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TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 16 december 1992

Voor artikel 1 wordt ingevoegd:

Artikel 01

1. Onze Minister van Buitenlandse Zaken verstrekt periodiek aan de
Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse Antillen en de
Staten van Aruba een lijst van ontwerp-verdragen over de totstand–
koming waarvan voor het Koninkrijk onderhandeld wordt.

2. De in het eerste lid bedoelde lijst bevat per ontwerp-verdrag een
opgave van:

a. de strekking;
b. de bij de onderhandelingen betrokken toekomstige verdragspar–

tijen;
c. in voorkomend geval, de internationale organisatie onder auspiciën

waarvan de onderhandelingen worden gevoerd;
d. de meest betrokken ministeries.
3. Op de in het eerste lid bedoelde lijst worden niet opgenomen

ontwerp-verdragen ten aanzien waarvan het belang van het Koninkrïjk
zich er bepaaldelijk tegen verzet dat het feit dat daarover onderhande–
lingen worden gevoerd in de openbaarheid wordt gebracht.

4. In het in het derde lid bedoelde geval kan in het eerste en tweede
lid bedoelde informatie vertrouwelijk worden verstrekt.

Toelichting

Algemeen

Sinds het voorstel van rijkswet goedkeuring en bekendmaking van
verdragen bij de Kamer is ingediend, is gebleken dat er uit oogpunt van
democratie een groeiende behoefte is om te komen tot een systematiek
die een betere mogelijkheid schept dat ook in de fase dat nog over
verdragen onderhandeld wordt daarover overleg kan plaatsvinden tussen
parlement en regering. In dit licht staat ook de toezegging die de
regering al in de memorie van antwoord heeft gedaan met betrekking tot
het verschaffen van informatie aan het parlement over politiek belang–
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rijke verdragen waarover onderhandeld wordt. Die toezegging biedt
uiteraard alleen een uitgangspunt voor overleg over ontwerp-verdragen
die de regering als politiek belangnjk ziet. Teneinde ook een
uitgangspunt te bieden voor overleg over de andere ontwerp-verdragen
in de onderhandelingsfase wordt thans voorgesteld dat periodiek aan het
parlement een lijst wordt verstrekt van alle verdragen waarover onder–
handeld wordt, zodat het parlement aan de hand daarvan zelf kan
bepalen waarover overleg wenselijk is. De Minister-President gaf dit kort
geleden al aan tijdens de algemene politieke en financiële beschou–
wingen. En ook de Tweede Kamer gaf de wenselijkheid hiervan aan in de
toelichting op het gewijzigd amendement van het lid Van der Linden c.s.
met betrekking tot het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het
verdrag betreffende de Europese Unie (kamerstukken II 1992/93, 22 647
(R 1437), nr. 30).

Eerste lid

Het is de bedoeling de lijst periodiek te verschaffen met een zodanige
frequentie dat het eventueel gewenst overleg tijdig tijdens de onderhan–
delingsfase kan plaatsvinden. Vooralsnog lijkt dit doel bereikbaar met
een twee maal per jaar verschijnende lijst.

Het is uiteraard de bedoeling dat ook de Staten van de Nederlandse
Antillen en van Aruba de mogelijkheid zullen hebben desgewenst met de
eigen regering overleg te voeren in de onderhandelingsfase. Het is bij het
begin van de onderhandelingen echter vaak nog niet duidelijk of een
verdrag zal gelden voor alle landen van het Koninkrijk, en, als dat niet het
geval zal zijn, of het de landen voor welke het niet zal gelden dan
eventueel anderszins zal raken. Het is dus niet zinvol aparte lijsten te
maken voor de afzonderlijke parlementen van de landen van het
Koninkrijk. Daarom zal dan ook de lijst van alle ontwerp-verdragen aan
de parlementen van alle landen van het Koninkrijk worden verstrekt.

Tweede lid

In een groot aantal gevallen zal de strekking van een ontwerp-verdrag
zonder meer duidelijk zijn uit de naam van het verdrag. In die gevallen zal
alleen de naam worden vermeld. Als de naam onvoldoende duidelijkheid
geeft over de strekking, zal de strekking nader aangeduid worden.

Derde en vierde lid

Deze bepalingen hebben betrekking op twee mogelijkheden. Ten
eerste de schaarse gevallen dat er sprake zou zijn van onderhandelingen
over een vertrouwelijk verdrag. Ten tweede komt het een enkele keer
voor dat een verdrag weliswaar openbaar is als het gesloten is, maar dat
het noodzakelijk is dat niet bekend wordt dat er onderhandelingen over
plaatsvinden. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen als de wederpartij niet
wil dat bekend wordt dat er onderhandeld wordt, of als er zakelijke
belangen van derden of zwaarwegende belangen van het Koninkrijk of
van een van de landen daarvan in het geding zijn.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken,
E. M. H. Hirsch Ballin
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