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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Koninkrijksrelaties 

 

 

 datum 14 juni 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

27570 (R1672) 

Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het 

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene 

maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 14 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, 

GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, 

ChristenUnie en het CDA stemden voor.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Diverse Artikelen 

15 � 16 � 17 (bijzonder gedelegeerde Bikker c.s.) dat o.a. de bevoegdheid schept voor 

de leden der Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, gelijk als de Gevolmachtigde 

Ministers, een voordracht tot een voorstel van rijkswet te kunnen doen 

 

Onderdeel C 

Het onderhavig voorstel betreft een initiatief van leden van de Tweede Kamer en houdt een 

regeling in die in de landen zal gelden in de zin van artikelen 16 tot en met 19 van het 

Statuut. Het voorstel is voorts mede ontstaan naar aanleiding van beraadslagingen tijdens 

het Contactplan, voorloper van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), waar in de 

toelichting uitdrukkelijk naar wordt verwezen. De leden der Staten van Aruba, Curaçao en 

Sint Maarten ontberen in het Statuut evenwel een zelfstandig recht van initiatief om aan de 
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Tweede Kamer voor te stellen een voordracht tot een zodanig voorstel van rijkswet te 

doen. Voorts wordt onder andere in aanmerking genomen dat de Raad van State van het 

Koninkrijk in het advies op het onderhavig wetsvoorstel in essentie erop heeft gewezen dat 

het vooralsnog niet zal leiden tot een noemenswaardige verbetering van de positie van de 

Staten van Aruba en (thans) Curaçao en Sint Maarten. Het amendement schept mede gelet 

op het voorgaande de bevoegdheid opdat de leden der Staten van Aruba, Curaçao en Sint 

Maarten, gelijk als de Gevolmachtigde Ministers, een voordracht tot een voorstel van 

rijkswet kunnen doen. Een zodanig recht van initiatief past in de strekking van het 

onderhavig voorstel van rijkswet, te weten een bijdrage te leveren aan het zoveel mogelijk 

opheffen van het democratisch deficit. 

 

Onderdeel D 

Dit onderdeel betreft een technische aanpassing nu bij een zelfstandig recht van initiatief 

om een voordracht tot een voorstel van rijkswet te mogen doen niet past dat Statenleden 

telkens en afzonderlijk moeten worden afgevaardigd. Het recht van amendement komt 

thans voorts logischerwijs zelfstandig toe aan de Statenleden.  

 

Onderdeel E 

Ook dit onderdeel betreft een technische aanpassing nu uit onderdeel D voortvloeit dat 

ieder lid van de vertegenwoordigde lichamen door het amendement direct en permanent 

een gedelegeerde zal zijn: de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid om zich tegen een 

voorstel van rijkswet uit te spreken komt dan thans toe aan een daartoe door de Staten 

aangewezen Statenlid.  

 

Artikel III 

Alhoewel het amendement in wezen niet verder strekt dan om een bijdrage te leveren ter 

opheffing van het democratisch deficit door de Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint 

Maarten eenzelfde bevoegdheid te geven als thans de Gevolmachtigde ministers, opdat ook 

zij desgewenst een voordracht tot een voorstel van rijkswet zouden kunnen doen, 

bewerkstelligt de wijziging van de inwerkingtredingsbepaling dat het amendement op het 

daarvoor geëigende moment kan worden ingevoerd. Aldus kan worden verzekerd dat de 

bedoelde wijzigingen niet eerder in werking treden dan wanneer de gevolgen, al dan niet 

na voorlichting door c.q. advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het 

Koninkrijk, voldoende in kaart zijn gebracht. 

Ingetrokken. 

 

 

Moties 
 
18 (Bikker c.s.) over een advies van de Raad van State over amendement 27 570, nr. 17 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het 

CDA. 

 


