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Geachte heer Donner, 

 

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft met belangste lling kennisgenomen van de 

brief d.d. 19 november 2010 die u mede namens de ministers van OCW en SZW aan de Eerste 

Kamervoorzitter heeft gezonden inzake de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer van 

de wetsvoorstellen "ABES 2a", "ABES 2b" en "ABES 3" (Kame rstukken II, 2010/11, 32368, 

32419 en 32428). U verzoekt de Eerste Kamer deze wetsvoorstellen nog vóór het kerstreces af 

te handelen. 

 

Dit verzoek is besproken in de commissievergadering van 23 november 2010, toen deze wets-

voorstellen nog aanhangig waren in de Tweede Kamer. Het is opnieuw besproken in de commis-

sieve rgadering van 30 november 2010, toen genoemde wetsvoorstellen voor procedure waren 
geagendeerd.  

 

De commissie heeft geconcludeerd dat de door u naar voren gebrachte redenen voor een spoe-

dige afhandeling van de wetsvoorstellen "ABES 2a" en "ABES 3" voor de commissie voor Ko-

ninkrijksrelaties zodanig zwaar wegen, dat zij ernaar streeft deze wetsvoorstellen nog voor het 

kerstreces af te handelen. Daartoe heeft de commissie in haar vergadering van 30 november jl. 

ten aanzien van deze wetsvoorstellen eindverslag uitgebracht onder voorbehoud van plenaire 

behandeling. De commissie zal het College van Senioren voorstellen de plenaire behandeling 

van deze twee wetsvoorstellen te agenderen voor 14 december aanstaande, wanneer - onder 

voorbehoud van tijdige en adequate behandeling van het voorlopig verslag - ook de fiscale BES-

wetsvoorstellen worden geagendeerd.  
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Ook met betrekking tot wetsvoorstel "ABES 2b" heeft de commissie uw verzoek welwillend in 

overweging genomen, maar heeft zij desondanks de conclusie moeten trekken dat de te regelen 

materie dusdanig van aard is, dat de commissieleden meer tijd nodig hebben voor parlementa i-

re behandeling. De beschikbare tijd tot aan kerstreces achten zij daarvoor te kort. Dat neemt 
niet weg dat zij de schriftelijke voorbereiding van dit wetsvoorstel voortvarend ter hand zullen 

nemen. Het voorbereidend onderzoek van genoemd wetsvoorstel zal plaatsvinden op de eerste 

vergaderdinsdag na het kerstreces, te weten dinsdag 18 januari 2011. Tegelijkertijd verzoeken 

zij de regering, dat wanneer het voorlopig ve rslag met betrekking tot dit wetsvoorstel op die 

datum gereed is, de beantwoording van de daarin gestelde vragen te prioriteren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Drs. M.Y. Linthorst 

Voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties 

 

 

 
 

Cc  de minister van OC&W 


