
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2019–2020 

35 143 (R2120) Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te 
Washington tot stand gekomen Overeenkomst 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Verenigde Staten van Amerika inzake de status 
van personeel van de Verenigde Staten in het 
Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 
nr. 226), en de op 15 november 2018 te 
’s-Gravenhage tot stand gebrachte 
notawisseling houdende een verdrag ter 
uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Verenigde Staten (Trb. 2018, nr. 216) 

Nr. 11 BRIEF VAN DE ONDERVOORZITTER VAN DE STATEN VAN 
CURAÇAO 
Ontvangen 19 november 2019 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Willemstad, 19 november 2019 

Namens de Staten van Curaçao bericht ik u als volgt. 

Wij zijn u zeer erkentelijk dat, in navolging van ons verzoek voor een 
eerdere behandeling van de Rijkswet tot Goedkeuring van de op 
19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen 
Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de 
status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van 
het Koninkrijk (Trb. 2012, nr. 226), en op 15 november 2018 te ’s-Graven-
hage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter 
uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Verenigde Staten (Kamerstuk 35 143 (R2120)), de 
behandeldatum is gepland op 26 november aanstaande. 

Ingevolge het tweede lid van artikel 17 van het Statuut is het mogelijk om, 
namens de Staten, een of meer bijzondere gedelegeerden of te vaardigen 
om de behandeling bij te wonen en indien nodig wijzigingen in het 
ontwerp voor te stellen (lid 4). 

Namens de Staten van Curaçao zal mw. A.V. Pauletta als bijzondere 
gedelegeerde worden afgevaardigd. 

De Ondervoorzitter van de Staten van Curaçao,
E.G. Cleopa
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