
Bijlage 1 

Overzicht van ontwerp-verdragen per 1 januari 2023 die vergeleken met de lijst van 1 oktober 2022 (Kamerstukken II 2022/2023, 23530, 136) NIEUW zijn op de 
lijst; *= politiek belangrijk 

 

Ministerie Onderwerp/titel verdrag Land/organisatie 
Ref. 
nr. * Doel/inhoud/strekking verdrag (samenvatting)  

      

Binnenlandse 
Zaken & 
Koninkrijksrelaties 

Beveiliging gerubriceerde gegevens  OCCAR (Gezamenlijke 
Organisatie voor 
Samenwerking op 
Defensiemateriaalgebied) 
 

013966 Het Verdrag heeft ten doel de beveiliging van 
nationale gerubriceerde gegevens die worden 
uitgewisseld tussen Nederland en OCCAR te 
waarborgen. Het Verdrag regelt dat de informatie die 
onderling wordt uitgewisseld bij beide partijen een 
vergelijkbaar niveau van beveiliging krijgt. In het 
Verdrag zijn de veiligheidsprocedures en regelingen 
voor de beveiliging vastgelegd. Het Verdrag maakt 
de uitwisseling van gerubriceerde informatie 
mogelijk, maar verplicht de partijen daar niet toe. De 
uitwisseling kan plaatsvinden tussen partijen 
onderling, of tussen een partij en het bedrijfsleven. 
Het Verdrag ziet zowel op opdrachten op defensie- 
als civiel terrein. Het biedt Nederlandse bedrijven 
daarmee de mogelijkheid om opdrachten voor 
OCCAR uit te voeren waarvoor toegang tot 
gerubriceerde gegevens nodig is. De bevoegde 
veiligheidsautoriteit voor de uitvoering van het 
Verdrag is in Nederland ondergebracht bij de AIVD 
en de Beveiligingsautoriteit van het Ministerie van 
Defensie. 
 

 

Buitenlandse 
Zaken 

Gastlandverdrag betreffende personeel van het 
International, Impartial and Independent Mechanism in 
Nederland 

VN (Verenigde Naties) 013963 Het verdrag heeft ten doel de status van twee 
medewerkers van het International, Impartial and 
Independent Mechanism – Syria, waarvan het 
hoofdkantoor is gevestigd in Genève, te regelen. 
Door omstandigheden werken twee medewerkers van 
deze VN-organisatie voor beperkte duur vanuit 
Nederland. Het verdrag regelt ten behoeve van een 
goede uitoefening van de werkzaamheden de status 
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en de privileges van deze medewerkers. Het verdrag 
is gebaseerd op het VN Verdrag nopens de 
voorrechten en immuniteiten van de Verenigde 
Naties (Londen, 13 februari 1946) en plaatst de 
bestaande multilaterale afspraken in de context van 
het gastland. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling 
dat een kantoor wordt opgericht in Nederland. Het 
verdrag wordt gesloten voor de duur van 2 jaar met 
de mogelijkheid tot verlenging. 
  

 Operationeel samenwerkingsprotocol inzake 
wederzijdse ondersteuning bij lucht- en maritieme 
drugsbestrijding in de buurt van Saint-Martin en Sint 
Maarten 

Frankrijk 013962 Het verdrag heeft als doel om afspraken vast te 
leggen tussen de Franse maritieme diensten en de 
kustwacht Caribisch Gebied, bij het samenwerken in 
de territoriale zee van Frankrijk en in de territoriale 
zee van het Koninkrijk der Nederlanden en van Sint 
Maarten, evenals de aansluitende zones van Saint 
Martin, Saint-Barthélemy, Saba en Sint Eustatius. De 
Republiek Frankrijk en het Koninkrijk der 
Nederlanden wensen samen te werken ter 
voorkoming, opsporing en vervolging van 
overtredingen. In het verdrag worden concrete 
afspraken gemaakt over het uitvoeren van lucht- en 
maritieme drugsbestrijdingsoperaties. De 
mogelijkheid wordt verkend om dit verdrag te sluiten 
als uitvoeringsverdrag onder het Verdrag inzake 
samenwerking bij de bestrijding van sluikhandel in 
verdovende middelen over zee en door de lucht in het 
Caribisch gebied (San José, 10 april 2003). 

 

     
 

Totaal: 3 


