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De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de regering een uitvoeriger en 
meer inhoudelijke reactie te geven op de suggestie van de M.A.N.-fractie 
uit de Staten van de Nederlandse Antillen, geuit in het kader van de 
behandeling van de wijziging van het Statuut, om in de naam «Nederlandse 
Antillen» het woord «Nederlandse» te schrappen. Aan het destijds door de 
regering gestelde kan nog het volgende worden toegevoegd. Het voorstel 
tot naamswijziging werd niet gesteund door de regering van de Nederlandse 
Antillen. Daarnaast is tijdens de mondelinge behandeling van het wets-
voorstel noch door de aanwezige Statenleden noch door de Nederlandse 
parlementariërs steun betuigd aan het voorstel. Bovendien is het naar het 
oordeelvan de regering niet verstandig een ingeburgerde naam te wijzigen 
door een naam, waarvan men zich kan afvragen of deze voldoende onder-
scheidend vermogen heeft. 

Deze leden stelden tevens de vraag of Aruba met ingang van de status 
aparte de door het Koninkrijk geratificeerde verdragen opnieuw apart moet 
ondertekenen en zij vroegen de regering uitgebreid in te gaan op de 
gebondenheid van het land Aruba aan «oude» verdragen en overige 
consequenties die voortvloeien uit het internationale en volkenrecht. De 
hier bedoelde problematiek is door de regering uitgebreid aan de orde 
gesteld in de memorie van toelichting van het eveneens aanhangige 
voorstel van rijkswet tot goedkeuring van verdragen in verband met het 
verkrijgen van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk door Aruba1. 
Ook in de memorie van antwoord van dit voorstel zal naar aanleiding van 
ter zake in het voorlopig verslag gestelde vragen weer op deze problematiek 
worden ingegaan. Het specifiek genoemde VN-verdrag van 1979 inzake de 
uitbanning van discriminatie zal daarin eveneens aan de orde worden 
gesteld. De regering meent derhalve thans te kunnen volstaan met een 
verwijzing naar deze stukken. 

De leden van de C.D.A.-fractie waren van oordeel dat in de tekst van 
artikel X, onder B, de term «Nederlands-Antilliaans» in plaats van «Antilli-
aans» gebezigd dient te worden. In de bij deze nota gevoegde nota van 
wijziging is dit voorstel overgenomen. 

De leden van de C.D.A.-fractie zouden graag meer duidelijkheid zien in de 
tekst van artikel IX betreffende de Rijkswet op het Nederlanderschap. De 
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eenvormigheid in de tekst te brengen. De leden van de V.V.D.-fractie 
wensten te vernemen of reeds duidelijk is hoe de functie van de Minister 
voor Nederlands-Antilliaanse Zaken zal worden aangepast aan de nieuwe 
situatie. De functie van deze bewindsman zal inhoudelijk niet veranderen 
door de status aparte van Aruba. Wel krijgt de bewindspersoon natuurlijk 
te maken met relaties met twee landen. Ook zal de naamgeving veranderen 
in Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (zie bij 
voorbeeld ook artikel I, onderdeel A, van het wetsvoorstel). 

Ten slotte merken wij op dat in de bij deze nota gevoegde nota van 
verbetering nog een kleine onvolkomenheid wordt weggenomen. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
R. F. M. Lubbers 

De Ministervan Nederlands-Antilliaanse Zaken, 
J. de Koning 
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