissie gaat akkoord met het verzoek van Arubaanse en Nederlands-Antilliaanse 

zijde om het POK gedurende vijf dagen te houden in plaats van de voorgestelde drie 

dagen. 

 

  2. 

Met betrekking tot de behandeling in de Eerste Kamer van de recent verschenen 

voorlichtingen van de Raad van State inzake het staatkundig proces Nederlandse Antillen 

besluit de commissie op korte termijn via haar voorzitter in overleg te treden met de 

staatssecretaris van BZK over de opvattingen die dienaangaande bij de commissie leven. 

 

3. 

De commissie bespreekt de voordracht die vanuit de Eerste Kamer zal worden gedaan voor 

het lid namens het Nederlandse parlement in de commissie van deskundigen inzake 

democratisch deficit. 

 

4. 

Gelet op de Algemene politieke beschouwingen acht de commissie het niet wenselijk om op 

4 november 2008 een overleg te plannen inzake de BES(-wetgeving). Hierover zal de staf 

contact opnemen met het departement. Overigens wacht de commissie de uitkomst af van 

het onder 2 genoemde overleg van haar voorzitter met de staatssecretaris van BZK. 
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5. 

De staf zal de eerdergenoemde voorlichtingen van de Raad van State opnieuw onder de 

leden van de commissie verspreiden. 

Het advies wetgeving openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de Rob en 

Rfv van 23 september 2008 zal t.z.t. in de commissie worden geagendeerd. 

 

 

 

 

De griffier van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, 

Warmolt de Boer 

  

 

 


