
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1984-1985 

18747 (R1271) Wijziging van de Rijkswet van 28 oktober 1964, Stb. 
425, houdende Belastingregeling voor het Koninkrijk, in 
verband met de invoering van een belastingheffing van 
dividenden in deelnemersverhoudingen, de verruiming 
van de uitwisseling van inlichtingen alsmede enkele 
andere aanpassingen 

18826 (R1275) Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden, houdende losmaking van Aruba uit het 
Staatsverband van de Nederlandse Antillen 

18827 (R1276) Vaststelling van enige overgangsbepalingen in verband 
met het verkrijgen van de hoedanigheid van land in het 
Koninkrijk door Aruba 

Nr. 10 BRIEF VAN DE STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 

Aan de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Onderstaand volgt tekst van een door de Staten van de Nederlandse 
Antillen in hun openbare vergadering van woensdag, de 22ste mei 1985, 
genomen besluit. 

De Staten van de Nederlandse Antillen, in openbare vergadering bijeen 
op heden, woensdag de 22ste mei 1985: 

Overwegende: 

Dat in de eerste helft van de maand juni 1985 in de Tweede en Eerste 
Kamer der Staten-Generaal in openbare behandeling zullen worden 
gebracht: 

a. het ontwerp van rijkswet tot wijziging van de rijkswet van 28 oktober 
1964, Stb. 425, houdende belastingregeling voor het Koninkrijk, in verband 
met de invoering van een belastingheffing van dividenden in deelnemers-
verhouding, de verruiming van de uitwisseling van inlichtingen alsmede 
enkele andere aanpassingen (vergaderjaar 1984-1985,18747 (R 1271). 

b. het ontwerp van rijkswet tot wijziging van het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden, houdende losmaking Aruba uit het staatsver-
band van de Nederlandse Antillen (vergaderjaar 1984-1985, 18826 (R 1275). 

c. het ontwerp van rijkswet tot vaststelling van enige overgangsbepalin-
gen in verband met het verkrijgen van de hoedanigheid van land in het 
Koninkrijk door Aruba (vergaderjaar 1984-1985, 18827 (R 1276). 

Dat de bovenbedoelde wettelijke regelingen eveneens zullen gelden voor 
de Nederlandse Antillen; 

Dat artikel 17, lid 2 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
de mogelijkheid biedt dat de Staten van de Nederlandse Antillen een of 
meer bijzondere gedelegeerden kunnen afvaardigen naar de bovenbedoelde 
openbare behandelingen; 
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Dat de Staten van de Nederlandse Antillen het wenselijk en noodzakelijk 
achten om van de zojuist bedoelde mogelijkheid gebruik te maken; 

Besluiten: 

1. Een delegatie als bedoeld in artikel 17, lid 2, van het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden, af te vaardigen naar de eerderbedoelde 
openbare behandelingen; 

2. De onder 1. bedoelde delegatie te doen bestaan uit de heren R. A. E. 
Markes, J. A. O. Bikker, mr. A. G. Croes, G. F. Croes, drs. M. J. de Castro, R. 
Lopez Henriquez, drs. R. F. Mc William, V. N. Miguel, B. J. M. Nisbet, G. P. 
Trinidad, dr. A. C. Wathey, H. S. Wout, alsmede de heer H. M. Thomas; 

3. De heer Markes voornoemd aan te wijzen als leider van meerbedoelde 
delegatie; 

4. De heer O. van Breet, griffier der Staten van de Nederlandse Antillen, 
aan te wijzen als secretaris van bovenbedoelde delegatie; 

5. Afschrift dezer te zenden aan de gouverneur van de Nederlandse 
Antillen, 

de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 

de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen, 

de Raad van Ministers. 

De fg. voorzitter, 
R. A. E. Markes 

De Griffier, 
O. van Breet 
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