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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 

 

 datum 15 april 2010 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 
 
 
32186 (R1901) 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 (Rijkswet 

aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen) 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 15 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

 

 
Aangenomen amendementen 
 

Diverse artikelen 
14 à 16 à 18 (bijzonder gedelegeerde Bikker) 

De indiener van dit amendement onderschrijft de strekking van het amendement Van 

Bochove rondom een cassatiemogelijkheid bij belastingzaken op de BES eilanden, maar is 

evenwel van mening dat de werkingssfeer moet worden uitgebreid tot het hele Koninkrijk. 

Met dit amendement worden derhalve voor het gehele Koninkrijk de mogelijkheden tot 

beroep in cassatie bij de Hoge Raad gelijkgetrokken aan de situatie in Nederland, waar 

beroep in cassatie mogelijk is in burgerlijke zaken, strafzaken en belastingzaken. 

De wijziging van de inwerkingtredingsbepaling (artikel 8.3) bewerkstelligt dat het beroep in 

cassatie in belastingzaken op het daarvoor geëigende moment kan worden ingevoerd. 



 

 datum 15 april 2010 

 blad 2 

 

 

 

Bij de formulering van het amendement is uitgegaan van de situatie waarin in 

belastingzaken is voorzien in de mogelijkheid van hoger beroep bij het Gemeenschappelijk 

Hof. 

Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA 

stemden voor.  

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Diverse artikelen 
13 à 15 à 17 (Van Bochove) 

 Met dit amendement worden voor de BES-eilanden de mogelijkheden tot beroep in 

cassatie bij de Hoge Raad gelijkgetrokken aan de situatie in Nederland, waar beroep in 

cassatie mogelijk is in burgerlijke zaken, strafzaken en belastingzaken. 

De wijziging van de inwerkingtredingsbepaling (artikel 8.3) bewerkstelligt dat het beroep in 

cassatie in belastingzaken op het daarvoor geëigende moment kan worden ingevoerd. 

Bij de formulering van het amendement is uitgegaan van de situatie waarin in 

belastingzaken is voorzien in de mogelijkheid van hoger beroep bij het Gemeenschappelijk 

Hof. 

Vervallen 


