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1. Voorgenomen plenaire beraadslagingen 6 juli 2010 

De commissie is akkoord met hetgeen in de notitie is gesteld, i.h.b. dat interrupties eerst 

worden toegestaan nadat de spreker zijn rede heeft beëindigd. 

De fracties van CDA, VVD, SP, GroenLinks en OSF verstrekken indicatieve spreektijden 

voor beide eerste termijnen op 6 juli 2010. De fracties van D66 en CU hebben deze 

reeds eerder kenbaar gemaakt. Een en ander onder voorbehoud van het gestelde onder 

punt 2 van de agenda. 

 

2. Nota naar aanleiding van het verslag inzake diverse voorstellen van rijkswet in 

het kader van de staatkundige hervormingen van de Nederlandse Antillen 

Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen in het verslag van een aantal 

fracties inzake de amvrb ‘Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak 
landstaken Curaçao en Sint Maarten’, besluit de commissie bij meerderheid tot het 

sturen van een brief aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, in afschrift aan de minister van Justitie, teneinde te bevorderen dat 

de rijksministerraad uiterlijk 2 juli 2010 een besluit neemt over een aan de motie -

Leerdam c.s. (Kamerstukken II 2009/10, 32213 (R1903), nr. 25) aangepaste amvrb en 

dit besluit ter kennis aan de Eerste Kamer brengt. Mocht onverhoopt hieraan niet kunnen 

worden voldaan, dan zullen de leden van de commissie zich – na ruggespraak in de 

fracties – beraden over de wenselijkheid van het houden van openbare beraadslagingen 

en/of stemmingen over de aanhangige voorstellen van rijkswetgeving op de eerder 

voorgestelde datum van 6 juli 2010.  

 

3.  Mededelingen en rondvraag 

 De commissie vraagt de staf haar op de hoogte te houden van de politieke 

ontwikkelingen rondom het voorstel voor een nieuwe staatsregeling van Curaçao. 

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

Warmolt de Boer 

 


