Nota bevat informatie waarvan vrijgeven in strijd is met belang van de Staat:
☒ NEE ☐ JA, ONDER BETREFFEND KOPJE ☐ JA, VERSPREID OVER MEMO (MARKEER) ☐ JA, GEHEEL

Aan

MINDEF

Van
☒
Afgestemd met

Directeur Juridische zaken

In afschrift aan

DGB, CDS, DOPS

Nota

DGB(DIA)

MR: Instemming inbrenging Notawisseling houdende een
verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de
rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en
troepenuitrusting tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Staat Qatar (vijfde verlenging)

TER BESLISSING
Datum
2 augustus 2021
Onze referentie
Opgesteld door

Aantal bijlagen
Geen

Aanleiding
Het oorspronkelijk eenjarige statusverdrag (Status of Forces Agreement, SOFA) met Qatar werd in
2014 gesloten vanwege de stationering van Nederlands defensiepersoneel in Qatar in de strijd tegen
IS. Het verdrag bevat de gebruikelijke bepalingen over de toegang tot het grondgebied van Qatar en
over privileges en immuniteiten.
Vanwege de voortdurende stationering van enkele Nederlandse militairen in Qatar is de SOFA
inmiddels viermaal verlengd d.m.v. een notawisseling: eerst met twee jaar tot 14 december 2017,
daarna tweemaal met één jaar tot 14 december 2018 en 14 december 2019, en vervolgens met twee
jaar tot 14 december 2021.
De nu voorgestelde vijfde verlenging van de SOFA zal opnieuw voor twee jaar gelden, tot 14 december
2023. Met deze verlenging blijft het juridisch kader voor de plaatsing van Nederlandse militairen in
Qatar gehandhaafd.

Geadviseerd besluit
Instemming met de inbrenging in de Ministerraad op of omstreeks 3 september. Het doel is om akkoord
te krijgen met het tot stand brengen van het verlengingsverdrag.

Kernpunten





De Qatarese autoriteiten hebben ondertussen aangegeven in te stemmen met een verlenging.
De verlenging van de SOFA behoeft voorafgaande instemming van het parlement (art. 7,
onderdeel e, juncto art. 9, lid 2, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen).
Deze voorhangprocedure duurt 30 dagen.
Het verlengingsverdrag zal, evenals het verdrag van 2014, alleen voor het Europese deel van
Nederland gelden.

Toelichting
Financiële overwegingen
Geen bijzonderheden

Juridische overwegingen
Geen aanvullingen

Communicatie
Geen bijzonderheden
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Informatie vallend onder ‘belang van de Staat’
Geen bijzonderheden
Directeur Juridische zaken
Digitaal geaccordeerd derhalve niet ondertekend.
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