
26 800 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 mei 2000

Naar aanleiding van de tijdens de Begrotingsbehandeling van Buiten-
landse Zaken op 28 maart jl. door het lid van uw Kamer Hirsch Ballin
gestelde vraag om informatie over de stand van zaken met betrekking tot
enkele verdragen, bericht ik u mede namens mijn ambtgenoot van Justitie
als volgt.

Zevende protocol bij het Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens

In de op 25 juni 1999 aan de Tweede Kamer gezonden brief betreffende de
modernisering van de rechterlijke organisatie (kamerstukken II 1998/99,
26 352, nr. 14, p. 3) hebben de minister en de staatssecretaris van Justitie
aangegeven in de loop van 2000 een verkennende, analytische notitie te
zullen toezenden aan de Tweede Kamer, waarin de verschillende
modaliteiten voor de uitvoering van de derde fase herziening rechterlijke
organisatie op een rij worden gezet. In deze notitie zal tevens worden
ingegaan op de vraag of de aanvankelijke bezwaren tegen ratificatie van
het op 22 november 1994 totstandgekomen zevende protocol bij het
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) ook nu nog van
toepassing zijn. Daarbij zal met name aandacht worden besteed aan het
recht op hoger beroep, zoals dat in artikel 2 van het zevende protocol is
neergelegd. Dit recht is weliswaar slechts van toepassing op gevallen van
veroordeling wegens een strafbaar feit, maar kan mogelijk ook gelden in
gevallen waarin een fiscale of bestuurlijke boete is opgelegd, gelet op de
ruime interpretatie die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
heeft gegeven aan het begrip «vervolging» in artikel 6 van het EVRM. Op
het grensvlak van het strafrecht en het bestuursrecht is thans in
Nederland nog veel in beweging. Met name om die reden heeft de
regering, evenals de regering van een aantal andere EU- en Raad van
Europa-lidstaten, tot dusver de tijd niet rijp geacht om de ratificatie van
het zevende protocol voor te bereiden.
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Raad van Europa-verdrag nr. 173 inzake de strafrechtelijke
bestrijding van corruptie

Wat betreft de vraag naar ondertekening van dit verdrag, zij het volgende
vermeld. Uiteraard wordt een verdrag gewoonlijk eerst ondertekend
voordat het ter advisering aan de Raad van State wordt voorgelegd, maar
die ondertekening dient eerst tezamen met de goedkeuringsstukken aan
de (rijks)ministerraad te worden voorgelegd ter instemming. Het
onderhavige verdrag zal naar verwachting op 26 mei a.s. in de rijks-
ministerraad worden behandeld; zo spoedig mogelijk daarna zal het
verdrag in Straatsburg voor het Koninkrijk worden ondertekend, waarna
de goedkeuringsprocedure kan worden vervolgd.

Raad van Europa-verdrag nr. 174 inzake de civielrechtelijke
bestrijding van corruptie

Ten aanzien van het op 4 november 1999 totstandgekomen Raad van
Europa-verdrag nr. 174 inzake de civielrechtelijke bestrijding van corruptie
vermeld ik dat de goedkeuringsprocedure nog niet in gang is gezet omdat
de onderhandelingen over de met dit verdrag samenhangende model-
instructie voor ambtenaren nog gaande zijn.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
J. J. van Aartsen

Eerste Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 800 V, nr. 141c 2


