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Goedkeuring van het op 16 december 1970 te 's-Graven-
hage tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van 
het wederrechtelijk in zijn macht brengen van 
luchtvaartuigen 
(Verdraig van 's-Gravenhage) 

Goedkeuring van het op 23 september 1971 te Montreal 
tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van weder-
rechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid 
van de burgerluchtvaart 
(Verdrag van Montreal) 

Uitvoering van het op 16 december 1970 te 's-Gravenhage 
tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van het 
wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen 
en van het op 23 september 1971 te Montreal tot stand 
gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke 
gedragingen, gericht tegen de veiligheid 
van de burgerluchtvaart 

EINDVERSLAG 

Nr. 11 

(De vroegere stukken zijn gedrukt 
in de zittingen 1971-1972 en 1972.) 

Naar aanleiding van de memorie van antwoord zijn binnen 
de bijzondere commissie voor de wetsontwerpen 11 865 en 
11 866 de volgende vragen en opmerkingen naar voren ge-
bracht. 

Enige leden vroegen op welke wijze de landen, die uitgeno-
digd werden om zitting te nemen in de subcommissie, werden 
geselecteerd en welke landen uiteindelijk werden uitgenodigd 
(memorie van antwoord, blz. 2, linkerkolom). Welke twee lan-
den hebben deze uitnodiging niet aanvaard of om welke reden 
hebben zij niet aan de werkzaamheden der commissie deelge-
nomen? 

Werden de landen in deze commissie vertegenwoordigd door 
regeringsvertegenwoordigers of door employés van luchtvaart-
maatschappijen en hebben laatstgenoemden op een of andere 
wijze hun zienswijze aan de subcommissie kunnen kenbaar 
maken? 

Kunnen de conclusies van het rapport, zo nodig met afwij-
kende minderheidsstandpunten, aan de Kamer worden mede-
gedeeld? 

Het ontging enige leden waarom strafbaarstelling een loos 
gebaar wordt, aangezien opsporing doorgaans zeer moeilijk en 
onmogelijk zal zijn (memorie van antwoord, blz. 4, rechter-
kolom). Indien het strafbare feit van ernstige aard is en er 
zelfs mensenlevens op het spel kunnen staan, zal men moeten 
zoeken naar betere opsporingsmethoden en zal, indien in 
enkele gevallen de misdadiger wordt opgespoord, juist ter af-
schrikking een zware strafbedreiging op zijn plaats zijn. 

De aan het woord zijnde leden zouden een nadere verdui-
delijking van het standpunt van de Minister of nog liever een 
wijziging van zijn standpunt ten zeerste op prijs stellen. 

Vele andere leden vroegen of er een opgave kan worden ver-
strekt van staten die aan de conferentie in Montreal hebben 
deelgenomen om te kunnen beoordelen of en in hoeverre als-
nog op anticiperende uitvoering van het Verdrag van Mont-
real moet worden aangedrongen (zie artikel 15, lid 3, van het 
verdrag). 

11865 (R859) enz. 11 



2 

Vertrouwend dat de Regering tijdig voor de openbare be-
handeling van de onderhavige ontwerpen van rijkswet schrifte-
lijk zal antwoorden op deze vragen en opmerkingen, acht de 
commissie die openbare behandeling daarmee voldoende voor-
bereid. 

Vastgesteld, 18 december 1972. 

BERKHOUWER 

AANTJES 

MOMMERSTEEG 
l) 
OELE 
SCHAKEL 

VAN SCHAIK 
GROENSMIT-VAN DER KALLEN 

WOLFF 

VAN THIJN 

GOUDSMIT 2) 

VAN ROSSUM 
GEURTSEN 

ROETHOF 
3) 
STOFFELEN 

DE GAAY FORTMAN 

VAN ZEIL. 

3) De heer Bos en zijn plaatsvervanger de heer De Boo hebben 
opgehouden lid der Kamer te zijn. 

2) Plaatsvervangend lid. 
3) De heer Pors en zijn plaatsvervanger de heer Koningh hebben 

opgehouden lid der Kamer te zijn. 


