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's-Gravenhage, 29 augustus 1973. 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 3 september 1973. 
De wens, dat deze overeenkomst aan de uitdrukke-
lijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden 
onderworpen, kan door of namens de Kamer of door 
ten minste dertig leden der Kamer te kennen worden 
gegeven uiterlijk op 5 oktober 1973. 

Ter voldoening aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 
60 en onder verwijzing naar het derde lid van artikel 61 van de 
Grondwet, de Raad van State gehoord, heb ik de eer u hierbij 
de Franse en de Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands 
over te leggen van het op 12 juni 1973 te 's-Gravenhage tot 
stand gekomen Protocol bij de op 23 november 1957 te 
's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst betreffende 
zeelieden-vluchtelingen (Trb. 1973, 122). 

Een toelichtende nota bij dit protocol gelieve u hiernevens 
aan te treffen. 

De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
M. VAN DER STOEL. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

TOELICHTENDE NOTA 

Op 28 juli 1951 is te Genève een verdrag tot stand gekomen, 
waarbij de internationale juridische bescherming van vluchte-
lingen is geregeld (Trb. 1954, 88), het zogenaamde Vluchte-
lingenverdrag. Dit verdrag heeft een beperkte strekking daar 
het slechts van toepassing is op personen die vluchteling werden 
ten gevolge van gebeurtenissen die vóór 1951 hebben plaats-
gevonden (artikel 1, A (2)) en omdat het voorziet in de moge-
lijkheid, dat partijen aan hun verdragsverplichtingen een geo-
grafische restrictie verbinden door het afleggen van een ver-
klaring omtrent de door hen voorgestane betekenis van de 
woorden „gebeurtenissen welke vóór 1 januari 1951 hebben 
plaatsgevonden", nl. gebeurtenissen in Europa, dan wel ge-
beurtenissen in Europa en elders (artikel 1, B (1)) . 

Deze beperkingen van tijd en plaats hebben er toe geleid dat 
in VN-verband ter aanvulling van het Verdrag van 1951 op 
31 januari 1967 een protocol werd opgesteld, waarbij die 
beperkingen werden opgeheven (Trb. 1967, 76). 

Aangezien het Vluchtelingenverdrag onvoldoende bescher-
ming verleent aan zeelieden-vluchtelingen is op Nederlands 
initiatief in 1957 een afzonderlijke Overeenkomst opgesteld 
betreffende deze categorie van vluchtelingen (Trb. 1958, 111). 
Voor een toelichting op deze overeenkomst vide Bijl. Hand. 
II, zitting 1959 - 5495 (R 140). Daar in deze overeenkomst 
dezelfde beperkingen van tijd en plaats voorkomen als in het 
Vluchtelingenverdrag, is gelet op de totstandkoming van het 
protocol bij dat verdrag, van de zijde van het Hoge Commis-
sariaat voor de vluchtelingen aan de Nederlandse Regering de 
vraag voorgelegd, of zij, in haar hoedanigheid van depositaris 
van de overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen bereid 
was op het internationale vlak stappen te ondernemen om deze 
overeenkomst op eenzelfde wijze aan te passen als het Vluchte-
lingenverdrag 1951. 

Deze vraag heeft geresulteerd in de opstelling van het 
onderhavige protocol dat na langdurig internationaal overleg 
op 12 juni 1973 ter aanvaarding, c.q. goedkeuring kon worden 
opengesteld. Het protocol geeft een soortgelijke regeling als het 
protocol bij het Vluchtelingenverdrag. Voor een toelichting 
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op de inhoud kan dan ook - naar het oordeel van ondergete-
kenden - worden volstaan met verwijzing naar de toelichting 
op dat protocol, welke is opgenomen in Bijl. Hand. II, zitting 
1967-1968-9512. 

Het protocol zal evenals de Zeeliedenvluchtelingen-overeen-
komst van 1957 alleen voor Nederland gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
M. VAN DER STOEL. 

De Minister van Justitie, 

A. A. M. VAN AGT. 


