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VERSLAG 
Vastgesteld 25 september 1985 

De vaste Commissie voor Nederlands-Antilliaanse Zaken1, belast met het 
voorbereidend onderzoek van dit voorstel van rijkswet, brengt het navol-
gende verslag uit. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden, dat zij zich met interesse in dit 
voorstel van rijkswet hadden verdiept. Zij vroegen de regering wat zij vond 
van de suggestie vanuit de Nederlandse Antillen om in de naam «Neder- * 
landse Antillen» het woord «Nederlandse» te schrappen? Zij wezen erop, 
dat het antwoord van de minister gegeven in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag en naar aanleiding van het verslag van de Staten van de 
Nederlandse Antillen ten behoeve van de Wijziging van het Statuut voor 
het Koninkrijk der Nederlanden, houdende losmaking van Aruba uit het 
Staatsverband van de Nederlandse Antillen (kamerstuk 18826/R 1275, nr. 
11) als volgt luidde: De leden van de M.a.n.-fractie in de Staten stelden 
voor in de artikelen 9 en 47 het element «trouw aan de Koning» en in 
artikel 47 «de Nederlandse Antillen» te laten vervallen». Voorts werd in het 
verslag van de Staten van de Nederlandse Antillen voorgesteld het woord 
«Nederlandse» voor «Antillen» te laten vervallen. 

Het antwoord van de regering luidde evenwel: «De regering heeft zich in 
het onderhavige voorstel beperkt tot de thans noodzakelijke wijzigingen. 
Het voorstel van de M.a.n-fractie kan hier niet toe worden gerekend. Dat zo 
zijnde neemt de regering het voorstel tot wijziging niet over.». De leden 
van de P.v.d.A.-fractie zouden thans graag een uitvoeriger en inhoudelijker 
reactie terzake willen vernemen. 

De in de memorie van toelichting gedane verwijzing naar internationale 
verdragen, in dit geval het verdrag van Genève van 25 juni 1957, was voor 
deze leden aanleiding voor een volgende vraag. Moet Aruba met ingang 
van de status aparte de door het Koninkrijk geratificeerde verdragen 
opnieuw apart tekenen? Kan de regering uitgebreid ingaan op de gebon-
denheid van het land Aruba aan «oude» verdragen en overige consequenties, 
die voortvloeien uit het internationale" en volkenrecht? Met name dachten 
deze leden hierbij ook aan het VN-verdrag van december 1979 inzake de 
uitbanning van de discriminatie. 

De leden van de C.D.A-fractie waren verbaasd over de onzorgvuldigheid 
van de regering ter zake van de tekst onder artikel X onder B, waar nog 
steeds «Antilliaans» wordt gebezigd in plaats van, zoals het behoort, 
«Nederlands-Antilliaans». 
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Deze leden was vervolgens niet duidelijk wat de regering tekstueel nu 
precies voor ogen staat bijvoorbeeld ten aanzien van wijzigingen in Artikel 
IX betreffende de Rijkswet op het Nederlanderschap. Onder B wordt 
voorgesteld achter «Nederlandse Antillen» een komma te plaatsen en toe 
te voegen «of Aruba». Er komt dan te staan in artikel 3, derde lid: «Neder-
lander is het kind van een ten tijde van zijn geboorte in Nederland of in de 
Nederlandse Antillen, of Aruba wonende vader of moeder die zelf geboren 
is uit een in één van die landen wonende moeder». Waarom is dit een 
betere en meer normale formulering dan «in Nederland of in de Nederlandse 
Antillen of in Aruba», zo vroegen deze leden zich af. Het leek de leden van 
de C.D.A.-fractie beter in plaats van: (komma) of Aruba te lezen (zonder 
komma) of in Aruba. 

Waarom wordt onder artikel IX onder J gesteld, dat na de woorden «de 
Nederlandse Antillen» wordt ingevoegd «of Aruba», zo vroegen de leden 
van deze fractie tenslotte. Moet daar dan ook niet vermeld worden, dat na 
«de Nederlandse Antillen» eerst een komma volgt en dan pas «of Aru-
ba»? Voor deze leden behoefde dat overigens niet. Maar waarom is dan 
niet vermeld, dat de komma die er staat blijkbaar vervalt? 

Deleden, behorende tot de fractie van de V.V.D. hadden met belangstelling 
kennisgenomen van het voorliggende voorstel van rijkswet tot wijziging 
van een aantal bepalingen in de wetgeving van het Koninkrijk in verband 
met het verkrijgen van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk door 
Aruba. Zij hadden er goede nota van genomen dat de in het Statuut 
voorgestelde wijzigingen de structuur van het Statuut onaangetast laat en 
dat het voorliggende voorstel in feite de formele aanpassing van de 
Koninkrijkswetgeving is, noodzakelijk voor de nieuwe situatie. Genoemde 
leden konden zich in grote lijnen verenigen met het voorstel, al hielden zij 
zich het recht voor na ommekomst van de reactie van de Antilliaanse 
partners eventueel op details nog nader in te gaan. 

Naar aanleiding van de ondertekening van de memorie van toelichting 
wensten genoemde leden te vernemen of reeds duidelijk is hoe de functie 
van de desbetreffende bewindsman zelf, thans nog de «Minister voor 
Nederlands-Antilliaanse Zaken» zal worden aangepast aan de nieuwe 
situatie? 

Met een tijdelijke beantwoording van deze opmerkingen en vragen acht 
de commissie de openbare behandeling van dit voorstel van rijkswet 
voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Meijer 

De griffier van de commissie, 
Kerkhofs 
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