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19135 (R 1296) Goedkeuring van verdragen in verband met het 
verkrijgen van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk 
door Aruba 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

Inleiding 

Wanneer Aruba de hoedanigheid van land in het Koninkrijk verkrijgt 
- zoals afgesproken tijdens de Ronde Tafel Conferentie in maart 19831 - is 
dit een interne aangelegenheid van het Koninkrijk. Op zichzelf brengt dit 
geen verandering teweeg in de verdragsrelaties met staten die met het 
Koninkrijk verdragen hebben gesloten die (mede)gelden voor de Neder-
landse Antillen. Die verdragen blijven in beginsel ook na de verkrijging van 
hoedanigheid van land hun gelding voor Aruba behouden; het zal hierbij 
alleen nodig zijn de wederpartij, c.q. de depositaris, tijdig formeel te 
informeren omtrent de wijziging in de Koninkrijksverhoudingen, tenzij 
overigens in het kader van deze wijziging ook veranderingen in bestaande 
verdragsrelaties wenselijk of nodig worden geacht. Hetzelfde geldt voor 
eventueel bij die verdragen voor de Nederlandse Antillen gemaakte 
voorbehouden en afgelegde verklaringen. 

Wensen van Aruba 

Het is logisch dat Aruba de verandering van status, die bedoeld is als 
stap op de weg naar onafhankelijkheid, gestalte wil geven door naast de 
bestaande verdragsrelaties nieuwe verdragsrelaties te bewerkstelligen. 

In dit verband heeft het Bestuurscollege van het Eilandgebied Aruba 
laten weten ten aanzien van een aantal verdragen van diverse aard, die tot 
dusver voor wat het Koninkrijk betreft alleen voor Nederland gelden, 
uitbreiding van de gelding tot Aruba wenselijk te achten - daarbij medede-
lende dat voor zover uitvoeringswetgeving of maatregelen nodig zullen 
zijn, gebruik gemaakt zal worden van de Nederlandse ervaringen ter zake. 

Het Bestuurscollege heeft zich ook gebogen over de vraag ten aanzien 
van welke thans voor de Nederlandse Antillen (mede) geldende verdragen 
voortzetting van de gelding voor Aruba niet nodig of niet wenselijk zou zijn. 
Daarbij is echter onderkend dat een beslissing terzake beter kan worden 
aangehouden totdat het onafhankelijk worden van Aruba aan de orde 
komt. Het onderhavige wetsvoorstel behoeft dus niet te voorzien in de 
goedkeuring van beëindiging van (mede)gelding van bepaalde verdragen 
voor Aruba. Voorts liet het Bestuurscollege weten overleg te willen komen 
voeren over Arubaanse luchtvaartbelangen. De stand van zaken op dit 
terrein is echter nog niet ver genoeg gevorderd om in het wetsvoorstel 

1 Kamerstukken il 1982/83,17816, nr. i. meegenomen te kunnen worden. 
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Tenslotte heeft het College meegedeeld nog te overwegen of uitbreiding 
van de gelding tot Aruba wenselijk wordt geacht van het verdrag met 
Suriname betreffende wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken (Trb. 
1976, 144). 

Het wetsvoorstel 

Het voorstel van rijkswet strekt ertoe het grondwettelijk mogelijk te 
maken dat de wensen van Aruba worden gerealiseerd - indien haalbaar 
met ingang van de datum van de verkrijging van de hoedanigheid van 
land. Daarbij is, waar nodig, ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid die 
artikel 91, eerste lid, tweede volzin, van de Grondwet biedt om in de wet te 
bepalen dat ten aanzien van zekere verdragen de goedkeuring van de 
Staten-Generaal niet vereist is. Mede in dit verband zij overigens thans 
reeds opgemerkt, dat in het wetsvoorstel de daadwerkelijke realisering van 
alle wensen van Aruba op het onderhavige terrein afhankelijk wordt 
gesteld van de instemming van de Arubaanse volksvertegenwoordiging. 
Terzake moge verder worden verwezen naar hetgeen hieromtrent wordt 
vermeld bij de bespreking van artikel 3. 

Verdragen die geen goedkeuring meer behoeven 

Van de tot dusver voor wat het Koninkrijk betreft alleen voor Nederland 
geldende verdragen waarvan Aruba medegelding wenst, is destijds een 
aantal al voor het gehele Koninkrijk goedgekeurd. Dit is ook het geval met 
betrekking tot het hierboven genoemde verdrag met Suriname waarvan 
uitbreiding van de gelding tot Aruba wordt overwogen. Voor de uitbreiding 
van de gelding tot Aruba zullen deze verdragen geen goedkeuring meer 
behoeven. Als zodanig vallen zij dus buiten het bestek van het onderhavige 
wetsvoorstel. Niettemin lijkt het nuttig hier nog iets over deze verdragen te 
vermelden. Met betrekking tot deze verdragen zal, omdat goedkeuring niet 
meer vereist is, straks volstaan kunnen worden de depositaris c.q. de 
wederpartij te informeren omtrent de uitbreiding van de medegelding tot 
Aruba in het kader van de verandering in de Koninkrijksverhoudingen. 
Voor wat betreft de bilaterale verdragen in deze groep zal overigens voor 
de goede orde eerst bij de wederpartij gesondeerd worden of die terzake 
geen bedenkingen heeft. 

Voorts zal ook met betrekking tot deze verdragen alvorens tot daadwerke-
lijke uitbreiding van de gelding tot Aruba wordt overgegaan, geverifieerd 
worden of de volksvertegenwoordiging van Aruba daarmee instemt. 
Bijlage 1 bij deze memorie bevat een opsomming van de verdragen waar 
het hier om gaat. 

Artikel 1 

Het grootste deel van de verdragen waarvan het Bestuurscollege uitbrei-
ding van de gelding tot Aruba wenst, werd destijds niet mede voor de 
Nederlandse Antillen goedgekeurd, zodat deze verdragen met het oog op 
de uitbreiding van de gelding tot Aruba thans in beginsel goedkeuring 
behoeven. Voor de verdragen waarbij terzake van de uitbreiding van de 
gelding geen verdrag met de verdragspartner(s) hoeft te worden gesloten, 
maar volstaan zal kunnen worden met informatie van de depositaris, c.q. 
de wederpartij, wordt de goedkeuring gevraagd in artikel 1 van het wets-
voorstel. 

Voor toelichting op deze verdragen moge volstaan worden met te 
verwijzen naar de in de kamerstukken afgedrukte toelichting die destijds 
werd verschaft bij de goedkeuring van deze verdragen voor Nederland. 
Bijlage 2 bij deze memorie bevat de vindplaats van deze toelichtingen in de 
kamerstukken. Aangezien de betreffende kamerstukken (behalve in de 
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gevallen dat ook voor Suriname werd goedgekeurd) destijds niet als 
«R-stukken» zijn afgedrukt zodat de Staten van de Nederlandse Antillen 
- en a fortiori de Eilandsraad van Aruba - daarvan geen kennis droegen, 
zijn deze stukken thans gedeponeerd ter grifie van beide vertegenwoordi-
gingen. 

Artikel 2 

2 t.w.: de Bondsrepubliek Duitsland, Cyprus, 
Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, 
Israël, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Turkije, 
IJsland, Zweden en Zwitserland. 

Voor de verwezenlijking van de wensen van het Bestuurscollege van 
Aruba op het gebied van medegelding van belastingverdragen is het 
noodzakelijk dat met de verdragspartners verdragen worden gesloten 
waarin de modaliteiten voor de uitbreiding van de gelding tot Aruba 
worden vastgelegd. 

Op het gebied van uitlevering en rechtshulp in strafzaken zal er gestreefd 
worden naar het sluiten van verdragen met de verdragspartijen2 bij het 
Europees Uitleveringsverdrag, waarbij de toepasselijkheid van dat verdrag 
tot Aruba in de relatie tot de betreffende landen wordt uitgebreid. Tevens 
zal dan de toepasselijkheid van de Aanvullende Protocollen bij het uitleve-
ringsverdrag tot Aruba worden uitgebreid. Voorts zullen er verdragen 
worden gesloten betreffende de uitbreiding tot Aruba van de toepassing 
van de verdragen met de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling 
en het vergemakkelijken van de toepassing van het Europees Uitleverings-
verdrag en het Europees Verdrag aangaande de rechtshulp in strafzaken. 
En tenslotte zal ook aan de orde komen de uitbreiding van het Benelux-
Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken, en het 
Protocol daarbij. 

Al deze uitbreidingsverdragen zijn nog niet gesloten. Teneinde al het 
mogelijke te ondernemen om, waar haalbaar, te bewerkstellingen dat deze 
verdragen met ingang van de datum van de verkrijging van de hoedanigheid 
van land door Aruba in werking zullen kunnen treden, is in artikel 2, 
respectievelijk onder 1 t/m 18 en onder 19 t/m 21, bepaald dat voor deze 
verdragen de goedkeuring van de Staten-Generaal niet vereist zal zijn. 

In artikel 2, onder 22, is voorts bepaald dat het bilaterale verdrag met 
Australië inzake uitwisseling van postwissels geen goedkeuring zal behoeven 
alvorens het Koninkrijk ook voor wat Aruba betreft daaraan zal worden 
gebonden. Dit vindt zijn oorzaak in de omstandigheid dat nog gesondeerd 
moet worden of van Australische kant geen bezwaar tegen de uitbreiding 
bestaat. Als zulks al vastgestaan had, zou de goedkeuring van dit verdrag 
in artikel 1 ondergebracht hebben kunnen worden. 

Voor een toelichting op de verdragen waarvan de uitbreiding van de 
gelding tot Aruba hier aan de orde is, moge worden verwezen naar de 
toelichtingen die destijds aan de Staten-Generaal zijn verstrekt bij de 
goedkeuring van deze verdragen zelf. Bijlage 3 bij deze memorie bevat de 
vindplaats in de kamerstukken van die toelichtingen. Ook deze toelichtingen 
zijn ter kennisneming door de leden gedeponeerd bij de griffie van de 
Staten van de Nederlandse Antillen en van de Eilandsraad van Aruba. Voor 
de goede orde zij tenslotte nog het volgende opgemerkt. 

Ten aanzien van de uitbreiding van de gelding tot Aruba van vier belas-
tingverdragen zou het eigenlijk niet nodig geweest zijn deze te betrekken 
bij de goedkeuringsvrijstelling vervat in artikel 2, omdat die uitbreiding 
thans al zonder parlementaire goedkeuring plaats zou kunnen vinden. Bij 
twee van deze verdragen (die bedoeld in artikel 2.1 en 2.4) is dat het geval 
omdat de verdragen in kwestie zich beperken tot het geheel of gedeeltelijk 
voorkomen van dubbele belasting op basis van wederkerigheid. Daarom is 
krachtens artikel 1 van de Wet van 14 juni 1930 (Stb. 244) jo. art. 62, eerste 
lid, onderdeel a, van de toenmalige Grondwet de goedkeuring van de 
Staten-Generaal voor deze verdragen zelf niet vereist, waardoor ook de 
uitbreiding van de gelding tot Aruba zonder parlementaire goedkeuring 
zou kunnen plaatsvinden. (Gewoonlijk regelen dubbele belastingverdragen 
méér, waardoor de genoemde machtigingsbepaling van de wet van 14 juni 
1930 eigenlijk nooit meer toepassing vindt). 
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Bij twee andere verdragen (die bedoeld in artikel 2.2 en 2.3) is de goed-
keuring van de verdragen tot uitbreiding van de gelding tot Aruba nu al 
niet nodig omdat de qua gelding uit te breiden verdragen destijds (anders 
dan gebruikelijk bij belastingverdragen) al voor het gehele Koninkrijk zijn 
goedgekeurd. Daarmee is het parlement er destijds al meer akkoord 
gegaan dat de gelding van deze verdragen eventueel geheel of gewijzigd 
tot de Nederlandse Antillen, en daarmee ook tot Aruba, uitgebreid zou 
worden. 

De onderhavige vier «uitbreidingsverdragen» zijn desondanks in artikel 2 
opgenomen, op grond van de overweging dat het wenselijk lijkt ten 
aanzien van alle gelijksoortige verdragen thans dezelfde procedure te 
volgen. 

Artikel 3 

Zoals hierboven al gesteld werd, beoogt het wetsvoorstel het grondwettelijk 
mogelijk te maken de wensen van Aruba op het onderhavige terrein te 
realiseren met ingang van de datum van de verkrijging van hoedanigheid 
van land door Aruba, waar zulks haalbaar zou zijn. 

Gegeven de omstandigheid dat het dus de bedoeling is dat het wetsvoor-
stel kracht van wet krijgt nog voordat Aruba die hoedanigheid verkregen 
zal hebben, voorzien noch het Statuut noch de Grondwet er in dat de 
vertegenwoordiging van Aruba, het land waar de gevolgen van deze 
regeling zich zullen doen gelden, formeel inspraak heeft. Dit is uiteraard, 
gelet op de geest van Statuut en Grondwet, wel noodzakelijk. Artikel 3 
voorziet hierin. Het voorstel van rijkswet is gelijktijdig met de indiening bij 
de Staten-Generaal en bij de Staten van de Nederlandse Antillen ook 
voorgelegd aan de Eilandsraad van Aruba. Aldus zal de vertegenwoordiging 
van Aruba in de gelegenheid zijn om haar opvatting over het wetsvoorstel, 
hetzij in te brengen in het verslag van de Staten van de Nederlandse 
Antillen, hetzij rechtstreeks - met analoge toepassing van artikel 16 van het 
Statuut - ter kennis te brengen van de Staten-Generaal. De Eilandsraad zou 
blijk kunnen geven van de in artikel 3 van het wetsvoorstel bedoelde 
instemming bij die gelegenheid, of bij een eventuele bijwoning van de 
behandeling van het wetsvoorstel in de Staten-Generaal (waartoe, naar de 
regering aanneemt, de Staten-Generaal desgewenst, met analoge toepas-
si ng van artikel 17, tweede lid, van het Statuut, de gelegenheid zullen 
willen geven). Het lijkt met name denkbaar dat de Eilandsraad dan reeds 
zijn instemming in de zin van artikel 3 te kennen geeft ten aanzien van de 
thans reeds vaststaande verdragen waarvoor bij het wetsvoorstel de 
goedkeuring wordt gevraagd met het oog op de uitbreiding van de gelding 
tot Aruba, te weten de verdragen waarop artikel 1 en artikel 2, onder 22, 
betrekking hebben. Ten aanzien van de nog niet vaststaande verdragen, 
waarop het wetsvoorstel verder betrekking heeft, lijkt denkbaar dat de 
Eilandsraad van Aruba zijn instemming zal willen behouden tot hij 
ter zake meer inzicht heeft. 

Omdat het dus mogelijk is dat in bepaalde gevallen de instemming van 
de vertegenwoordiging Aruba pas aan de orde zal komen nadat Aruba de 
hoedanigheid van land heeft verkregen, is ook voorzien in de mogelijkheid 
dat het de Staten van Aruba zullen zijn wier instemming vereist is. 

Slotopmerking 

Tenslotte zij opgemerkt dat alvorens overgegaan zal worden tot de 
daadwerkelijke realisering van de wensen van Aruba uiteraard vast zal 
moeten staan dat, waar nodig is voorzien in uitvoeringsmaatregelen. Zoals 
aan het begin van deze memorie werd aangestipt, heeft het Bestuurscollege 
laten weten dat op dat gebied gebruik gemaakt zal worden van de Neder-
landse ervaringen ter zake. In verband met de tijd die nodig zal zijn voor 
het tot stand brengen van de nodige uitvoeringswetgeving, zal de uitbreiding 
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van de gelding tot Aruba van de verdragen die uitvoeringswetgeving 
behoeven pas op een termijn van ongeveer vijf jaar haar beslag kunnen 
krijgen. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 

De Minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken, 
J. de Koning 
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BIJLAGE I Verdragen waarvan Aruba medegelding wenst en waarvoor geen goed-
keuring meer is vereist omdat zij al voor het gehele Koninkrijk zijn goedge-
keurd 

1. Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens 
kinderen toepasselijk is; 's-Gravenhage, 24 oktober 1956 (Trb. 1956,144; 
Kamerstukken 5543 (R 147)). 

2. Internationaal Verdrag nopens de beperking van de aansprakelijkheid 
van eigenaren van zeeschepen, met Protocol van ondertekening; Brussel, 
10 oktober 1957 (Trb. 1958, 46; Kamerstukken 7250 ( 354)). 

3. Overeenkomst betreffende zeeliedenvluchtelingen; 's-Gravenhage, 23 
november 1957 (Trb. 1958, 111; Kamerstukken 5495 (R 140)). 

4. Notawisseling met Paraguay houdende een overeenkomst tot afschaf-
fing van de visumplicht; Asunción, 21 november 1960 (Trb. 1961, 28; 
Kamerstukken 7213 (R 351)). 

5. Notawisseling tussen de Nederlandse en de Britse Regering ter 
aanvulling van de overeenkomst 1-4-1960 inzake de afschaffing van de 
visumplicht en de erkenning van reisdocumenten; 's-Gravenhage, 21 
februari 1961 (Trb. 1962, 65; Kamerstukken 7184 (R 345». 

6. ICBS Overeenkomst inzake afstamming van natuurlijke kinderen via 
de moederlijke lijn; Brussel, 12 september 1962 (Trb. 1963, 93; Kamerstukken 
7545 (R 392». 

7. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek 
Oostenrijk betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen en authentieke akten op het gebied van het 
burgerlijk recht; 's-Gravenhage, 6 februari 1963 (Trb. 1963, 51; Kamerstukken 
8041 (R 476». 

8. Verdrag betreffende de prestaties bij arbeidsongevallen en beroeps-
ziekten (Arbeidsverdrag Nr. 121); Genève, 8 juli 1964 (Trb. 1965, 16; 
Kamerstukken 8605 (R 532». 

9. Overeenkomst inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot 
verkrijging van nationaliteit (ICBS); Parijs, 10 september 1964 (Trb. 1965, 
91; Kamerstukken 8966 (R 572». 

10. Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland 
van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in 
handelszaken; 's-Gravenhage, 15 november 1965 (Trb. 1966, 91; Kamer-
stukken 12 865 (R 948». 

11. Internationale Overeenkomst inzake de procedure voor de vaststelling 
van tarieven voor geregelde luchtdiensten; Parijs, 10 juli 1967 (Trb. 1968, 
79; Kamerstukken 9691 (R 658». 

12. Protocol tot wijziging van het Internationale Verdrag ter vaststelling 
van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement van 25-8-1924; 
Brussel, 23 februari 1968 (Trb. 1979,26; Kamerstukken 15948 (R 1132». 

13. Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerleg-
ging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocol en 
Gemeenschappelijke Verklaring; Brussel, 27 september 1968 (Trb. 1969, 
101; Kamerstukken 11 154 (R 775». 

14. Overeenkomst van Locarno tot instellingen van een internationale 
classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid; Locarno, 8 
oktober 1968 (Trb. 1969, 235; Kamerstukken 14023 (R1043». 

15. Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor 
schade door verontreiniging door olie, met Bijlage; Brussel, 29 november 
1969 (Trb. 1970, 196; Kamerstukken 12288 (R 891». 

16. Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burger-
lijkeen in handelszaken; 's-Gravenhage, 18 maart 1970 (Trb. 1979, 38; 
Kamerstukken 15660 (R 1123». 

17. Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen 
van tafel en bed; 's-Gravenhage, 1 juni 1970 (Trb. 1979, 131; Kamerstukken 
16003(R 1134». 
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18. Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buiten-
landse vonnissen in burgerlijke en handelszaken, met Aanvullend Protocol; 
's-Gravenhage, 1 februari 1971 (Trb. 1972, 144; Kamerstukken 14652 
(T1076)). 

19. Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het 
Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken; 
Luxemburg, 3 juni 1971 (Trb. 1971, 140; Kamerstukken 12379 (R 910)). 

20. Verdrag betreffende de bescherming van de vertegenwoordigers van 
de werknemers in de onderneming en hun te verlenen faciliteiten (Arbeids-
verdrag Nr. 135); Genève, 23 juni 1971 (Trb. 1971, 207; Kamerstukken 
12923 (R 953». 

21. Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een Internationaal 
Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie; Brussel, 
18 december 1971 (Trb. 1973, 101; Kamerstukken 16148 (R 1144». 

22. Verdrag betreffende de sociale gevolgen van nieuwe laad- en 
losmethoden in de havens (Arbeidsverdrag Nr. 137); Genève, 25 juni 1973 
(Trb. 1974, 70; Kamerstukken 13923 (R 1036». 

23. Verdrag betreffende de rol van beroepskeuze voorlichting en beroeps-
opleiding bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen (Arbeidsverdrag 
Nr. 142); Genève, 23 juni 1975 (Trb. 1976, 140; Kamerstukken 15553 
(R 117». 

24. Verdrag betreffende tripartite raadplegingsprocedures ter bevordering 
van de tenuitvoerlegging van internationale arbeidsnormen (Arbeidsverdrag 
Nr. 144); Genève, 21 juni 1976 (Trb. 1976, 177; Kamerstukken 15026 
(R 1097». 

25. Verdrag betreffende de continuering van werkgelegenheid voor 
zeevarenden (Arbeidsverdrag Nr. 145); Genève, 28 oktober 1976 (Trb. 1977, 
106; Kamerstukken 15330 (R 1109». 

26. Verdrag betreffende minimumnormen op koopvaardijschepen 
(Arbeidsverdrag Nr. 147); Genève, 29 oktober 1976 (Trb. 1977, IOS; 
Kamerstukken 15319 (R 1109». 

27. Protocol bij het Internationale Verdrag inzake de wettelijke aanspra-
kelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, 1969; Londen, 19 
november 1976 (Trb. 1980, 1; Kamerstukken 16148 (R 1144». 

28. Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst nopens het verstrekken 
van inlichtingen over buitenlands recht; Straatsburg, 15 maart 1978 (Trb. 
1979, 165; Kamerstukken 16080 (R 1143». 

29. Verdrag met België inzake de Nederlandse Taalunie; Brussel, 9 
september 1980 (Trb. 1980, 147; Kamerstukken 16622 (R 1155)). 

30. Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen 
over buitenlands recht; Londen, 7 juni 1968 (Trb. 1968, 142; Kamerstukken 
13746(R 1012». 

Eventuele medegelding voor Aruba nog in overweging: 

Overeenkomst met Suriname betreffende de wederzijdse erkenning en 
de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in 
burgerlijke zaken; 's-Gravenhage, 27 augustus 1976 (Trb. 1976, 144; 
Kamerstukken 14473 (R 1072». 
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Vindplaats in de kamerstukken van toelichtingen op de in artikel 1 
genoemde verdragen 

Artikel Kamerstuk 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 
1.10. 
1.11. 
1.12. 
1.13. 
1.14. 
1.15. 
1 16. 
1.17. 
1.18. 
1.19. 
1.20 
1.21. 
1.22. 
1.23. 
1.24. 
1.25. 
1.26. 
1.27. 
1.28. 
1.29. 
1.30. 
1.31. 
1.32. 
1.33. 
1.34. 
1.35. 
1.36. 

1957/58 
1961/62 
1965/66 
1978/79 
1961/62 
1964/65 
1979/80, 
1966/67 
1965/66 
1975/76 
1967/68 
1973/74 
1971/72 
1973/74 
1979/80 
1974/75 
1972/73 
1972/73, 
1975/76 
1976/77 
1976/77 
1972/73 
1975/76 
1975/76 
1980/81 
1975/76 
1975/76 
197C/77 
1976/77 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1962/63 
1981/82 
1956/57 
1979/80 

4994. nr. 1 
6618, nr. 1 
8734 (R 551) 
15 537, nr. 3 
6589 (R 255) 

nr. 3 ' 

nr. 1 
8054, nr. 3 en 1979/80, 15 965, 
16 334, nr. 3 
8959, nr. 1 
8719, nr. 3 
13 816,nr . 1 
9512, nr. 1 
13 034, nr. 1 
11 594, nr. 3 
13 034, nr. 1 
16 003 (R 1134), nr. 3 : 

13 469 (R 989), nr. 3 ' 
12 346, nr. 1 
12 437, nr. 1 
14 032,nr . 1 
14 228, nr. 1 
14 381 , nr. 1 
12 492, nr. 1 
13 946,nr. 1 
13 671 (R 1009), nr. 1 ' 

nr. 3 

16 807 
13 942 
14 047 
14 202 
14 474 
16 033 
16 797 
15 376. 
7040 (R 322 
17 483, nr. 3 
4764 (R 70) 
15 965, nr. 3 

. nr 

1 R-nummer duidt op goedkeuring mede 
voor Suriname. 
J R-nummer omdat het verdrag (alleen 
voor Nederland) werd goedgekeurd bij 
rijkswet waarmee ook een ander verdrag 
werd goedgekeurd voor het gehele 
Koninkri jk. 
1 R-nummer omdat oorspronkelijk mede 
goedkeuring voor Suriname werd beoogd. 
' Alle genoemde kamerstukken liggen 
o.a. op de bibliotheek ter inzage. 
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BIJLAGE 3' Vindplaats in de kamerstukken van toelichtingen op de in artikel 2 genoemde 
basisverdragen 

Artikel Kamerstuk 

2.1 . 1956/57,4744, nr. 1 ' 
2.2. 1956/57,4817 (R 72), nr. 1 
2.3. 1959/60,5747 IR 161), nr. 
2.4. 1959/60,5836 (R 174), nr. 
2.5. 1967/68,9618, nr. 1 
2.6. 1967/68, 9683, nr. 1 
2.7. 1968/69, 10 113, nr. 1 
2.8. 1969/70, 10 464, nr. 1 
2.9. 1969/70, 10 731 , nr. 1 
2.10. 1969/70, 10 690, nr. 1 
2.11. 1970/71, 11 011 , nr. 1 
2.12. 1970/71, 11 132, nr. 1 
2.13. 1971, 11 352, nr. 1 
2.14. 1971/72, 11 528, nr. 1 
2.15. 1973/74, 12 628, nr. 1 
2.16. 1975/76, 13 892,nr . 1 
2.17. 1979/80, 16 128, nr. 1 
2.18. 1980/81, 16 664, nr. 1 
2.19. 1964 65, 8054, nr. 7 
2.20. 16 151,nr. 1 
2.21. 8054, nr. 7 en 1979/80, 15 ! 
2.22. 1958/59,5397, nr. 1 

1 Genoemd kamerstuk bevat geen toelich. 
ting, maar slechts de mededeling dat het 
verdrag in kwestie geen parlementaire 
goedkeuring behoefde ingevolge artikel 62, 
eerste l id, onderdeel a, van de toenmalige 
Grondwet, jo. artikel 1 van de wet van 
14 juni 1930 (Stb.244). 
! Alle genoemde kamerstukken liggen 
o.a. op de bibliotheek ter inzage. 
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