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21 214 (R 1375) Regeling betreffende de goedkeuring en 
bekendmaking van verdragen en de 
bekendmaking van besluiten van 
volkenrechtelijke organisaties (Rijkswet 
goedkeuring en bekendmaking verdragen) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Aan de Staten van de Nederlandse Antillen 
Aan de Staten van Aruba 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Rijkswet 
houdende regeling betreffende de goedkeuring en bekendmaking van 
verdragen en de bekendmaking van besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties (Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen). 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsvoorstel vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 4 juli 1989 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingevolge artikel 9 1 , 

eerste en tweede lid, van de Grondwet, de wet dient te bepalen de 
gevallen waarin geen goedkeuring van verdragen of van het voornemen 
tot opzegging daarvan is vereist en de wijze waarop de goedkeuring 
wordt verleend, en dat het voorts wenselijk is de in artikel 95 van de 
Grondwet bedoelde wettelijke regeling inzake de bekendmaking van 
verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties aan te 
passen, onder meer vanwege wijzigingen die hebben plaatsgevonden in 
de Grondwet en in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en 
met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut 
voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijke Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
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Artikel 1 

1. Verdragen ten aanzien waarvan de regering het wenselijk acht dat 
het Koninkrijk daaraan wordt gebonden, worden zo spoedig mogelijk ter 
goedkeuring aan de Staten-Generaal voorgelegd. 

2. Gelijktijdig daarmee worden zij aan de Staten van de Nederlandse 
Antillen, onderscheidenlijk van Aruba overgelegd, indien het verdragen 
betreft die de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Aruba raken. 

Artikel 2 

De goedkeuring wordt uitdrukkelijk of stilzwijgend verleend. 

Artikel 3 

De uitdrukkelijke goedkeuring wordt verleend bij wet. 

Artikel 4 

1. De stilzwijgende goedkeuring is verleend, indien niet binnen dertig 
dagen na een daartoe strekkende overlegging van een verdrag aan de 
Staten-Generaal door of namens een van de kamers of door ten minste 
een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een van de kamers de 
wens te kennen wordt gegeven, dat het verdrag aan de uitdrukkelijke 
goedkeuring zal worden onderworpen. 

2. De Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen, onder-
scheidenlijk van Aruba kan binnen dezelfde termijn dezelfde wens te 
kennen geven, indien het een verdrag betreft dat de Nederlandse 
Antillen, onderscheidenlijk Aruba raakt. 

3. Indien de in het eerste of tweede lid bedoelde wens te kennen 
wordt gegeven, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet tot 
goedkeuring ingediend. 

Artikel 5 

1. Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de 
Grondwet of tot zodanig afwijken noodzaken, wordt dit verdrag aan de 
uitdrukkelijke goedkeuring onderworpen. 

2. In het voorstel van wet tot goedkeuring van een zodanig verdrag 
wordt tot uitdrukking gebracht dat de goedkeuring wordt verleend met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 9 1 , derde lid, van de Grondwet. 

Artikel 6 

Tenzij een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet 
of tot zodanig afwijken noodzaken, is de goedkeuring niet vereist: 

a. indien het een verdrag betreft, waarvoor dit bij wet is bepaald; 
b. indien het verdrag uitsluitend betreft de uitvoering van een goedge-

keurd verdrag, voor zover in de wet tot goedkeuring geen voorbehoud 
terzake is gemaakt; 

c. indien het verdrag geen belangrijke geldelijke verplichtingen aan het 
Koninkrijk oplegt en voor ten hoogste een jaar is gesloten; 

d. indien in buitengewone gevallen van dwingende aard het belang 
van het Koninkrijk het bepaald noodzakelijk maakt dat het verdrag een 
geheim of vertrouwelijk karakter draagt; 

e. indien het verdrag betreft de verlenging van een aflopend verdrag, 
behoudens het bepaalde in artikel 7, tweede lid. 
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Artikel 7 

1. Wanneer de regering het voornemen heeft om over te gaan tot 
verlenging van een aflopend verdrag deelt zij dit voornemen schriftelijk 
mee aan de Staten-Generaal en, indien het verdrag voor de Nederlandse 
Antillen onderscheidenlijk voor Aruba geldt, aan de Staten van de Neder-
landse Antillen onderscheidenlijk van Aruba. 

2. Indien binnen dertig dagen na de in het eerste lid bedoelde 
mededeling door of namens een van de kamers of door ten minste een 
vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een van de kamers, of door 
de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen onderschei-
denlijk van Aruba, de wens te kennen wordt gegeven dat het verdrag tot 
verlenging aan de goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden 
onderworpen, is in afwijking van het bepaalde in artikel 6, onder e, de 
goedkeuring van de Staten-Generaal vereist. 

Artikel 8 

1. Tenzij een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de 
Grondwet, of tot zodanig afwijken noodzaken, kan, indien in buiten-
gewone gevallen van dringende aard het belang van het Koninkrijk zich er 
bepaaldelijk tegen verzet dat een verdrag aan de goedkeuring van de 
Staten-Generaal wordt onderworpen voordat het Koninkrijk aan dat 
verdrag wordt gebonden, de binding direct tot stand worden gebracht. 
Het verdrag wordt daarna zo spoedig mogelijk aan de goedkeuring van 
de Staten-Generaal onderworpen. 

2. Een zodanig verdrag wordt aangegaan onder voorbehoud van 
beëindiging voor het Koninkrijk bij onthouding van de goedkeuring, tenzij 
het belang van het Koninkrijk zich daartegen bepaaldelijk verzet. 

Artikel 9 

1. Indien op grond van artikel 6, onder d, het Koninkrijk zonder 
goedkeuring van de Staten-Generaal aan een verdrag is gebonden, wordt 
een zodanig verdrag alsnog zo spoedig mogelijk aan de goedkeuring van 
de Staten-Generaal onderworpen wanneer het geheim of vertrouwelijk 
karakter daarvan is komen te vervallen. 

2. Een zodanig verdrag wordt slechts aangegaan wanneer daarin is 
voorzien in een mogelijkheid tot beëindiging voor het Koninkrijk op een 
redelijke termijn, tenzij het belang van het Koninkrijk zich daartegen 
bepaaldelijk verzet. 

Artikel 10 

Indien in de gevallen, bedoeld in de artikelen 8 en 9, de goedkeuring 
aan het verdrag wordt onthouden, wordt het verdrag zo spoedig als dat 
rechtens mogelijk is, beëindigd. 

Artikel 11 

1. Verdragen die op grond van het bepaalde in artikel 6 geen 
goedkeuring behoeven en waaraan het Koninkrijk is gebonden worden zo 
spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal ter kennis gebracht. 

2. Gelijktijdig daarmee worden zij aan de Staten van de Nederlandse 
Antillen, onderscheidenlijk van Aruba ter kennis gebracht, indien het 
verdragen betreft die de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Aruba 
raken. 
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3. Verdragen met een geheim of vertrouwelijk karakter worden, tenzij 
het belang van het Koninkrijk zich bepaaldelijk tegen ter kennis brenging 
verzet, ter kennis gebracht onder voorwaarde van geheimhouding. 

Artikel 12 

Ten aanzien van voornemens tot opzegging van verdragen vinden de 
bepalingen van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, onder a en b, 8, eerste lid, en 
11 overeenkomstige toepassing. 

Artikel 13 

1. Behoudens in het geval dat het gaat om een verdrag dat bepalingen 
bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken 
noodzaken, kan indien het belang van het Koninkrijk het vordert, de 
regering bewerkstelligen dat een verdrag voor het Koninkrijk voorlopig 
wordt toegepast voorafgaande aan de inwerkingtreding van dat verdrag. 

2. Met betrekking tot een verdrag dat voor zijn inwerkingtreding de 
goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft is voorlopige toepassing 
niet geoorloofd ten aanzien van bepalingen van dat verdrag welke 
afwijken van de wet of tot zodanig afwijken noodzaken. 

3. Indien een verdrag bepalingen bevat die naar het oordeel van de 
regering naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden, en de regering wil 
bewerkstelligen dat ook die bepalingen voorlopig zullen worden 
toegepast, wordt de tekst van het verdrag en het feit dat het voorlopig 
zal worden toegepast, bekend gemaakt voordat de voorlopige toepassing 
een aanvang neemt. 

4. Indien overgegaan wordt tot voorlopige toepassing van een verdrag 
wordt zulks onverwijld aan de Staten-Generaal medegedeeld. 

Gelijktijdig daarmee wordt zulks ook medegedeeld aan de Staten van 
de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk van Aruba, indien het een 
verdrag betreft dat de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Aruba, 
raakt. 

Artikel 14 

1. De bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrech-
telijke organisaties geschiedt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der 
Nederlanden 

2. De zorg voor de uitgifte van het Tractatenblad berust bij Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken. 

Artikel 15 

In het Tractatenblad worden geplaatst: 
a. de tekst van het verdrag of het besluit in één of meer talen; 
b. de vermelding van het tijdstip van inwerkingtreding, hetzij voor het 

Koninkrijk in zijn geheel, hetzij voor een of meer der landen van het 
Koninkrijk; 

c. de vermelding van het tijdstip van buitenwerkingtreding, hetzij voor 
het Koninkrijk in zijn geheel, hetzij voor een of meer der landen van het 
Koninkrijk; 

d. de vermelding van voorlopige toepassing van een verdrag als 
bedoeld in artikel 13. 

Artikel 16 

Voorts kunnen in het Tractatenblad worden geplaatst: 
a. een vertaling in het Nederlands van het verdrag of het besluit; 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 214 (R 1375), nrs. 1-2 4 



b. gegevens omtrent parlementaire goedkeuring; 
c. gegevens omtrent het tijdstip van inwerkingtreding voor andere 

staten en voor volkenrechtelijke organisaties; 
d. gegevens omtrent het tijdstip van buitenwerkingtreding voor andere 

staten en voor volkenrechtelijke organisaties; 
e. andere gegevens. 

Artikel 17 

1. Verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties gelden als 
bekend gemaakt in het gehele Koninkrijk met ingang van de eerste dag 
van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Tracta-
tenblad waarin zij zijn geplaatst. 

2. Onze Minister van Buitenlandse Zaken kan voor een bepaald geval 
deze termijn, hetzij voor het Koninkrijk der Nederlanden in zijn geheel, 
hetzij voor een of meer der landen van het Koninkrijk, wijzigen door een 
mededeling in het Tractatenblad. 

Artikel 18 

1. Het ter kennis brengen van verdragen of van besluiten van volken-
rechtelijke organisaties door Onze Minister van Buitenlandse Zaken aan 
bepaalde personen geldt te hunnen aanzien als bekendmaking mits 
daarbij wordt meegedeeld dat deze kennisgeving die werking heeft. 

2. De artikelen 14, eerste lid, 15, onder a, b en c, en 17 van deze wet 
zijn niet van toepassing op verdragen en op besluiten van volkenrech-
telijke organisaties waarvan de bekendmaking is geregeld in of ingevolge 
een verdrag dat in het Tractatenblad is bekendgemaakt. 

3. In bijzondere gevallen kan Onze Minister van Buitenlandse Zaken 
bepalen dat bijlagen bij een verdrag of besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties niet door plaatsing in het Tractatenblad, doch door terinza-
gelegging worden bekendgemaakt. Van zodanige bekendmaking wordt 
mededeling gedaan in het Tractatenblad. 

Artikel 19 

De Rijkswet van 22 juni 1961 (Stb. 207) houdende regeling inzake de 
bekendmaking van internationale overeenkomsten en van besluiten van 
volkenrechtelijke organisaties wordt ingetrokken. 

Artikel 20 

Deze wet treedt in werking op de dertigste dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Artikel 21 

Deze wet kan worden aangehaald als: Rijkswet goedkeuring en 
bekendmaking verdragen. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van 
de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal 
worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambte-
naren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken, 
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