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35 260 (R2131) Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te 
Washington tot stand gekomen Verdrag tussen 
de regering van het Koninkrijk der Nederlanden 
en de regering van de Verenigde Staten van 
Amerika inzake de totstandkoming van een 
raamwerk voor samenwerking op het gebied van 
defensieaangelegenheden, met bijlage 
(Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102) 

C  NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMEN-
WERKING1 

Vastgesteld 18 mei 2020 

De leden van de GroenLinks-fractie lezen in de memorie van antwoord dat 
de regering op grond van artikel 3 van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden van mening is dat dit raamverdrag geen koninkrijksaangele-
genheid is. Deze leden vinden dit niet overtuigend omdat in artikel 3 van 
het Statuut expliciet en als eerste genoemd worden: 
a) de handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het 

Koninkrijk; 
b) de buitenlandse betrekkingen. 

Nu dit raamverdrag betrekking heeft op de buitenlandse betrekkingen en 
de verdediging van het Koninkrijk, te weten samenwerking op het gebied 
van defensieaangelegenheden, is niet in te zien waarom het niet onder 
koninkrijksaangelegenheden zou vallen. 

De leden van de GroenLinks-fractie vragen de regering om een dragende 
argumentatie te leveren dan wel het verdrag alsnog aan te merken als 
koninkrijksaangelegenheid en dienovereenkomstig te handelen. 

1 Samenstelling: Faber-van de Klashorst (PVV), Ganzevoort (GL), Van Apeldoorn (SP), 
(voorzitter), Van Dijk (SGP), Jorritsma-Lebbink (VVD), Knapen (CDA), Oomen-Ruijten (CDA), 
Koole (PvdA), Teunissen (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), Arbouw (VVD), Van Ballekom (VVD), 
(1e ondervoorzitter), Beukering (FvD), Bezaan (PVV), Dittrich (D66), Gerbrandy (OSF), Huizinga-
Heringa (CU), (2e ondervoorzitter), Karimi (GL), Kluit (GL), Moonen (D66), Otten (Fractie-Otten), 
Van Pareren (FVD), Vos (PvdA) en Van Wely (FVD).
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De leden van de vaste commissie zien de nadere memorie van antwoord 
van de regering binnen vier weken met belangstelling tegemoet. 

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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