
Ministerie van Buitenlandse Zaken

TER BESLISSING

Datum

4juh 2022

Onze Referentie

Min BuZa 2022 11980 25
Aan

Van

M

DJZ VE
Qpgesterd door

Via

Kopie aan

Afgestemd met

B€ scherming persoonlijke levenssfoer

Uiterlijk bij
n v t

nota Nader rapport Protocollen betreffende toetreding van

Finland en Zweden tot het Noord Atlantisch Verdrag

originele handtekening

Plandatum Deadline Kamer

n v t

Binnengekomen op

n v t

Aanleiding

De Raad van State zal naar verwachting op 6 juli a s een bianco spoedadvies

uitbrengen Als volgende stap in het goedkeuringsproces dienen de ongewijzigde

goedkeuringsstukken zo spoedig mogelijk daarna te worden aangeboden aan de

TK U verzoekt de Koning dit te doen

Nadat de Tweede Kamer en Eerste Kamer de Protocollen zullen hebben

goedgekeurd dient de goedkeuringswet na ondertekening doorde Koning door u

en door de minister van Defensie ondertekend te worden

Geadviseerd besluit

Uw w akkoord met het nader rapport en de verklaring van contraseign Het nader

rapport en de verklaring van contraseign behoeven een originele handtekening

Kernpunten

• De Raad van State heeft ambtelijk laten weten dat de Raad een bianco

spoedadvies zal uitbrengen
• Ten behoeve van een voorspoedige voortzetting van de goedkeuringsprocedure

is op voorhand een nader rapport naar aanleiding van een bianco advies

opgesteld
• Met een verklaring van contraseign verklaart u op voorhand de wet te zullen

ondertekenen Ook aan de minister van Defensie zal een verklaring van

contraseign gevraagd worden Een verklaring van contraseign Is voldoende

voor publicatie van de goedkeuringswet in het Staatsbiad
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Toelichting

• Het nader rapport het voorstel van wet de memorie van toelichting
worden na het uitbrengen van het spoedadvies van de Raad van State

aangeboden aan de Koning
• De Koning verzendt vervolgens de stukken met een Koninklijke

Boodschap aan de Tweede Kamer Pas nadat de Tweede Kamer de

ondertekende stukken van de Koning heeft ontvangen kan de

goedkeuringsprocedure gestart worden

• Pas na ondertekening van de goedkeuringswet en publicatie van de wet

in het Staatsbiad kan de akte van aanvaarding van de twee Protocollen

bij de depositaris van het NAVO verdrag de Verenigde Staten

gedeponeerd worden

• De akte van aanvaarding wordt u separaat ter ondertekening voorgelegd
• Na aanvaarding van de Protocollen door alle lidstaten richt de SG NAVO

namens alle lidstaten een uitnodiging aan de FInse en Zweedse regering
• Finland en Zweden worden lid op de datum dat ze de akte van toetreding

bij de VS de depositaris van het verdrag hebben gedeponeerd
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