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nota Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag

verlenging van Akkoord met Bangladesh handtekening

Aanleiding

Met dit uitvoeringsverdrag wordt de werkingsduur verlengd van het Administratief

Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh
inzake het project Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan

2100 Voordat dit uitvoeringsverdrag in werking kan treden dient het eerst in

een voorhangprocedure te worden voorgelegd aan de Staten Generaal

Geadviseerd besluit

Graag uw instemming met het starten van de voorhangprocedure en uw

ondertekening van bijgevoegde brief in 2 voud

Kernpunten

Het uitvoeringsverdrag verlengt de werkingsduur van het Administratief Akkoord

tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh Inzake

het project Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100

hierna Administratief Akkoord tot 30 juni 2023 of tot wanneer het project
wordt afgerond naargelang welke datum het laatst valt De andere bepalingen
van het Administratief Akkoord blijven ongewijzigd

Toelichting

Het Administratief Akkoord is gesloten in het kader van een raamverdrag Trb

1977 113 waarin de technische samenwerking met Bangladesh wordt

geregeld
Het Administratief Akkoord legt de wederzijdse verplichtingen vast ten aanzien

van de ondersteuning bij de effectieve implementatie van het Project

Bangladesh Deltaplan 2100 Dit betreft onder andere het faciliteren van

capaciteitsversterking bij het coordineren en organiseren van de uitvoering van

het project

Zoals gebruikelijk wordt een wijziging van een uitvoeringsverdrag op grond van

artikel 7 onderdeel b van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking

verdragen gekwalificeerd als uitvoeringsverdrag
Door deze kwalificatie behoeft het uitvoeringsverdrag geen parlementaire

goedkeuring tenzij in de voorhangprocedure van 30 dagen door of namens

een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan
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wel dertig ieden van de Tweede Kamer gewenst wordt dat de Maatregelen aan

de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten Generaal worden onderworpen
• Wat het Konlnkrljk betreft zal het uitvoeringsverdrag alleen voor het Europese

deel van Nederland gelden
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Bijiagen
2 bheven ter ondertekening
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