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Regels met betrekking tot het geldstelsel van de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Wet geldstelsel BES)

Nr. 4

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN
DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD

A. Wijzigingen in het voorstel
van wet

B. Wijzigingen in de memorie van
toelichting

1. De aanhef van artikel 3 luidde:
Wettig betaalmiddel in de openbare
lichamen zijn: .

1. In paragraaf 3, onder c, ontbrak
in de eerste alinea de zin «De
consultatie heeft niet tot aanpassingen van het wetsvoorstel geleid.».
De derde alinea en voetnoot 8 zijn
nieuw.

2. In artikel 6, tweede lid, ontbraken de woorden «Ondernemingen
of».

3. Paragraaf 4, onder d, is nieuw.
4. De derde alinea in de toelichting
bij de artikelen 8 tot en met 11 is
nieuw.
5. De toelichting bij artikel 16 is
nieuw.
6. De eerste alinea van de
toelichting bij artikel 17 (16 oud) is
vervangen door twee nieuwe alinea’s.
De eerste alinea luidde: Dit artikel
regelt de inwerkingtreding van de
wet. De bedoeling is om de invoering
van de dollar te laten samenvallen
met de transitie van eilandgebieden
naar openbare lichamen. Voor de
zekerheid is evenwel bepaald dat de
wet op een bij koninklijk besluit te
bepalen tijdstip in werking treedt. Dit
maakt het mogelijk om maatwerk te
leveren, wanneer het om praktische
redenen niet wenselijk of mogelijk
zou blijken om de wet reeds op het
moment van transitie in werking te
laten treden.

Wetsvoorstel houdende regels met
betrekking tot de financiële functie van de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba, hun bevoegdheid tot het heffen van
belastingen en hun financiële verhouding met
het Rijk (Wet financiën openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba), kamerstukken II 2008/09, 31 958, nr. 2.

2. Paragraaf 4, onder c, telde zes
alinea’s. De voorlaatste alinea luidde:
Het is in beginsel de bedoeling om
de invoering van de dollar te laten
samenvallen met de transitie van
eilandgebieden naar openbare
lichamen. Aanvankelijk werd er
vanuit gegaan dat de transitie op
1 januari 2011 zou plaatsvinden. Naar
het zich thans laat aanzien, zal de
transitie op een eerder tijdstip,
uiterlijk in oktober 2010, plaatsvinden.
Bezien zal moeten worden of het,
mede gelet op de voorbereidingen
die nodig zijn voor de invoering van
de dollar, wenselijk en praktisch
uitvoerbaar is om de invoering van
de dollar eerder dan 1 januari 2011 te
laten plaatsvinden. In dat verband is
ook de samenhang met andere
wetgeving zoals de Aanpassingswet
BES, de Wet financiën BES1 en de
nieuwe belastingwetgeving voor de
BES van belang. Mocht het niet
mogelijk zijn om de dollar reeds op
de transitiedatum in te voeren, dan
zal worden voorzien in een
overgangsregeling ter overbrugging
van de tussenliggende periode.

KST137608
0910tkkst32217-4
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2009

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 217, nr. 4

3. In artikel 8 stond na de dubbele
punt «USD 1,00 = NAf. 1,790».
4. Artikel 9, eerste lid, ving aan met
«Alle bij een kredietinstelling in de
openbare lichamen aangehouden
tegoeden».
5. Artikel 16 is nieuw. De artikelen
16 (oud) en 17 (oud) zijn als gevolg
hiervan vernummerd tot 17 en 18.
6. De tekst van artikel 17 luidde:
Deze wet treedt in werking op een bij
koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
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7. Overigens zijn enkele kleine
tekstuele correcties aangebracht.

