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Ons kenmerk: 30952-204/2015D33981

Geachte leden van het Presidium,

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (IenM) van 16 
september 2015 is gesproken over de manier waarop de minister van Buitenlandse Zaken de Kamer 
informeert over wijzigingen van internationale verdragen. De minister informeert de Kamer hierover op 
basis van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Soms ter kennisname, soms ter 
stilzwijgende goedkeuring, afhankelijk van het soort verdragswijziging. 

De commissie constateert dat de minister de Kamer slechts beperkte informatie verstrekt over 
verdragswijzigingen. In een deel van de gevallen gaat het slechts om een brief van enkele zinnen. 
Voorbeelden hiervan zijn Kamerstukken 30952, nummers 203 en 204, over verdragswijzigingen die 
niet de goedkeuring van de Kamer behoeven. In andere gevallen wordt er een korte toelichting 
gegeven. Voorbeelden daarvan zijn Kamerstukken 34274, nr. 1, waarmee een verdrag ter 
stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer wordt voorgelegd met een zeer beknopte toelichtende nota, 
en 23908-(R1519)-121, waarmee de regering de Kamer het voornemen meldt om een 
uitvoeringsverdrag te sluiten, met daarbij een zeer korte toelichting per wijziging die met het 
uitvoeringsverdrag wordt doorgevoerd.

Diverse leden van de commissie hebben de behoefte geuit om bij dergelijke verdragswijzigingen meer 
informatie te krijgen van het kabinet. Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan meer informatie over de 
inhoud van de wijzigingen die in verdragen worden aangebracht en over de gevolgen daarvan, 
bijvoorbeeld op het gebied van administratieve lasten. Een van de leden opperde een format vast te 
stellen voor deze informatievoorziening, zoals dat er ook is voor Europese voorstellen (de zogenaamde 
BNC-fiches).

Aangezien dit onderwerp niet alleen de commissie IenM betreft, heeft de commissie besloten het 
Presidium te verzoeken om zich te buigen over de manier waarop verdragswijzigingen door de minister 
van Buitenlandse Zaken aan de Kamer worden voorgelegd en over de vraag of het wenselijk is om als 
Kamer het kabinet te verzoeken de informatievoorziening over verdragswijzigingen te verbeteren. 

Bij deze breng ik u het verzoek van de commissie over.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu,

I.B. Sneep


