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1. Naamgeving commissie
De commissie bespreekt de ambtelijk voorbereide notitie inzake de wenselijkheid en
procedure van een eventuele naamswijziging van de vaste commissie NAAZ van de Eerste
Kamer. In verband met de opheffing van het Land Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010
stelt de commissie de Kamervoorzitter en het College van Senioren voor een plenair besluit
voor te bereiden tot wijziging van naam van de vaste commissie voor NederlandsAntilliaanse en Arubaanse Zaken in: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.
De commissie geeft in overweging om het voorgenomen besluit tot naamswijziging op
12 oktober 2010 ter instemming voor te leggen aan de plenaire vergadering.
2. Halfjaarlijks rappel openstaande toezeggingen
Brief van BZK van 15 september 2010 (32123 VII, F / 32123 IV).
Het betreft de volgende toezeggingen:
T01030 (Van Kappen, VVD; Linthorst, PvdA en Lagerwerf-Vergunst, CU)
-

T01156 (Ten Horn, SP)

-

T01157 (Ten Hoeve, OSF en Doek, CDA)

-

T01158 (Doek, CDA)

-

T01159 (Doek, CDA)

-

T01161 (Lagerwerf-Vergunst, CU)

De commissie is van oordeel dat alle toezeggingen nog openstaan.
3. Mededelingen en rondvraag
a.

Festiviteiten op 10/10/2010 ter gelegenheid van de nieuwe staatkundige

verhoudingen. De staf doet verslag van de (voorlopige) stand van zaken betreffende de
voorbereidingen van de festiviteiten ter gelegenheid van de nieuwe staatkundige
verhoudingen op 10/10/2010 en de voorgenomen aanwezigheid van een Eerste
Kamerdelegatie bestaande uit de Kamervoorzitter, de commissievoorzitter NAAZ en de Griffier.
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b.

Wetgeving te behandelen vóór 10/10/2010

Navraag op ambtelijk niveau bij het ministerie van BZK heeft opgeleverd dat met de plenaire
behandeling van de wetsvoorstellen 32 207, 32 217 en 32 282, wat betreft het ministerie, de
Eerste Kamer het noodzakelijke heeft gedaan om de transitie op 10/10/2010 mogelijk te
maken.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

