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23 320 (R 1481) Protocol houdende bijzondere voorzieningen
inzake de op 27 augustus 1976 te 's-Gravenhage
tot stand gekomen Overeenkomst tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek
Suriname betreffende de uitlevering en
rechtshulp in strafzaken

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede
Kamer der Staten Generaal ontvangen op
17 september 1993. De wens dat deze
overeenkomst aan de uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten-Generaal wordt
onderworpen kan door of namens èèn van
beide Kamers of door ten minste vijftien
leden van de Eerste Kamer dan wel dertig
leden van de Tweede Kamer of door de
Gevolmachtigde Ministers van de Neder–
landse Antil len of van Aruba te kennen
worden gegeven uiterlijk op 17 oktober
1993

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 september 1993

Ter voldoening aan het ter zake bepaalde in de Grondwet en het
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden1, de Raad van State van het
Koninkrijk gehoord, heb ik de eer U hierbij ter stilzwijgende goedkeuring
over te leggen het op 18 mei 1993 te 's-Gravenhage gesloten Protocol
houdende bijzondere voorzieningen inzake de op 27 augustus 1976 te
's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de uitlevering en
rechtshulp in strafzaken (Trb. 1993, 87).2

Een toelichtende nota bij het verdrag treft U eveneens hierbij aan.
De goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd.
Aan de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba is

verzocht hogergenoemde stukken op 17 september 1993 over te leggen
aan de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.

De Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van
Aruba zijn van deze overlegging in kennis gesteld.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
P. H. Kooijmans

' Art. 91, (1), add. art. XXI, GW; Art 61, (3),
G W 1972, en Art 24 Statuut.
2 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parle–
mentaire Documentatie
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TOELICHTENDE NOTA

Algemeen

In het ministerieel overleg op Bonaire in november 1991 zijn bespre–
kingen gevoerd over nauwere samenwerking tussen beide Staten. Eén
van de conclusies vastgelegd in het Protocol van conclusies van bespre–
kingen was dat het Koninkrijk en Suriname gezamenlijk een Raamverdrag
zouden opstellen waarin de hoofdlijnen van een samenhangend stelsel
van nauwere betrekkingen tussen beide Staten zouden worden
vastgelegd met het doel onder meer de democratie en de rechtsstaat in
Suriname te versterken en te consolideren. Dit Raamverdrag inzake
vriendschap en nauwere samenwerking werd op 18 juni 1992 te
's-Gravenhage ondertekend (Trb. 1992, 103).

In het kader van de versterking van de rechtsstaat is onder verant–
woordelijkheid van de ministers van Justitie van Nederland en van
Suriname een intensief ontwikkelingssamenwerkingsprogramma voor de
sector wetgeving en rechtshandhaving in Suriname opgezet. Dit
programma is onder meer gericht op de versterking van het functioneren
van de verschillende overheidsorganen betrokken bij de civiele rechts–
handhaving (de politie, de rechterlijke macht en het gevangeniswezen).
Het resultaat van deze inspanningen moet er onder meer toe leiden dat
de rechtshandhaving en de rechtsgang in Suriname worden verbeterd en
voldoen aan de eisen die daaraan door de wetgeving en verdragen
waarbij Suriname partij is, worden gesteld. De politieke en maatschappe–
lijke ontwikkelingen in het afgelopen decennium in Suriname hebben
diep ingegrepen op het functioneren van deze overheidsorganen, en
daarmee op de kwaliteit van de rechtshandhaving en de rechtsgang. De
omstandigheden waaronder de overheidsdiensten hun taak dienen uit te
voeren zijn dermate schrijnend dat vooruitlopend op de totstandkoming
van het Raamverdrag een aanvang is gemaakt met de uitvoering van het
Projectprogramma. Na afronding van dit projectprogramma zal de
samenwerking op basis van het Raamverdrag worden voortgezet.

Voorts was op Bonaire overeengekomen het herstel van de
opgeschorte verdragsbetrekkingen te bezien onder meer die inzake de op
27 augustus 1976 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betref–
fende de uitlevering en rechtshulp in strafzaken (Trb. 1976, 143), hierna
te noemen: de Overeenkomst. Deze overeenkomst werd in december
1982 bij nota (Trb. 1983, 8) opgeschort, nadat uit de ontwikkelingen in
die maand afgeleid kon worden dat een normale rechtsgang niet meer
mogelijk was. De overeenkomst ziet op de strafrechtelijke samenwerking
ten behoeve van de rechtspraktijk.

Met het intensiveren van de contacten tussen beide staten doet de
behoefte aan samenwerking op strafrechtelijk gebied als bedoeld in de
Overeenkomst, zich steeds sterker voelen. Vanuit de rechtspraktijk is
sterk aangedrongen op het weder mogelijk maken van rechtshulp en
uitlevering in strafzaken in verband met de bestrijding van criminaliteit, in
het bijzonder de drugscriminaliteit. Een van de gevolgen van de nauwe
banden tussen beide staten en het daaruit voortvloeiende intensieve
personen– en goederenverkeer, is, dat politie en justitie worden gecon–
fronteerd met criminaliteit die op het grondgebied van (een van) beide
staten is gepleegd dan wel waarbij onderdanen van een van beide staten
betrokken zijn. Voor de aanpak van de criminaliteit bestaat dringend
behoefte aan strafrechtelijke samenwerking als bedoeld in de Overeen–
komst.
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Bi] de besluitvorming over het herstel van de verdragsbetrekkingen op
het gebied van de Overeenkomst hebben het belang van de criminali–
teitsbestrijding en het belang dat gediend is bij een verantwoorde
toepassmg van de Overeenkomst een rol gespeeld. Het belang van het
herstel van de verdragsbetrekkingen voor de aanpak van criminaliteit is
evident. In verband met het belang van een verantwoorde toepassing van
de Overeenkomst moet gekeken worden naar de omstandigheden
waaronder de rechtshandhaving en rechtsgang in Suriname plaatsvinden.
Ondanks de verbeteringen die daarin zijn opgetreden zijn deze nog niet
optimaal. Weliswaar zijn belangrijke stappen gezet op de weg naar
herstel en ontwikkeling - zodat strafrechtelijke samenwerking reeds nu
tot de mogelijkheden moet behoren - maar nog niet in alle gevallen is er
sprake van een taakuitvoering van de betrokken overheidsdiensten of van
een rechtsgang die voldoet aan alle eisen die in het recht daaraan
worden gesteld. Voor een verantwoorde uitvoering van de Overeenkomst
in een dergelijke situatie is het wenselijk dat per geval kan worden bezien
of de situatie rechtshulp en uitlevering toelaat; een onverkorte uitvoering
van de Overeenkomst biedt die mogelijkheid onvoldoende. Dit betekent
dat gedurende de eerste fase van het ontwikkelingsproces, waarin wordt
gewerkt aan de versterking en verdere ontwikkeling van de organen van
de rechtshandhaving in Suriname, bijzondere voorzieningen dienen te
worden getroffen voor de toepassing van de Overeenkomst. Het belang
van een verantwoorde toepassing vereist dat wordt gekozen voor een
gefaseerde aanpak en een voorzichtige start bij de uitvoering van de
Overeenkomst.

De keuze voor een geleidelijk proces van herstel dient echter niet
alleen te worden geplaatst tegen de achtergrond van de omstandigheden
waaronder de rechtshandhavingsautoriteiten hun taak uitvoeren. Ook de
algemene politieke en maatschappelijke situatie in Suriname vereisen
een geleidelijk proces van herstel. Met het oog op de ontwikkelingen bij
de consolidatie van rechtsstaat en democratie in Suriname kan het
wenselijk zijn op gronden van het algemeen belang ontleend, in een
concrete strafzaak niet, of nog niet, tot rechtshulp of uitlevering over te
gaan.

Gelet op het bovenstaande hebben beide partijen het wenselijk geacht
in verband met de opheffing van de opschorting van de Overeenkomst
bijzondere voorzieningen te treffen, zodat ook tijdens de fase van ontwik–
keling een verantwoorde uitvoering van de Overeenkomst is gewaar–
borgd. Aangezien met de toepassing van deze voorzieningen wordt
bewerkstelligd dat in voorkomende gevallen kan worden afgeweken van
de bepalingen uit de Overeenkomst, is het noodzakelijk een en ander in
een verdrag, dit Protocol, te regelen. De voorzieningen betreffen een
aanpassing van de procedure van indiening en afhandeling van een
ontvangen verzoek ingevolge de Overeenkomst, alsmede een extra
weigeringsgrond voor de afhandeling van een ontvangen verzoek. Dit
betekent concreet dat op de volgende twee punten wordt afgeweken van
de Overeenkomst.

De overeenkomst voorziet in contacten tussen politie en
justitie-autoriteiten op vele niveaus. Gedurende de aanloopfase tijdens
de looptijd van het Protocol dienen alle verzoeken om rechtshulp te
worden geleid via èén centraal punt. De ministers van Justitie zijn als
zodanig aangewezen. Zij hebben vanuit hun positie een overzicht van de
ontwikkelingen die zich binnen de gehele rechtshandhaving en bij het
algemene politieke en maatschappelijke ontwikkelingsproces voordoen.
Zij hebben zicht op de uitvoering van het projectprogramma en zien de
resultaten daarvan. Voorts dragen zij de politieke verantwoordelijkheid
voor de rechtshandhaving en de uitvoering van de strafrechtelijke
samenwerking.
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Tevens is het wenselijk tijdelijk te beschikken over ruimere mogelijk–
heden dan de Overeenkomst biedt, om in een concreet geval van
rechtshulp af te zien. Zoals hiervoor meermalen is aangegeven, bevindt
Suriname zich in een ontwikkelingsproces naar consolidatie en herstel
van de rechtsstaat en democratie en kan het opportuun zijn in een
concreet geval een verzoek om rechtshulp of uitlevering niet te
honoreren. Daarnaast kan met het oog op de feitelijke omstandigheden,
zoals bijvoorbeeld het ontbreken van de mogelijkheid tot een
beschermde opslag van gevoelige persoonsgegevens, eveneens
wenselijk zijn een verzoek om rechtshulp nader te bezien.

De Ministers van Justitie zullen regelmatig overleg voeren over de
uitvoering van het Protocol en de Overeenkomst. Indien beide partijen
van mening zijn dat het ontwikkelingsproces in Suriname zo ver is
gevorderd dat het Protocol kan worden gemist bij de uitvoering van de
Overeenkomst, kan het Protocol bij diplomatieke notawisseling buiten
werking worden gesteld. Dit moment wordt onder meer bepaald door de
ervaringen die zijn opgedaan met de strafrechtelijke samenwerking. Ook
de resultaten van de uitvoering van het projectprogramma voor de sector
wetgeving en rechtshandhaving zullen daarbij een rol spelen. Na de
buitenwerkingstelling van het Protocol wordt de Overeenkomst weer
onverkort toegepast.

Met de voorzieningen uit het Protocol wordt het mogelijk de verdrags–
betrekkingen te herstellen, en uitvoering te geven aan de intentiever–
klaring uit het Protocol van Bonaire. Zodra aan de constitutionele
vereisten is voldaan en het Protocol in werking kan treden, zal de
opschorting van de Overeenkomst worden opgeheven.

Het Protocol zal voor wat het Koninkrijk betreft voorshands slechts
gelden voor Nederland. Wel is in artikel 2 bepaald dat de gelding van dit
Protocol bij notawisseling kan worden uitgebreid tot de Nederlandse
Antillen en Aruba. Deze mogelijkheid is geopend voor het geval tijdens
de looptijd van het Protocol, de gelding van de Overeenkomst wordt
uitgebreid tot de Nederlandse Antillen en Aruba. Artikel 24 van de
Overeenkomst biedt die mogelijkheid. Met het oog op deze mogelijkheid
wordt thans de goedkeuring van het Protocol voor het gehele Koninkrijk
gevraagd, zoals indertijd ook voor de Overeenkomst is gedaan.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

In artikel 1 zijn de bijzondere voorzieningen voor de toepassing van de
Overeenkomst opgenomen. Ingevolge het eerste lid van artikel 1 worden
alle verzoeken op grond van de Overeenkomst langs de ministers van
Justltie geleid voor de duur van de werking van het Protocol. Dit
betekent dat de ministers direct verantwoordelijk worden voor de
toepassing van de Overeenkomst en per geval de wenselijkheid van
indiening of uitvoering van een verzoek kunnen bezien. Niet alleen uitle–
veringsverzoeken, maar alle verzoeken om rechtshulp op grond van de
Overeenkomst moeten via de ministers van Justitie worden geleid Het
gaat daarbij om zowel de indiening, de beantwoording als de verzending
van de daarbij behorende documenten. Hiermee wordt afgeweken van de
artikelen 8 en 17 van de Overeenkomst.
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Het tweede lid bevat een extra grond voor weigering. In het licht van
deze weigeringsgrond kan per geval worden bezien of rechtshulp en/of
uitlevering, wenselijk is. Een grond voor een weigering kan worden
ontleend aan het algemeen belang en de nationale wetgeving. De weige–
ringsgrond moet worden gezien tegen de achtergrond van het ontwikke–
lingproces in Suriname.

De ministers van Justitie hebben een afspraak gemaakt elkaar steeds
te willen raadplegen voorafgaand aan of direct na de indiening van een
verzoek. De weigering te voldoen aan een ontvangen verzoek zal schrif–
telijk worden gemotiveerd.

Artikel 2

Artikel 2 is het equivalent van artikel 24 van de Overeenkomst. Van de
mogelijkheid die artikel 24 bij notawisseling de gelding van de Overeen–
komst tot de Nederlandse Antillen en Aruba uit te breiden, is tot op
heden geen gebruik gemaakt.

Artikel 3

Het Protocol treedt in werking zodra in beide landen aan de vereiste
constitutionele eisen is voldaan. Tegelijkertijd zal per diplomatieke nota
de opschorting van de Overeenkomst ongedaan worden gemaakt. Vanaf
dat moment kan op basis van de Overeenkomst en het bijbehorende
Protocol met de rechtshulp en uitlevering tussen beide landen worden
gestart.

In het derde lid van artikel 3 is de functie van het Protocol - een
interimvoorziening te treffen voor een verantwoorde toepassing van de
Overeenkomst in een fase van ontwikkeling - alsmede het tijdelijke
karakter van het Protocol tot uitdrukking gebracht. De notawisseling tot
buitenwerkingstelling van het Protocol zal parlementaire goedkeuring
behoeven.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Buitenlandse Zaken,
P. H. Kooijmans
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