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1. 31954 Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)  

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op dinsdag 

20 april 2010. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het 

voorlopig verslag stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

dinsdag 11 mei 2010. 

 

2. 31956 Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie 

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op dinsdag 

20 april 2010. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het 

voorlopig verslag stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

dinsdag 11 mei 2010. 

  

3. 31957 Invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba) 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op dinsdag 

20 april 2010. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het 

voorlopig verslag stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

dinsdag 11 mei 2010. 

 

4. 31958 Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegdheid tot het heffen van belastingen en hun 

financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba) 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op dinsdag 

20 april 2010. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het 

voorlopig verslag stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

dinsdag 11 mei 2010. 
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5. 31959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie 

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland 

(Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op dinsdag 

20 april 2010. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het 

voorlopig verslag stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 
dinsdag 11 mei 2010. 

 

6. 32047 Goedkeuring van verdragen met het oog op het voornemen deze toe te 

passen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en van het voornemen tot opzegging van 

verdragen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op dinsdag 

20 april 2010. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het 

voorlopig verslag stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

dinsdag 11 mei 2010. 

 

7. 32161 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens van Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba (Wet bescherming persoonsgegevens BES) 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op dinsdag 

20 april 2010. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het 

voorlopig verslag stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 
dinsdag 11 mei 2010. 

 

8. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

De commissie neemt de brief van de minister van BZK van 25 februari 2010 naar 

aanleiding van het halfjaarlijkse rappel van openstaande toezeggingen (32123 VII, D) 

voor kennisgeving aan. De commissie beschouwt de toezeggingen T01028 en T01032 

daarmee als voldaan.  

 

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

Warmolt de Boer   

 

 

 

 

 
 


