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MC  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL 

Aan de Minister voor Rechtsbescherming 

Den Haag, 30 maart 2021 

Per brief1 van 15 maart 2021 heeft u de Eerste Kamer verzocht om in te 
stemmen met medewerking aan de totstandkoming van de raadsbesluiten 
tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa Rica bij het 
Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede de 
ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij 
hetzelfde verdrag. 

De Kamer heeft op 30 maart 2021 besloten in te stemmen met het 
verlenen van medewerking als bedoeld in artikel 3 lid 4 van de Rijkswet 
van 10 juli 2008, houdende goedkeuring van het op 13 december 2007 te 
Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11) 
juncto artikel 81 lid 3 van Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, Rome, 25-03-1957 voor de totstandkoming van de hiernavolgende 
besluiten, bedoeld in artikel 3 lid 4 van die Rijkswet: 
– Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij wordt ingestemd dat er 

geen zwaarwegende bezwaren van burgerrechtelijke aard zijn die voor 
de Europese Unie aanleiding zouden kunnen zijn om bezwaar te 
maken tegen de toetreding van Costa Rica tot het Verdrag inzake de 
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerleg-
ging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoorde-
lijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Haags 
Kinderbeschermingsverdrag 1996)2; 

– Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij wordt ingestemd dat er 
geen zwaarwegende bezwaren van burgerrechtelijke aard zijn die voor 

1 Kamerstukken I 2020/21, EK 32 317, LY.
2 Limite document 6293/21.
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de Europese Unie aanleiding zouden kunnen zijn om bezwaar te 
maken tegen de ontwerp-note verbale3 van de voorbehouden van 
Nicaragua bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Bruijn

3 Limite document 6466/21.
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