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Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2008

Na een succesvolle Ronde Tafel Conferentie, breng ik u graag, mede
namens de Minister van Justitie, op de hoogte van de verdere planning
van het project.

Voor de rijkswetgeving die voortvloeit uit de Slotverklaring van het
bestuurlijk overleg over de staatkundige positie van Curaçao en Sint
Maarten van 6 november 2006 is de planning nu als volgt. De wetsvoor-
stellen voor de consensusrijkswetten Gemeenschappelijk Hof en Open-
baar Ministerie zijn inmiddels aanvaard door de rijksministerraad en de
verwachting is dat deze wetsvoorstellen medio 2009 bij de Tweede Kamer
kunnen worden ingediend.

De voorstellen voor de consensusrijkswetten Politie en Raad voor de
Rechtshandhaving zullen naar verwachting medio februari 2009 worden
aangeboden aan de rijksministerraad en vervolgens medio 2009 worden
ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel rijkswet tot wijziging van het Statuut zal naar verwach-
ting begin 2009 worden behandeld door de rijksministerraad en medio
2009 bij de Tweede Kamer worden ingediend.
De wijzigingen in de reeds bestaande rijkswetgeving als gevolg van de
staatkundige hervormingen zullen vermoedelijk door de rijksministerraad
van februari 2009 worden behandeld. In het ambtelijk tripartiete
wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties (Atwok) zal ambtelijke afstemming
over deze wijzigingen plaatsvinden.

De planning van de wetgevingsproducten ten behoeve van de eiland-
gebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is als volgt.

De Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de wet finan-
ciële verhouding openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en
de wijziging van de Kieswet liggen momenteel bij de Raad van State.
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De verwachting is dat de adviezen van de Raad op 1 maart binnen zijn. De
wetsvoorstellen worden, na verwerking van de adviezen van de Raad,
medio 2009 ingediend bij de Tweede Kamer.

De laatste aanvullingen op de Invoeringswet en Aanpassingswet Bonaire,
Sint Eustatius en Saba worden ingebracht in de Ministerraad van
16 januari 2009. Hierna worden deze wetsvoorstellen aangeboden aan de
Raad van State. Ook de adviezen over deze wetsvoorstellen zijn naar
verwachting op 1 maart binnen. De indiening bij de Tweede Kamer
geschiedt dan medio 2009.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten
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