
31 954 Regels met betrekking tot de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2010

Tijdens het wetgevingsoverleg Diverse wetten openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba dat op 18 januari jl. (Kamerstuk 31 954,
nr. 14) heeft plaatsgevonden heb ik u toegezegd dat ik vòòr de procedure-
vergadering van de Vaste Commissie voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken van 27 januari 2010 de volgende informatie aan u zou
doen toekomen:
1. Het rapport van de commissie inzake de inventarisatie en waardering

van de boedel van het APNA, alsmede twee brieven van de minister
van BZK aan de minister van Financiën van het land Nederlandse
Antillen hierover;

2. De exacte cijfers over het aandeel van de betalingsachterstanden aan
APNA in het totaal van de betalingsachterstanden van de BES-eilan-
den;

3. Een geactualiseerd vergelijkend overzicht van de rechtspositie van
eilandsraadsleden, eilandgedeputeerden en gezaghebbers enerzijds en
gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters anderzijds;

4. Een overzicht van de begrote inkomsten uit lokale belastingen en rijks-
belastingen;

5. Een overzicht van de uitgaven (stand heden) met betrekking tot de
BES-eilanden, gerelateerd aan de afgesproken taakverdeling met Saba
en Sint Eustatius;

6. Een overzicht met de effecten op het netto-inkomen voor de acht voor-
beeldhuishoudens voor alle inkomenniveaus in plaats van één inko-
menniveau;

7. Een overzicht met de extra opbrengsten inkomstenbelasting en loon-
belasting als het tarief voor inkomen hoger dan USD 59 000 op 38%
zou worden gesteld.

Bijgaand treft u de gevraagde informatie aan.1 Hierbij zij vermeld dat de
informatie omtrent de uitgaven en opbrengsten van de BES-eilanden
tevens dient ter voldoening van de door mij gedane toezegging bij de
begrotingsbehandeling van Hoofdstuk IV op dit punt.
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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Tevens treft u aan de door mij toezegde nota’s van wijziging aan inzake
het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe
staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar
lichaam binnen Nederland (31 956) en het voorstel tot invoering van de
regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eusta-
tius en Saba (31 957) (Kamerstuk 31 956, nr. 12 en Kamerstuk 31 957,
nr. 9).

Ten slotte treft u twee technische nota’s van wijziging aan op het voorstel
tot Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke
positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen
Nederland (31 959) en op het voorstel tot wijziging van verschillende
rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land
binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (32 186
(R1901)) (Kamerstuk 31 959, nr. 18 en Kamerstuk 32 186 (R1901), nr. 10).

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten
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