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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Ter griffies van de Eerste en van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ontvangen 10 april
1985. De wens dat deze overeenkomst aan de
uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen, kan door of
namens een of beide Kamers of door ten
minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan
wel dertig leden van de Tweede Kamer of de
Gevolmachtigde Ministervan de Nederlandse
Antillen te kennen worden gegeven op
uiterlijk 10 mei 1985.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 4 april 1985
Ter voldoening aan het ter zake bepaalde in de Grondwet1, de Raad van
State gehoord, heb ik de eer U hierbij ter stilzwijgende goedkeuring
achteraf over te leggen de op 10 september/6 november 1984 te San José
tot stand gekomen briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk
der Nederlanden en de Regering van Costa Rica houdende een overeenkomst
tot verlenging van de op 13 november 1980 te San José gesloten Overeenkomst inzake voorrechten en immuniteiten van de naar Costa Rica door de
Nederlandse Regering in het kader van de technische samenwerking
uitgezonden deskundigen (Trb. 1985, 1)2.
Een toelichtende nota bij deze Overeenkomst gelieve U hiernevens aan
te treffen.
De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek

' Add. art. XXI (1) (b) jo. art. 62 (2) GW. 1972.
Ter inzage gelegd op de bibliotheek.
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Toelichtende nota

Het advies van de Raad van State
wordt niet openbaar gemaakt op
grond van het bepaalde in artikel
25a, derde lid, onder b, van de Wet
op de Raad van State.

Op 13 november 1980 is te San José met Costa Rica een overeenkomst
gesloten inzake voorrechten en immuniteiten van de naar Costa Rica door
de Nederlandse Regering in het kader van de technische samenwerking
uitgezonden deskundigen (Trb. 1981, 14; laatstelijk Trb. 1981, 236).
Deze in 1981 in werking getreden overeenkomst had een looptijd van één
jaar, en behoefde derhalve ingevolge artikel 62, eerste lid, letter c, van de
Grondwet naar de tekst van 1972 niet de goedkeuring van de Staten-Generaal
alvorens in werking te kunnen treden.
Na het einde van de looptijd van de overeenkomst in september 1982 is
geruime tijd overleg gevoerd met de Costaricaanse autoriteiten over de
verlenging van deze overeenkomst.
In de daaruit geresulteerde thans voorliggende overeenkomst verklaren
beide regeringen de materiële bepalingen van de overeenkomst van 1980
voor onbepaalde tijd van toepassing. Hoewel de Nederlandse deskundigen
in Costa Rica - thans 6 in getal - sinds de afloop van de overeenkomst van
1980 geen problemen op het gebied van voorrechten en immuniteiten
hebben ondervonden, leek het met het oog op hun rechtszekerheid van
belang de onderhavige overeenkomst effect te doen hebben met ingang
van september 1982. Dit brengt met zich mee dat de overeenkomst ter
goedkeuring achteraf aan de Staten-Generaal wordt aangeboden. Er is van
afgezien in de overeenkomst een bepaling op te nemen dat zij wordt
aangegaan onder het voorbehoud van onmiddellijke beëindiging in het
geval hier te lande de parlementaire goedkeuring zou worden onthouden.
Dat is gedaan omdat het wenselijk leek om wanneer onverhoopt de
goedkeuring niet verleend zou worden, voorafgaand aan de beëindiging
van de overeenkomst de gelegenheid te hebben samen met de belanghebbende deskundigen de dan ontstane situatie te bezien. Daarom ook kan
worden ingestemd met de mogelijkheid van jaarlijkse opzegging, met
inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. De overeenkomst geldt voor wat betreft het Koninkrijk, evenals de overeenkomst van
1980, alleen voor Nederland.
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
E. M. Schoo
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
W. F. van Eekelen
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