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VOORLOPIG VERSLAG
Vastgesteld 21 december 1989

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 belast met de voorbe–
reiding van bovengenoemd wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van
haar voorlopige bevindingen.

Algemeen

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Vanuit een oogpunt van
overzichtelijkheid van wetgeving was het, zo meenden zij, goed om de
Rijkswet van 1961 en het nog gelding hebbende artikel XXI van de oude
Grondwet samen te voegen in één wetsvoorstel.

Zij verwezen naar de behandeling van het wetsontwerp 15 040 - dat
het huidige art. 91 in de Grondwet deed opnemen - toen de Tweede
Kamer in grote meerderheid akkoord ging met de stelling van de regering
dat het goedkeuringsstelsel van verdragen in de praktijk bevredigend
functioneerde en dat het uitgangspunt (een zo groot mogelijke parlemen–
taire zeggenschap plus een opzet die het de regering mogelijk maakt bij
het treffen van internationale regelingen snel en efficiënt tot zaken te
komen) overeind diende te blijven. Ook nu wensen de tot de
C.D.A.-fractie behorende leden dit te benadrukken. Zij toonden zich dan
ook verheugd dat ook de regering dit standpunt blijkens de memorie van
toelichting nog steeds huldigt. Deze leden waren van mening, na lezing
van het voorliggende wetsvoorstel, dat eerder genoemd uitgangspunt
inderdaad grotendeels overeind is blijven staan terwijl daarenboven nu
een evident overzichtelijker geheel is ontstaan als gevolg van de incorpo–
ratie van de Rijkswet van 1961 (Stb. 207) in het voorstel. Wél rees bij
deze leden de vraag waarom de regering pas 6 jaar na inwerkingtreding
van de huidige Grondwet komt met een voorstel terzake. Zoals hierboven
reeds is aangehaald (en zoals door de regering bij de behandeling van de
nieuwe Grondwet nog werd herhaald) is de continuïteit op hoofdlijnen
gewaarborgd gebleven en zijn er geen ingrijpende wijzigingen voorge–
steld.

Dit nu maakte de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie naar de
reden van de vertraging nog pregnanter. Voorts vroegen deze leden
waarom de Rijkswet van 1961 niet gelijk met de Grondwet en het
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Statuut is aangepast aan de veranderde omstandigheden in Suriname cq
Aruba.

Tenslotte zouden deze leden enkele opmerkingen willen maken over de
wijze waarop de Kamer desgewenst reeds vertrouwelijk zou kunnen
beschikken over de teksten van verdragen ten aanzien waarvan de
regering nog in onderhandeling is met toekomstige verdragspartners.
Hun gedachten gingen hierbij uit naar de discussies die op dit punt in het
parlement hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de door de
regering te sluiten aanvullende overeenkomsten bij het Akkoord van
Schengen. Zij constateerden dat in het hier genoemde geval de regering
uiteindelijk bereid is gebleken verdragsteksten op vertrouwelijke basis
over te leggen. Zij realiseerden zich dat een dergelijke afwijking van het
normale patroon zich slechts in bijzondere gevallen zou kunnen en
mogen voordoen. Zij zouden hierover graag een reactie van de regering
ontvangen.

De overige leden van de commissie verwezen hierbij naar hetgeen de
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op dit punt had opgemerkt
tijdens het mondeling overleg van 12 december 1989 over het Akkoord
van Schengen. De bewindsman stelde toen dat gebleken is dat de
gevolgde procedure betreffende dit akkoord niet de beste was, en
voorzag dat zich ook bij toekomstige verdragen, in het kader van de EG,
eenzelfde problematiek zal voordoen wanneer de bestaande procedures
niet zullen worden aangepast. De leden van de commissie vroegen of
bovenstaande opmerking voor de regering reden is om wijzigingen in het
onderhavige wetsvoorstel aan te brengen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden zich in algemene zin vinden in
het voorstel van Rijkswet betreffende de goedkeuring en de bekend–
making van verdragen en de bekendmaking van besluiten van volken–
rechtelijke organisaties. Het voorstel van Rijkswet betekent dat terzake
op hoofdlijnen continuïteit wordt geboden.

Het onderhavig voorstel is een uitwerking van artikel 91 lid 1 en 2 en
art. 95 van de Grondwet die in 1983 in werking is getreden. Is er
overigens een verklaring voor het feit - zo vroegen de leden van de
P.v.d.A.-fractie - dat dit voorstel van Rijkswet eerst 6 jaar na inwerking–
treding van de Grondwet bij de Tweede Kamer is ingediend? Hoe luidt
deze? Deze vraag klemt te meer daar in de memorie van antwoord op
stuk 15 049 (verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging
te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake buiten–
landse betrekkingen) reeds gemeld werd dat ambtelijk overleg gaande
was over een wetsontwerp betreffende de goedkeuring van verdragen.
De memorie van antwoord dateert van 6 december 1979.

In het algemeen gedeelte van de memorie van toelichting wordt
melding gemaakt van 2 nieuwe regelingen. De eerste betreft de
verlenging van bestaande verdragen. Hoe was de gang van zaken bij
verlenging tot op heden? Zijn in die praktijk mede oorzaken gelegen om
een nieuwe regeling terzake op te nemen?

De tweede nieuwe regeling betreft die van bekendmaking door terinza–
gelegging. Essentieel voor het feitelijk bekend kunnen worden van
verdragen is de plaats van terinzagelegging. Aan welke plaats(en) wordt
gedacht? Waarvan is de plaats van terinzageleggingen afhankelijk?

De leden van de fractie van D66 waren de regering erkentelijk voor de
toezending van het onderhavige wetsvoorstel en de memorie van
toelichting. Zij vroegen wel waarom de opstelling van het wetsvoorstel
zoveel tijd heeft gevergd. Het onderhavige voorstel sluit aan op de
bestaande praktijk en had huns inziens dan ook eerder gereed kunnen
komen. De strekking van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting
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werd door de fractie van D66 in grote lijnen onderschreven. Niettemin
was hen bij lezing een aantal vragen gerezen. Voor een weloverwogen
standpuntbepaling is naar de mening van de fractie van D66 de beant–
woording van ondermeer de volgende vragen van belang. Verdient het
aanbeveling een algemene bepaling op te nemen die de regering
verplicht het Koninkrijk zo spoedig mogelijk te binden aan een verdrag,
nadat deze door de Staten-Generaal is goedgekeurd? Is het wenselijk
een algemene instructie op te nemen, die stelt dat verdragen slechts
worden aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring door het
parlement?

De leden behorende tot de S.G.P.-fractie merkten op dat het onder–
havige wetsvoorstel er voornamelijk toe strekt uitvoering te geven aan
artikel 91, eerste en tweede lid van de Grondwet. Aangezien in het
voorliggende wetsvoorstel slechts een zeer bescheiden gebruik is
gemaakt van de mogelijkheid tot het aanbrengen van veranderingen in
de bestaande regeling en deze regeling door hen niet als onbevredigend
werd ervaren, beperkten deze leden zich tot het stellen van enkele
vragen, betrekking hebbend op de verschillende artikelen.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de inhoud van het wetsvoorstel. De voorgestelde regels
voor goedkeuring en bekendmaking van verdragen vloeien voort uit
verplichtingen die de Grondwet in de artikelen 91 en 95 terzake aan de
wetgever heeft opgelegd. Deze leden achtten het een goede zaak dat in
deze nieuwe wetgeving zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de
bestaande regelgeving ingevolge de Rijkswet van 22 juni 1961. Deze
leden voegden hieraan toe dat het niet erg bevredigend kan worden
genoemd dat de regering de vrije hand behoudt het tijdstip van ratificatie
te bepalen na goedkeuring van een verdrag door de Staten-Generaal. Die
vrijheid kan toch niet onbeperkt zijn? Is het daarom niet gewenst in het
wetsvoorstel een regel op te nemen, die in algemene bewoordingen bij
de regering de verplichting legt na goedkeuring spoedig tot ratificatie
over te gaan? Daaraan gekoppeld kan dan worden de verplichting om de
Staten-Generaal tijdig te informeren waarom de regering in een
voorkomend geval vooralsnog niet tot ratificatie wenst over te gaan. Ook
zouden deze leden het op prijs stellen te vernemen in hoeverre het
Verdrag van Wenen het toelaat dat de regering na ondertekening en
parlementaire goedkeuring van een verdrag toch niet wenst over te gaan
tot ratificatie.

Artikelen

Artikel 1

De tot de C.D.A.-fractie behorende leden vroegen of zij er van
mochten uitgaan dat de diverse factoren die de regerïng op blz. 5 van de
memorie noemt en die het tijdstip van de voorlegging ter goedkeuring
kunnen beïnvloeden, ook al vóór ondertekening bekend en afgewogen
zullen zijn geweest. Over de validiteit van de aangehaalde factoren
hadden de leden van de C.D.A.-fractie dan ook enige twijfels, zonder
daar diep op in te willen gaan. Met name de «relatieve prioriteit ten
opzichte van ander werk» leek hen prlmair een intern probleem van het
betrokken ministerie. Voorts vroegen zij hoe in de praktijk vastgesteld
wordt óf de gesloten verdragen de Nederlandse Antillen danwel Aruba
raken. Zijn daar criteria voor te noemen en hoe zijn de betrokken rijks–
delen zelf betrokken bij deze afweging?
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Naar aanleiding van de een na laatste zin van de toelichting op dit
artikel vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie of het ook mogelijk is
verdragen middels initiatief-wetgeving goed te keuren. Op het eerste
gezicht leek dit deze leden niet voor de hand te liggen: immers het is de
regering die verdragen sluit en die daarvoor in de regel goedkeuring
behoeft van het parlement. De regering heeft derhalve een primaire
verantwoordelijkheid, die ook blijkt uit het feit dat een door het
parlement goedgekeurd verdrag niet door de regering bekrachtigd hoeft
te worden. Althans daartoe bestaat geen staatsrechtelijke noodzaak, een
politieke vermoedelijk meestentijds wel. De leden van de P.v.d.A.-fractie
waren echter in dubio geraakt omdat op blz. 15 van de memorie van
toelichting wordt gesteld dat initiatief-wetgeving inzake wijziging van een
oude goedkeuringswet c.q. - bij stilzwijgende goedkeuring - het op een
later tijdstip alsnog indienen van een initiatief-goedkeuringswet, als
mogelijkheid wordt vermeld. Indien nu goedkeuring middels initiatiefwet–
geving kan plaats vinden wat zijn daarvan dan de implicaties?

De leden van de S.G.P.-fractie merkten op dat blijkens de memorie van
toelichting dit artikel er toe strekt een zo voortvarend mogelijke nationale
afronding te bewerkstelligen van datgene waar internationaal overeen–
stemming over is bereikt. Het artikel beperkt zich echter tot de
verplichting om verdragen zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan de
Staten-Generaal voor te leggen. Is het niet wenselijk in dit artikel tevens
een bepaling op te nemen die de regering verplicht het Koninkrijk zo
spoedig mogelijk te binden aan een door de Staten-Generaal goedge–
keurd verdrag?

De leden van de G.P.V.-fractie lazen (blz. 2 memorie van toelichting)
dat een uitgangspunt van het wetsvoorstel is een zo groot mogelijke
zeggenschap van het parlement. Gelet op het feit dat de Kamer in het
verleden meer dan eens heeft geklaagd over de lange tijd tussen de
ondertekening van een verdrag en het ter goedkeuring voorleggen aan de
Kamer leek het deze leden vooral van belang na te gaan welke
zelfstandige mogelijkheden de Kamer heeft om terzake iets te doen. Een
verbetering is en was stellig dat verdragen, die nog niet zijn goedge–
keurd, werden en worden opgenomen op het verdragenoverzicht dat de
regering jaarlijks pleegt te verstrekken. In de memorie van toelichting
(blz. 6) merken de bewindslieden op dat de beide Kamers de regering
kunnen verzoeken verdragen, ten aanzien waarvan het parlement het
wenselijk acht dat het Koninkrijk daaraan wordt gebonden, zo spoedig
mogelijk ter goedkeuring voor te leggen. Het mag duidelijk zijn dat het
hier gaat om één van de meest minimale parlementaire bevoegdheden.
Anders ligt het bij de mogelijkheid tot het initiëren van wetgeving. Artikel
82 van de Grondwet zegt dat voorstellen van wet ook door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal kunnen worden ingediend. In dit verband
zouden deze leden het op prijs stellen een beschouwing te ontvangen
van de bewindslieden over de mogelijkheden om initiatiefwetgeving te
entameren op het punt van de goedkeuring van verdragen. Vanzelf–
sprekend kan ook in een dergelijk geval de Kroon altijd nog weigeren een
dergelijk voorstel te bekrachtigen, maar dat zal een stuk zwaarder vallen
dan het niet honoreren van een verzoek om spoed te betrachten met een
goedkeuringsvoorstel. Deze leden realiseerden zich evenwel dat niet elk
verdrag zich ervoor leent om via initiatiefwetgeving de wetgevingspro–
cedure te doorlopen. Dit zal moeilijker zijn naarmate er meer uitvoerings–
wetgeving mee gemoeid is. Een andere figuur die zich laat indenken is
een initiatiefwet voor de goedkeuring van een verdrag, waarvan de
regering van oordeel is dat goedkeuring stilzwijgend verleend kan
worden. Wil de regering reageren op de mogelijkheden van initiatiefwet–
geving in het kader van het onderhavige wetsvoorstel?
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Artikel 2 en 3

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich goed vinden in de voorge–
stelde teksten. Zij waren de mening toegedaan dat het een handhaving
betekent van het huidige bevredigend functionerende systeem en recht
doet aan de rol van het parlement en de eigen afweging die de Staten–
Generaal heeft te maken.

Waarom verdient het niet de voorkeur de vorm van goedkeuring over
te laten aan de Staten-Generaal, zo vroegen de leden van de fractie van
D66.

Artikel 4

Hier wensten de leden van de C.D.A.-fractie dezelfde vraag te stellen
als bij artikel 1. Zij wezen op de consequentie dat als de Nederlandse
regering bedoelde afweging maakt de Antillen en Aruba niet kunnen
voïdoen aan artikel 4 lid 2 ook al zouden ze dat wel willen; zij kregen (zie
ook artikel 11) de teksten dan immers niet te zien.

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat er een discrepantie
bestaat tussen de tekst van art. 4 lid 1 en de toelichting daarop. Uit de
tekst kan niet worden opgemaakt dat voor het verstrijken van de 30
dagen termijn bepalend is het moment van ontvangst door de regering
van de wens van (een deel van) de kamer om tot uitdrukkelijke
goedkeuring over te gaan. Uit de toelichting blijkt dat dit wel de
bedoeling van de bepaling is. Is de regering bereid deze discrepantie
weg te nemen en hoe?

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of het welicht aanbeveling
verdient de afspraak die jaren geleden gemaakt is tussen de griffies van
de beide kamers en de Directie Verdragen van het Ministerie van Buiten–
landse Zaken, dat steeds tenminste tweederde van de goedkeurings–
termijn van een verdrag buiten de recesperiode valt, uitdrukkelijk in dit
wetsvoorstel op te nemen.

Artikel 5

De tot de C.D.A.-fractie behorende leden vroegen de regering of de
volgende veronderstellingen juist zijn:

A. Als de Tweede Kamer vindt dat een verdrag afwijkt van de
Grondwet, dan wel tot afwijken noodzaakt, dan dient zij (bij uitdrukkelijke
goedkeuring) een amendement in met inachtneming van artikel 91
Grondwet. Zowel het amendement (gewone meerderheid) als de
goedkeuringswet (2/3e meerderheid) moeten dan eerst door de Tweede
Kamer aangenomen worden vóór de Eerste Kamer zich ermee bemoeit.
Deze dient dan ook met 2/3e meerderheid de goedkeuringswet te
aanvaarden en maakt in feite geen eigen afweging meer over het afwij–
kende karakter.

Vindt de Tweede Kamer in meerderheid dat er gèén sprake is van
afwijking (en de regering vindt van wel) dan kan de Tweede Kamer
kiezen tussen verwerpen van de gehele goedkeuringswet dan wel
aannemen met 2/3e meerderheid.

B. Als de Tweede Kamer niet vindt dat een verdrag afwijkt c.q. tot
afwijken noodzaakt en de Eerste Kamer wel, dan kan de Eerste Kamer
niets anders doen dan de goedkeuringswet afwijzen en de regering
verzoeken een nieuw wetsvoorstel in te dienen. Beide Kamers moeten
dan met 2/3e meerderheid akkoord gaan.
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De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen welke situatie ontstaat indien
de regering - menend dat een verdrag niet strijdig is met de Grondwet
enz. - overgaat tot een voorstel tot stilzwijgende goedkeuring en
vervolgens een aantal leden, maar minder dan die noodzakelijk zijn om
het stilzwijgen te doorbreken, menen dat wel sprake is van strijdigheid
met de Grondwet.

De leden van de fractie van D66 vroegen welke procedure moet
worden gevolgd, indien Eerste en Tweede Kamer van mening verschillen
over de vraag of een verdrag van de Grondwet afwijkt?

De leden van de S.G.P.-fractie brachten het volgende naar voren. In
artikel 5, eerste lid wordt de uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure
voorgeschreven voor verdragen die bepalingen bevatten welke afwijken
van de Grondwet of tot zodanig afwijken noodzaken. In artikel 7, eerste
lid wordt vervolgens bepaald dat voor de verlenging van een verdrag de
procedure van de stilzwijgende goedkeuring gevolgd wordt. Deze leden
vroegen of zich het geval kon voordoen dat een te verlengen verdrag
bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet of tot zodanig
afwijken noodzaken. Indien een dergelijk geval zich inderdaad kan
voordoen, dient zo'n verdrag naar de letter van artikel 5, eerste lid
wederom aan uitdrukkelijke goedkeuring te worden onderworpen. Deze
leden gingen uit van de veronderstelling dat zulks niet de bedoeling van
de regering kan zijn. Zij vroegen derhalve of de redactie van dit artikellid
bijstelling behoeft.

De leden van de G.P.V.-fractie wezen op de situatie die zich kan
voordoen dat de regering en de Tweede Kamer van oordeel zijn dat
verdragsbepalingen niet afwijken van de Grondwet, terwijl de Eerste
Kamer wel een dergelijke afwijking meent te constateren. Een dergelijk
oordeel van de Eerste Kamer impliceert dat deze Kamer uitspreekt dat
ook de Tweede Kamer het wetsvoorstel slechts met tweederden van het
aantal uitgebrachte stemmen had mogen goedkeuren. Het is daarbij
mogelijk dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel slechts met een gewone
meerderheid heeft aanvaard. Hoe dient naar het oordeel van de regering
dan de te volgen wetsprocedure zijn?

De situatie kan zich ook voordoen dat de regering van oordeel is dat
een verdrag van de Grondwet afwijkt en een daaraan refererende
bepaling in de tekst van het betreffende goedkeuringswetsvoorstel
opneemt, terwijl de Kamer van oordeel is dat een dergelijke afwijking er
niet is. De Kamer kan dan via amendering en bij een gewone
meerderheid van stemmen de desbetreffende bepaling uit het
wetsvoorstel halen. Wat is het oordeel van de regering over deze casus?

Artikel 6

Hoe is de relatie tussen deze bepaling en artikel 102 van het
VN-Handvest en art. 77 sub g van het Verdrag van Wenen, zo vroegen
de leden van de C.D.A.-fractie.

Kan worden aangegeven zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie
hoe vaak het voorkomt dat bij wet (zoals het geval is in de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen) wordt bepaald dat een verdrag geen
goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft?

Het in het nader rapport gestelde betreffende de uitvoeringsverdragen
en de «duidelijke basis» die daarvoor moet bestaan in het «moeder–
verdrag» kon de leden van de P.v.d.A.-fractie niet overtuigen. Zij konden
niet inzien waarom de meer restrictieve bepaling zoals die door de Raad
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van State werd voorgesteld niet is overgenomen. Het gaat hier immers
om uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste. Uitgangspunt van het
onderhavige wetsvoorstel is terecht een zo groot mogelijke zeggenschap
van het parlement. Dit uitgangspunt - het snel en efficiënt tot zaken
kunnen komen van de regering - hoeft niet in het gedrang te komen als
de restrictieve bepaling wordt gehanteerd. Zonodig kan tot stilzwijgende
goedkeuring worden overgegaan. Graag vernamen de leden van de
P.v.d.A.-fractie de visie van de indieners op dit punt.

De praktijk ten aanzien van geheime of vertrouwelijke verdragen wordt
thans expliciet in de wet vastgelegd, zo is het voornemen. Kan enig
inzicht worden geboden in de hoeveelheid geheime verdragen waaraan
Nederland momenteel gebonden is? Kan zonder het geheime of vertrou–
welijke karakter van die verdragen te schenden enig inzicht worden
geboden welk type verdragen het hier betreft? Worden in de praktijk
geheime of vertrouwelijke verdragen altijd onder voorwaarde van
geheimhouding aan het parlement voorgelegd?

Met betrekking tot art. 6 onderdeel e. en art. 7 lid 2 vroegen de leden
van de P.v.d.A.-fractie wat het materiële verschil zal zijn tussen de
werking van deze 2 bepalingen enerzijds en de stilzwijgende goedkeuring
anderzijds zoals die is geregeld in art. 4.

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of een uitvoeringsverdrag ook
bepalmgen kan bevatten welke afwijken van de Grondwet of tot een
zodanig afwijken noodzaken?

De leden van de G.P.V.-fractie stelden enkele vragen over het bepaalde
in onderdeel d. Deze leden hadden er begrip voor dat in het wetsvoorstel
twee afzonderlijke bepalingen worden opgenomen voor geheime of
vertrouwelijke verdragen enerzijds en voor verdragen met een
spoedeisend karakter anderzijds. In het onderhavige artikel gaat het
slechts om verdragen met een geheim of vertrouwelijk karakter. Is het
dan nog nodig in de wetstekst te spreken over «in buitengewone gevallen
van dwingende aard», aangezien bij deze uitdrukking toch vooral zal
worden gedacht aan verdragen die een spoedeisend karakter hebben b.v.
in rampsituaties? Is het niet beter een dergelijke gedachtenassociatie te
voorkomen door, zoals in de memorie van toelichting ook wordt gedaan,
te spreken over «uitzonderlijke gevallen», waarbij tevens tot uitdrukking
wordt gebracht dat de regering niet snel tot geheimhouding of vertrou–
welijkheid mag besluiten?

Artikel 7

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat dit een bepalmg
betrof die niet in de oude wetgeving terzake was opgenomen. Een eerder
voorstel over de verlenging van verdragen werd in 1953 immers door de
Tweede Kamer verworpen. Het voorliggende voorstel bevat echter in de
optiek van deze leden een belangrijke verbetering vergeleken bij dat van
1953. Er wordt namelijk aangesloten bij de regeling die geldt voor het
doorbreken van het stilzwijgen (art. 4), zodat de Staten-Generaal altijd
kan inspringen indien zij dit nodig acht. Ook wordt volgens de tot de
C.D.A.-fractie behorende leden, de efficiëntie gediend met dit voorstel,
daar niet bij elke verlenging parlementaire goedkeuring benodigd zal zijn.
Al met al meenden deze leden dan ook dat de regering met een
afgewogen voorstel komt dat recht doet aan het hetgeen in 1953 tijdens
de Grondwetsherziening door de Tweede Kamer is betoogd. Wel vroegen
zij of de mededeling niet «zo spoedig mogelijk» moet geschieden; dit
naar analogie van art. 1.
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Artikel 8

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of de consequentie van de
laatste zin van lid 2 kan zijn dat er een situatie ontstaat waarin het
parlement in het geheel niet te pas komt aan het aangaan van een
verdrag.

Immers, de goedkeuring door het parlement zou in een dergelijk geval
irrelevant zijn. De leden van de C.D.A.-fractie sloten dan ook niet uit dat
zij tot de slotsom zouden kunnen komen dat de zinsnede uit lid 2 vanaf
«tenzij» t/m «verzet» geschrapt zou moeten worden.

De leden van de S.G.P.-fractie verzochten de regering aan te geven
aan de hand van welke criteria de regering beoordeelt of sprake is van
spoedeisendheid.

De leden van de G.P.V.-fractie vroegen of hier niet «dwingende» in
plaats van «dringende» zou moeten staan.

Artikel 11

Verdient het uit een oogpunt van wetssystematiek niet de voorkeur, zo
vroegen de tot de C.D.A.-fractie behorende leden, om artikel 11 in te
voegen bij artikel 6. Dit temeer daar het parlement altijd na in kennis te
zijn gesteld, kan besluiten dat het verdrag afwijkt van de Grondwet (art.
5 en 6 aanhef). Inhoudelijk rees bij deze leden de vraag of het parlement
niet direct in kennis moet worden gesteld van het voornemen van de
regering het Koninkrijk aan verdragen ex art. 6 te binden. Artikel 11
verplicht de regering enkel mededeling te doen van verdragen waaraan
het Koninkrijk reeds is gebonden.

Is het niet wenselijk zo vroegen de leden van de fractie van D66 de
Staten-Generaal direct in kennis te stellen van het voornemen van de
regering het Koninkrijk te binden aan verdragen ex. art. 6? (Art. 11
verplicht de regering slechts melding te maken van verdragen ex art. 6
waaraan het Koninkrijk reeds gebonden is.)

Artikel 12

De leden van de C.D.A.-fractie vernamen graag het commentaar van
de regering op de vraag of voor opschorting van verdragen (met name
waar opschorting plaats vindt anders dan volgens verdrag of met
instemming van de wederpartij) niet dezelfde regels als voor opzegging
van verdragen moeten worden toegepast.

Art. 12 regelt de opzegging van verdragen. De bepalingen betreffende
het aangaan van verdragen zijn van overeenkomstige toepassing.
Driessen en Lijnzaad wijzen er in het NJB dd. 7 okt. 1989 op tot welke
consequenties deze constructie kan leiden. Graag vernamen de leden van
de P.v.d.A.-fractie de visie van de indieners hierop. Met name doelden zij
dan op de complicaties die kunnen optreden indien blijkt dat het
parlement zijn goedkeuring achteraf niet wil hechten aan een opzegging.

Waarom is het niet wenselijk om voor opschorting van verdragen, met
name in het geval van een eenzijdige opschorting, dezelfde regels toe te
passen als die gelden voor de opzegging van verdragen, zo vroegen de
leden van de fractie van D66.

De leden van de G.P.V.-fractie zouden het op prijs stellen wanneer wat
nadrukkelijker zou worden ingegaan op de procedures in geval van het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 214 (R 1375), nr. 5



opzeggen van een verdrag. Ze zouden het op prijs stellen als de regering
zich zou willen confronteren met terzake relevante beschouwingen van
de hand van mr. M. J. A. C. Driessen en mr. dra. E. Lijnzaad over het
wetsvoorstel Opzegging van het lAO-verdrag betreffende de prestaties
bij arbeidsongevallen en beroepsziekten (verdrag 121) in het Nederlands
Juristenblad van 7 oktober 1989. Het ging deze leden daarbij slechts om
de constitutionele en verdragsrechtelijke aspecten van de procedure met
betrekking tot genoemd wetsvoorstel. Ontleend aan de toen gevolgde
procedure en uitspraken van regeringszijde stelden deze leden nu de
vraag of het volkenrechtelijk mogelijk is om een verdrag op te zeggen
onder voorbehoud van goedkeuring. Onderschrijft de regering de ziens–
wijze van genoemde auteurs dat, indien goedkeuring wordt geweigerd na
het van kracht worden van de opzegging, het opnieuw sluiten van een
verdrag de enige mogelijkheid is om gebondenheid te herstellen? Het
komt ook voor dat verdragen waaraan de Kamer haar goedkeuring heeft
gehecht nooit door de regering zijn bekrachtigd. Welke handelwijze moet
worden gevolgd indien de regering of de Kamer van oordeel is dat een
dergelijk verdrag moet worden opgezegd? Bestaat er een verplichting
voor de regering om een dergelijk verdrag alsnog te bekrachtigen indien
de Kamer niet akkoord gaat met opzegging? Deze leden zouden het op
prijs stellen over deze punten een verduidelijkende beschouwing te
ontvangen. Over de opschorting van verdragen stelden ze nog de vraag
of geen zwaardere procedure nodig is dan de regering nu voorstelt in het
geval er sprake is van een eenzijdige opschorting. Het mag duidelijk zijn
dat er dan al snel sprake is van een ernstig politiek conflict of de
toepassing van de clausula rebus sic stantibus. Verdient het geen aanbe–
veling in dergelijke situaties dezelfde regels als voor opzegging van
verdragen toe te passen?

Artikel 13

Ook dit betreft een nieuwe regeling, zo stelden de leden van de
C.D.A.-fractie vast. Het viel deze leden op dat de artikelsgewijze
toelichting minder ver gaat dan de wettekst van met name lid 1: de
memorie van toelichting stelt dat voorlopige toepassing beperkt blijft tot
datgene wat de regering kan doen zonder nadere medewerking van het
parlement. De wettekst noemt deze beperking in het geheel niet.

Bij lezing van lid 4 rees bij deze leden de vraag of het parlement de
voorlopige toepassing kan tegenhouden. Is de veronderstelling van deze
leden juist dat dit alleen kan door te bepalen dat het verdrag in strijd is
met de Grondwet? Wanneer het parlement dat niet vindt heeft ze echter,
zo meenden deze leden, geen middel om het voorlopige karakter te
bestrijden.

Willen de indieners, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie,
aangeven wat in hun ogen de consequenties zijn indien een verdrag
voorlopig wordt toegepast en achteraf blijkt dat het parlement dit
verdrag niet wil goedkeuren? Met name achten zij deze vraag relevant
indien het voorlopig toegepaste verdrag rechtstreekse werking heeft.
Wat is in dit verband de betekenis van art. 46 van het verdrag van
Wenen? (zie ook blz. 32 onderaan en blz. 33 van de memorie van
toelichting).

Advies van de Raad van State

De leden van de C.D.A.-fractie meenden een redactionele vergissing te
hebben geconstateerd bij het algemene deel van het nader rapport; de
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regering meldt dat de Raad van State «ook voldoende redenen aanwezig
acht enz.» (blz. 1) terwijl dit naar de mening van deze leden zou moeten
zijn onvoldoende redenen.

De voorzitter van de commissie,
Aarts

De griffier van de commissie,
Van Overbeeke
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