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E  VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE 
ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING1 

Vastgesteld 22 juni 2020 

De nadere memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding 
gegeven tot het uitbrengen van verslag met daarin de volgende opmer-
kingen en vragen. 

De leden van de GroenLinks-fractie danken de regering voor de nadere 
memorie van antwoord. Zij zijn geneigd in te stemmen met het 
Raamverdrag, maar begrijpen de redenatie van de regering nog niet op 
het punt van medegelding. De regering zegt dat het Raamverdrag slechts 
juridische kaders biedt voor in de toekomst te sluiten Memoranda of 
Understanding (MoU’s). Tegelijk stelt de regering dat alleen het Koninkrijk 
volkenrechtelijk relaties kan hebben met andere staten en dat het sluiten 
van verdragen daarmee een Koninkrijksaangelegenheid is. 

Dit roept voor deze leden de volgende vragen op: 

Welke MoU’s zou elk van de vier landen in het Koninkrijk kunnen sluiten 
op het terrein van defensie en buitenlandse zaken die niet onder de 
Koninkrijksaangelegenheden zouden vallen? 

Valt de huidige stationering van Amerikaans personeel en materieel in het 
Caribisch deel van het Koninkrijk onder competentie van de landsrege-
ringen of van de Koninkrijksregering? Zou dit volgens de Koninkrijksre-
gering in de toekomst onder dit Raamverdrag dienen te vallen? 

De regering meldt dat er voor Caribisch Nederland nog geen medegelding 
is omdat er nog lopende overeenkomsten zijn. Heeft Caribisch Nederland 
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als deel van het land Nederland eigenstandig de competentie tot het 
aangaan van dergelijke MoU’s? 

Zo nee, waarom is het Raamverdrag dan niet geldig voor Caribisch 
Nederland, als immers het Raamverdrag niet per definitie van toepassing 
is op reeds gesloten verdragen en per geval expliciete inroeping van het 
Raamverdrag nodig is? 

De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking zien met belangstelling uit naar de nota naar 
aanleiding van het verslag. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie 
en Ontwikkelingssamenwerking,
Van Apeldoorn 

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
Van Luijk
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