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33 131 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in 
overweging te nemen tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot het opnemen van een 
constitutionele basis voor de openbare lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen 
van de betrokkenheid van hun algemeen 
vertegenwoordigende organen bij de verkiezing 
van de leden van de Eerste Kamer 

Nr. 11  MOTIE VAN HET LID HACHCHI 
Voorgesteld 9 oktober 2012  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de regering aangaf bij deze grondwetswijziging een 
bepaling op te nemen over het gebruik van het Papiaments en het Engels 
op de BES-eilanden als taal voor het verkeer met de overheid en het 
rechtsverkeer, vergelijkbaar met het Fries; 

overwegende dat de regering in 2010 aangaf de taalbepaling voor het 
gebruik van het Papiaments en het Engels als officiële taal op de 
BES-eilanden middels een nota van wijziging te zullen meenemen bij een 
andere grondwetswijziging waarin het gebruik van het Nederlands in de 
Grondwet verankerd zou worden, maar dat dit tot nog toe niet is gebeurd 
en dat de behandeling van deze grondwetswijziging al meer dan twee jaar 
stilligt; 

constaterende dat de regering recentelijk wel een wetsvoorstel in verband 
met een bij de wet gewaarborgde uitzonderingspositie voor het gebruik 
van het Fries heeft voorgelegd aan de Kamer; 

verzoekt de regering, in goed overleg met de bestuurlijke partners op de 
BES-eilanden, in 2013 te komen met een eigenstandig voorstel van wet, 
waarin het gebruik van het Papiaments en het Engels op de BES-eilanden 
als officiële taal voor het verkeer met de overheid en het rechtsverkeer 
wordt geregeld, dan wel dit alsnog via een nota van wijziging te 
verwerken in het reeds voorliggende wetsvoorstel aangaande het gebruik 
van het Fries (Wet gebruik Friese taal), 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Hachchi
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