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Persverklaring van de Nederlandse delegatie in het 

IPKO  

  
Mede in reactie op berichten in de media hecht de Nederlandse IPKO-
delegatie er belang aan de stand van zaken met betrekking tot het 
wetsvoorstel geschillenregeling nogmaals helder te schetsen en zo te zorgen 
voor een juiste voorstelling van zaken.  
  
Op dit moment is het zo dat de Koninkrijksregering een wetsvoorstel 

geschillenregeling heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Conform de 
Rijkswetprocedure is dit wetsvoorstel ook toegezonden aan de Staten van 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In de afgelopen jaren hebben de vier 
delegaties in het IPKO zich gezamenlijk ingespannen dat de 
Koninkrijksregering haar verantwoordelijk zou nemen om een dergelijk 
wetsvoorstel in te dienen, conform artikel 12a Statuut. Onderdeel van het 
totstandkomingsproces van het wetsvoorstel is wat er daarover in IPKO-

verband is gewisseld en waarover de delegaties in het IPKO de 
Koninkrijksregering gezamenlijk hebben geïnformeerd.  
  
Parlementariërs van elk van de vier landen zijn nu in de gelegenheid om hun 
werk als volksvertegenwoordiger te doen door de mogelijkheden te 
gebruiken die een Rijkswetstraject biedt om een belangrijke wet de 
zorgvuldige aandacht te geven die ze verdient. Inmiddels is in de commissie 

Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer ook het voornemen geuit om 
voorlichting te vragen aan de Raad van State met betrekking tot dit 
wetsvoorstel. Zodra de schriftelijke fase voorbij is, zal de plenaire 
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kunnen plaatsvinden, 
wederom met betrokkenheid van de parlementariërs van Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten en de gevolmachtigd ministers. In de loop van deze 

wetsbehandeling kunnen fracties en bijzondere gedelegeerden desgewenst 
moties en amendementen indienen. Uiteindelijk zal iedere fractie haar 
standpunt over het voorliggende wetsvoorstel bepalen, waarbij zij alle 
documenten en parlementaire stukken met betrekking tot de 
totstandkoming van het wetsvoorstel geschillenregeling zullen meewegen. 

Tot deze parlementaire stukken behoort ook de motie-Van Laar (34 300 IV, 
nr. 12).  
  
Nu al een definitief standpunt innemen nog voor de behandeling van de wet 
is begonnen, doet voorkomen dat het werk van zowel de Tweede Kamer als 
de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten niet meer nodig zou zijn. Wat 
de Nederlandse delegatie betreft doen wij als Staten- en Kamerleden ons 
werk zorgvuldig. Dat getuigt niet van disrespect, in tegendeel. Dat is waar 
onze kiezers in alle landen van het Koninkrijk recht op hebben. De 

Nederlandse delegatie ziet dan ook uit naar een fundamenteel en inhoudelijk 



debat over het wetsvoorstel, om te beginnen in de Tweede Kamer, met 

deelname van de collega’s van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten. Er wordt naar gestreefd de plenaire beraadslagingen over het 
wetsvoorstel te laten plaatsvinden voorafgaand aan het IPKO in Den Haag in 
juni 2019. 
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Dit is een gezamenlijk persbericht van de afdeling Communicatie en Protocol van de 

Eerste Kamer en de Stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer. 
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