Staten-Generaal
Vergaderjaar 1992-1993

1/2

Nr. 75

22907

Protocol van toetreding van het Koninkrijk der
Nederlanden tot de Overeenkomst van 16
december 1988 betreffende de bouw en de
exploitatie van een Europese installatie voor
synchrotronstraling, met Bijlage en Addendum;
Parijs, 9 december 1991

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
's-Gravenhage, 11 november 1992
Ter griffie van de Eerste en van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ontvangen op
12 november 1992 De wens dat deze
overeenkomst aan de uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten-Generaal wordt
onderworpen kan door of namens èèn van
beide Katners of door ten minste vijftien
leden van de Eerste Kamer dan wel dertig
leden van de Tweede Kamer te kennen
worden gegeven uiterlijk op 12 december
1992.

Ter voldoening aan het ter zake bepaalde in de Grondwet1, de Raad
van State gehoord, heb ik de eer U hierbij ter stilzwijgende goedkeuring
over te leggen het op 9 december 1991 te Parijs tot stand gekomen
Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de
Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de
exploitatie van een Europese installatie voor synchrotronstraling, met
Bijlage en Addendum (Trb. 1992, 155).2
Een toelichtende nota bij het Protocol treft U eveneens hierbij aan.
De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek

1
Art. 91, (1), add art. XXI, (1 )(a) G W en
art 61, (3), G W 1972
1
Ter inzage gelegd bij de afdeling Parle–
mentaire Documentatie
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Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de
Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende bouw en de exploi–
tatie van een Europese installatie voor synchrotronstraling, met Bijlage
en Addendum; Parijs, 9 december 1991 (Trb. 1992, 155).

TOELICHTENDE NOTA

Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt, omdat het zonder meer
mstemmend luidt (artikel 25a, derde lid,
onder b, van de Wet op de Raad van State).

Op 17 september 1991 werd de Overeenkomst tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en het Koninkrijk Belgié betreffende de gezamenlijke
deelname aan het Europese Synchrotroninstallatie, van 12 november
1990 (Trb. 1991, 5) parlementair goedgekeurd. Met de Overeenkomst
was ook het voornemen van de regering aan de Staten-Generaal
voorgelegd om op basis van de overeenkomst met België toe te treden
tot de Overeenkomst betreffende de bouw en de exploitatie van de
Europese Synchrotroninstallatie, op 16 december 1988 te Parijs gesloten
tussen de regeringen van België, Denemarken, de Bondsrepubliek,
Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Zwitserland.
Onderhavig Protocol met Bijlage en Addendum bij de Slotakte van de
conferentie tot oprichting van de Europese Synchrotroninstallatie regelt
de toetreding van het Koninkrijk tot de Overeenkomst van 1988 en
brengt in die overeenkomst van 1988 en de statuten van de Europese
Synchrotroninstallatie een aantal wijzigingen aan die voortvloeien uit de
toetreding zoals met betrekking tot de verdeling van het maatschappe–
lijke kapitaal, de bouwkosten en de exploitatiekosten.
Het Protocol zal, wat het Koninkrijk betreft, alleen voor Nederland
gelden.
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
P. Dankert
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