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32 017 (R1884) Regeling van taken en bevoegdheden van het 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba (Rijkswet Gemeenschappelijk 
Hof van Justitie) 

32 018 (R1885) Regeling van de inrichting, de organisatie en het 
beheer van de openbare ministeries van 
Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba en de samenwerking 
daartussen (Rijkswet openbare ministeries van 
Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba) 

32 019 (R1886) Regeling van de inrichting, de organisatie, het 
gezag en het beheer van de politie van Curaçao, 
van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba en de onderlinge samenwerking tussen 
de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet politie 
van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba) 

32 020 (R1887) Regeling van de instelling, taken en 
bevoegdheden van de Raad voor de 
rechtshandhaving van Curaçao, van Sint 
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
(Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving) 

32 026 (R1888) Regels voor het financieel toezicht op de landen 
Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet financieel 
toezicht Curaçao en Sint Maarten) 

32 041 (R1890) Vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en 
Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba 

32 178 (R1898) Reglement voor de Gouverneur van Curaçao 

32 179 (R1899) Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten 
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32 186 (R1901) Wijziging van verschillende rijkswetten in 
verband met de verkrijging van de hoedanigheid 
van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en 
Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba tot het Nederlandse 
staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten 
aan de oprichting van de nieuwe landen) 

32 213 (R1903) Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden in verband met de wijziging 
van de staatkundige hoedanigheid van de 
eilandgebieden van de Nederlandse Antillen 
(Rijkswet wijziging Statuut in verband met de 
opheffing van de Nederlandse Antillen) 

E  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
EN KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 juli 2010 

Met het oog op de behandeling van de Rijkswetgeving in uw Kamer op 
6 juli a.s. doe ik u bijgaand toekomen een afschrift van het ontwerp voor 
de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken 
Curaçao en Sint Maarten1 zoals deze heden door de rijksministerraad is 
vastgesteld. 

In mijn brief van 5 juli a.s. zal ik onder meer verslag doen van mijn reis 
naar de Nederlandse Antillen en Aruba. In deze brief zal ik tevens ingaan 
op de totstandkoming van de Staatregeling voor Curaçao. 

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

 

1  Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke ondersteuning onder griffienr. 145496.08.
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