
Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch  

De meest recente wetsvoorstellen staan boven in het overzicht. 
Rood gemarkeerde wetsvoorstellen staan voor het eerst in de lijst. 
 
Wetsvoorstel Behandeling 

in de Tweede 

Kamer 

Eerste 

Kamercommissie(s

) 

Behandeling 

in de Eerste Kamer 

Permanente 
kiezersregistratie niet-
ingezetenen (34.384)  

ingediend op 12 
januari 2016 / 
commissie voor 
Binnenlandse 
Zaken / inbreng 
voor het verslag 
tot 11 februari 
2016 

BiZa/AZ   

Initiatiefvoorstel-Van 
Veldhoven Rijkswet 
afkondigings- en 
kennisgevingsformuliere
n (34.380 (R2067)) 

ingediend op 8 
januari 2016 / 
commissie voor 
Veiligheid en 
Justitie / 
bespreekt 
binnenkort de 
procedure 

V&J   

Afschaffing van de 
mogelijkheid voor 
politieke groeperingen 
om lijstencombinaties 
te vormen (34.377)  

ingediend op 23 
december 2015 / 
commissie voor 
Binnenlandse 
Zaken  / inbreng 
voor het verslag 
tot 4 februari 
2016 

BiZa/AZ   

Goedkeuring Aanvullend 
Verdrag, ten behoeve 
van Curaçao, met de 
Verenigde Staten van 
Amerika tot verbetering 
van de internationale 
naleving van de 
belastingplicht en de 
tenuitvoerlegging van 
de FATCA (34.371 
(R2066))  

ingediend op 18 
december 2015 / 
inbreng voor het 
verslag tot 28 
januari 2016 

FIN  

Wijziging 
begrotingsstaat 
Koninkrijksrelaties 2015 
(najaarsnota) (34.350 
IV) 

ingediend op 30 
november 2015 / 
op 17 december 
2015 zonder 
stemming 
aangenomen door 
de Tweede Kamer 

KOREL In behandeling bij de 
commissie. Tenzij 
een van de leden 
uiterlijk 19 januari 
2016 kenbaar maakt 
schriftelijke 
voorbereiding te 
wensen, zal de 
commissie blanco 
eindverslag 
uitbrengen en zal het 



voorstel op 26 
januari 2016 als 
hamerstuk worden 
afgedaan. 

Wijziging 
begrotingsstaat BES-
fonds (34.350 H)  

ingediend op 30 
november 2015 / 
op 17 december 
2015 zonder 
stemming 
aangenomen door 
de Tweede Kamer 

KOREL In behandeling bij de 
commissie. Tenzij 
een van de leden 
uiterlijk 19 januari 
2016 kenbaar maakt 
schriftelijke 
voorbereiding te 
wensen, zal de 
commissie blanco 
eindverslag uitbrenge
n en zal het voorstel 
op 26 januari 
2016 als 
hamerstuk worden 
afgedaan. 

Wijziging van de Wet 
educatie en 
beroepsonderwijs en de 
Wet educatie en 
beroepsonderwijs BES 
met betrekking tot 
enkele 
kwaliteitsaspecten in 
het beroepsonderwijs 
(34.347)  

ingediend op 25 
november 2015 / 
commissie voor 
Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap / 
inbreng voor het 
verslag tot 19 
januari 2016 

OCW   

Novelle Vastlegging 
staatkundige positie 
Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba in de Grondwet 
in verband met de 
vorming van 
kiescolleges Eerste 
Kamer (34.341)  

ingediend op 13 
november 2015 / 
voortouwcommissi
e voor 
Binnenlandse 
Zaken, 
Volgcommissie 
voor 
Koninkrijksrelaties 
/verslag 
uitgebracht op 18 
december 2015 

BiZa/AZ 

KOREL 

 

 

Aanpassingswet 
studiefinanciering BES 
(34.331)  

ingediend op 29 
oktober 2015 / 
commissie voor 
Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap / 
gereed voor 
plenaire 
behandeling 

OCW   

Goedkeuring Verdrag, 
ten behoeve van 
Curaçao, met de 
Verenigde Staten van 
Amerika tot verbetering 

ingediend op 9 
september 2015 / 
voortouw 
commissie voor 
Financien, 

FIN  



van de internationale 
naleving van de 
belastingplicht en de 
tenuitvoerlegging van 
de FATCA (34.280 
(R2058))  

volgcommissies 
voor 
Koninkrijksrelaties 
en voor 
Buitenlandse 
Zaken / procedure 
tot 28 januari 
2016 

Initiatiefvoorstel-Klein 
Elektronisch inleveren 
van kandidatenlijsten of 
daarmee 
samenhangende 
bescheiden (34.258)  

ingediend op 20 
juli 2015 / 
commissie voor 
Binnenlandse 
zaken / procedure 
aangehouden in 
afwachting van 
advies Raad van 
State 

BiZa/AZ   

Versterking van de 
bestuurskracht van 
onderwijsinstellingen 
(34.251)  

ingediend op 9 juli 
2015 / plenaire 
behandeling op 21 
januari 2016 

OCW   

Verdrag van Montreal 
over internationaal 
luchtvervoer en 
Caribisch Nederland 
(34.239)  

ingediend op 25 
juni 2015 / 
commissie voor 
V&J, 
volgcommissie 
voor I&M en 
Koninkrijksrelaties 
/ op 9 oktober 
2015 verslag 
uitgebracht 

V&J   

Wettelijk regelen van 
kwaliteitseisen voor de 
jeugdzorg op Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba 
(34.238)  

ingediend op 26 
juni 2015 / 
commissie voor 
VWS, en 
volgcommissies 
V&J en 
Koninkrijksrelaties 
/ op 27 augustus 
2015 verslag 
uitgebracht 

KOREL 

VWS 

 

Invoeringsrijkswet 
vereenvoudiging en 
digitalisering 
procesrecht en 
uitbreiding prejudiciële 
vragen (34.237 
(R2054))  

ingediend op 24 
juni 2015 / 
commissie voor 
Veiligheid en 
Justitie / plenaire 
behandeling 
voorzien voor 
begin 2016 

V&J   

Goedkeuring Protocol 
nr. 16 bij het Verdrag 
tot bescherming van de 

ingediend op 24 
juli 2015 / 
commissie voor 

V&J   



rechten van de mens en 
de fundamentele 
vrijheden (34.235 
(R2053))  

Veiligheid en 
Justitie, 
volgcommissie 
Buitenlandse 
Zaken / verslag 
uitgebracht op 14 
september 2015 

Invoeren van profielen 
in het voorbereidend 
middelbaar 
beroepsonderwijs 
(34.184)  

ingediend op 1 
april 2015 / op 24 
november 2015 
met algemene 
stemmen 
aangenomen.  

OCW  Voorlopig verslag 
uitgebracht op 21 
december 2015 in 
afwachting van de 
memorie van 
antwoord. 

Initiatiefvoorstel-
Schouw Wet 
democratisering 
gemeenschappelijke 
regelingen (34.177)  

ingediend op 16 
maart 2015 / 
commissie voor 
Binnenlandse 
Zaken / 
aangehouden in 
afwachting van 
advies Raad van 
State 

BiZa/AZ   

Openbaarmaking van 
informatie over de 
naleving en uitvoering 
van regelgeving 
(34.111)  

ingediend op 15 
december 2014 / 
commissie voor 
VWS / nota naar 
aanleiding van het 
verslag ontvangen 
op 22 september 
2015 / gereed 
voor plenaire 
behandeling 

VWS   

Initiatiefvoorstel-
Segers, Volp en 
Kooiman Wet 
strafbaarstelling 
misbruik prostitué(e)s 
die slachtoffer zijn van 
mensenhandel (34.091)  

ingediend op 25 
november 2014 / 
commissie voor 
Veiligheid en 
Justitie / plenaire 
behandeling in 
eerste termijn 
Kamer op 15 
oktober 2015, 
voortzetting op 
een nader te 
bepalen tijdstip 

V&J   

Wet elektriciteit en 
drinkwater BES 
(34.089)  

ingediend op 25 
november 2014 / 
op 17 november 
2015 met 
algemene 
stemmen 
aangenomen 

KOREL 

EZ 

 

Voorlopig verslag 
uitgebracht op 15 
december 2015, in 
afwachting van de 
memorie van 
antwoord. 

Initiatiefvoorstel- ingediend op 1 BiZa/AZ   



Fritsma en De Graaf 
terugzending criminele 
Nederlanders afkomstig 
uit Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten (34.044)  

oktober 2014 / 
commissie 
voor Binnenlandse 
Zaken en de 
volgcommissie 
voor Veiligheid en 
Justitie / in 
afwachting van 
advies RvS en 
reactie indieners 

Invoering 
onafhankelijke bindende 
toets voorafgaand aan 
op het achterhalen van 
bronnen van 
journalisten gerichte 
inzet van bijzondere 
bevoegdheden (34.027)  

ingediend op 15 
september 2014 / 
commissie voor 
BZK/AZ / inbreng 
voor het verslag 
op 3 november 
2015 

BiZa/AZ   

Verruiming 
mogelijkheden 
ontnemen 
Nederlanderschap bij 
terroristische misdrijven 
(34.016 (R2036)) 

ingediend op 4 
september 2014 / 
commissie voor 
V&J / Na 
hoofdelijke 
stemming met 
122 stemmen 
voor en 23 
stemmen tegen 
aangenomen door 
de Tweede Kamer 

V&J  Op 22 december 
2015 de eindverslag 
uitgebracht. Plenaire 
behandeling is 
voorzien 16 februari 
2016. 

Rijkssanctiewet (34.009 
(R2035))  

ingediend op 1 
september 2014 / 
commissie voor 
BuZa en 
volgcommissie 
Koninkrijksrelaties 
/ nota n.a.v. 
verslag ontvangen 
op 19 november 
2014 / gereed 
voor plenaire 
behandeling 

BDO 

KOREL 

 

Aanpassing kiesrecht 
van niet-Nederlanders 
bij 
eilandsraadsverkiezinge
n (33.900)  

ingediend op 24 
maart 2014 /  op 
14 oktober 2014  
aangenomen. 
PVV, CDA, Groep 
Bontes/Van 
Klaveren, SGP,  
VVD, Van Vliet, 
50PLUS/Baay-
Timmerman, D66, 
GroenLinks, de 
PvdA en de SP 
stemden voor. 

BiZa/AZ 

KOREL 

De commissies 
hebben naar 
aanleiding van de 
brief van de minister 
van BZK van 18 
december 2014 (EK 
33.900, B) over een 
aan de Tweede 
Kamer aangeboden 
notitie over de 
mogelijkheden om 
kiescolleges voor de 
verkiezing van de 
Eerste Kamer te 



vormen (mede in 
verband met van 
toezegging T01709) 
op 10 februari 2015 
besloten de 
behandeling van het 
wetsvoorstel aan te 
houden. 

Goedkeuring en 
uitvoering  
wijzigingen Statuut van 
Rome inzake het 
Internationaal Strafhof 
(Trb. 2011, 73) (33.865 
(R2024))  

ingediend op 11 
februari 2014  /op 
1 december 2015 
aangenomen. 
ChristenUnie, de 
SGP, de Groep 
Kuzu/Öztürk, 
50PLUS, D66, 
GroenLinks, de 
PvdA, de PvdD en 
de SP stemden 
voor. 

BDO 

V&J 

voorbereidend 
onderzoek op 2 
februari 2016 

Initiatiefvoorstel-
Bisschop, Van Meenen 
en Rog Doeltreffender 
regeling van het 
onderwijstoezicht 
(33.862)  

ingediend op 6 
februari 2014 / op 
29 september 
2015 
aangenomen. De 
PVV, het CDA, de 
ChristenUnie, de 
SGP, de VVD, 
Klein, de Groep 
Kuzu/Öztürk, 
Houwers, Van 
Vliet, 50PLUS, 
D66, GroenLinks, 
de PvdA, de PvdD 
en de SP stemden 
voor. 

OCW  Voorlopig verslag 
uitgebracht op 18 
november 2015. In 
afwachting van de 
memorie van 
antwoord. 

Verlenging 
naturalisatietermijn van 
vijf naar zeven jaar 
(33.852 (R2023)) 

ingediend op 21 
januari 2014 / cie 
V&J / gereed voor 
plenaire 
behandeling 

I&A/JBZ  

Leerlingvolgsysteem en 
diagnostische 
tussentijdse toets 
voortgezet onderwijs 
(33.661)  

ingediend op 17 
juni 2013 / 
commissie voor 
OCW en 
volgcommissie 
voor EZ / verslag 
op 10 september 
2013 uitgebracht 

OCW   

Initiatiefvoorstel-
Voortman en Van 
Weyenberg Wet open 
overheid (33.328)  

ingediend op 5 juli 
2012 / commissie 
Binnenlandse 
Zaken / 
behandeling in 

BiZa/AZ   



eerste termijn 
(van de Kamer) 
op 9 december 
2014 

Initiatiefvoorstel-
Bosman Wet regulering 
vestiging van 
Nederlanders van 
Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten in Nederland 
(33.325)  

ingediend op 3 juli 
2012 / commissie 
voor 
Koninkrijksrelaties 
/ plenaire 
behandeling 12 
maart 2014 
(eerste termijn 
Kamer) / op 2 
december 2014 
voorlichting RvS 
ontvangen 

I&A/JBZ 

KOREL 

 

Tweede goedkeurings- 
en reparatiewet BES 
(33.315)  

ingediend op 22 
juni 2012 / 
commissie voor 
BiZa en 
volgcommissie 
voor 
Koninkrijksrelaties 
/ op 4 oktober 
2012 verslag 
uitgebracht 

KOREL  

Vastlegging 
staatkundige positie 
Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba in de Grondwet 
(33.131)  

ingediend 23 
december 2011 
/ op 23 oktober 
2012 
aangenomen. SGP
, CDA, VVD, 
50PLUS, D66, 
GroenLinks, PvdA, 
PvdD en SP 
stemden voor 

BiZa/AZ 

KOREL 

De commissies 
hebben op 27 
oktober 2015 
besloten om de 
schriftelijke 
voorbereiding van 
het voorstel pas te 
hervatten als het 
kabinetsstandpunt 
inzake het het 
rapport 'Vijf jaar 
verbonden' van de 
commissie evaluatie 
uitwerking nieuwe 
staatkundige 
structuur Caribisch 
Nederland 
beschikbaar is en de 
novelle bij het 
voorstel de Eerste 
Kamer heeft 
bereikt. Een novelle 
met betrekking 
tot de kiescolleges 
(34.341) is op 13 
november 2015 bij 
de Tweede Kamer 
ingediend. 



Rijksvisumwet (32.415 
(R1915))  

ingediend 15 juni 
2010 / commissie 
voor BuiZa / niet 
controversieel 
verklaard op 31 
mei 2012 

BDO   

Versterking positite 
leraren (32.396) 

ingediend 28 mei 
2010  / commissie 
voor Onderwijs / 
nota n.a.v. het 
nader verslag 
ontvangen op 10 
oktober 2011 / 
Aangehouden in 
afwachting van 
nadere informatie 
(inzake 
Professioneel 
statuut) 

OCW   

Aanpassing 
prijsbijstelling MI-
bekostiging (30.246) 

ingediend op 14 
september 2005 / 
commissie voor 
Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap / 
aangemeld als 
gereed voor 
plenaire 
behandeling 

OCW   

Initiatiefvoorstel-Van 
Laar Vervallen van de 
mogelijkheid een 
algemene maatregel 
van rijksbestuur uit te 
vaardigen zonder 
wettelijke grondslag 
daartoe (27.570 
(R1672))  

ingediend op 28 
december 2000 / 
verslag 
uitgebracht op 19 
december 2001 

KOREL  

 
 


