
  

   Pagina 1 van 2 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid  

  

nota nav verslag verdragen rechtshulp en uitlevering VAE  

     
     

     

 

 
  

 

1     Doel nota 

 

Ter besluitvorming. 

 

2     Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies 

 

Op 29 oktober 2022 zijn de rijkswetten tot goedkeuring van de in 2021 

ondertekende verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten aan de Tweede 

Kamer en de Staten van de Caribische landen aangeboden. Op 2 december 2022 

bracht de Tweede Kamer verslagen uit over beide wetsvoorstellen. Bijgaand treft 

u twee nota’s naar aanleiding van het verslag aan. Ik adviseer u beide nota’s te 

ondertekenen en aan de Tweede Kamer aan te bieden.  

   

3     Toelichting op het advies 

 

De Tweede Kamer schenkt in beide verslagen nadrukkelijk aandacht aan de 

mensenrechtelijke aspecten. In beide verdragen zijn, mede in het licht van de 

jurisprudentie van de Hoge Raad over de mensenrechtelijke aspecten van 

uitleveringszaken, voldoende voorzieningen opgenomen om de rechter en uzelf in 

staat te stellen in individuele zaken het mensenrechtelijke aspect in toereikende 

mate bij de besluitvorming te betrekken. Dit ligt in gevallen waarin 

rechtshulpverzoeken moeten worden beoordeeld niet anders.   

 

4     Dilemma's 

 

De verslagen van de Kamer geven geen aanleiding tot dilemma’s.  

 

5     Politieke en bestuurlijke context 

 

 Beide verdragen spelen een belangrijke rol in het ondermijningsbeleid. 

 In het verleden klonk in Kamervragen van de SP-fractie de wens door met 

de Verenigde Arabische Emiraten een bilateraal rechtshulpverdrag aan te 

gaan.  

 In verband met de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse 

Zaken voor de behandeling van verdragen zijn beide nota’s naar 

aanleiding van het verslag opgesteld mede namens de Minister van 
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Buitenlandse Zaken. In beide nota’s is de daarvoor gebruikelijke 

standaardclausule opgenomen en heeft afstemming met BZ 

plaatsgevonden. 

 Uitlevering is een Koninkrijksonderwerp. Bilaterale rechtshulpverdragen 

niet, maar de materie wordt met het oog op de wens van medegelding 

van de Caribische landen steeds als Koninkrijksonderwerp behandeld. Alle 

Caribische landen wensen medegelding van beide verdragen. Beide 

voorstellen van rijkswet zijn aangeboden aan de Statencolleges. Wij 

hebben nog geen aanwijzingen dat een of meer van de colleges een 

verslag wil uitbrengen. De behandeling van de wetsvoorstellen in de 

Tweede Kamer wordt daardoor niet beïnvloed. 

 Rekening moet worden gehouden met een openbare behandeling van 

beide wetsvoorstellen.    

 

6     Communicatie 

 

De nota’s naar aanleiding van het verslag geven geen aanleiding voor een 

woordvoeringslijn.  

 

7     Afstemming 

 

Intern: AIRS. 

Extern: OM, ambtelijk BZ.  

 

8     Bijlagen 

 

Twee nota’s naar aanleiding van het verslag.  

 

9. Openbaarheid 

 

Deze beslisnota kan openbaar worden gemaakt.  


