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Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2001

Onder verwijzing naar artikel 24 van de Wet van 3 juli 1996, houdende
algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende
voorschriften of te voeren beleid van het Rijk (Kaderwet adviescolleges),
heb ik de eer U bij deze te informeren over mijn standpunt over het advies
dat de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken
(CAVV) mij op 26 januari 2001 op mijn verzoek heeft uitgebracht over de
door de International Law Commission (ILC) van de Verenigde Naties
tijdens haar 52e zitting geformuleerde specifieke vragen m.b.t. het onder-
werp «diplomatieke bescherming». Het advies van de CAVV, een kopie
van de begeleidende brief van de voorzitter van de CAVV en een kopie van
mijn dankbrief zijn bijgevoegd1.

Ik heb dit advies overgenomen met uitzondering van het slot van het
antwoord op vraag (a). Overneming van dit standpunt zou betekenen dat
een «State of habitual residence» niet alleen staatlozen zou mogen
beschermen, zoals neergelegd in het antwoord op vraag (e), maar ook
personen die de nationaliteit hebben van een andere Staat terwijl die
personen niet gekwalificeerd kunnen worden als vluchtelingen (vide het
antwoord op vraag (f)). Naar mijn oordeel zou dit een erg ver gaande
rechtsontwikkeling zijn. Voorts heb ik gemeend dat het begin van de
tweede zin van het antwoord op vraag (f) verduidelijking behoeft, nl. in de
zin dat het in de tweede situatie die m.b.t. deze vraag onderscheiden
wordt, niet realistisch is te verwachten dat bescherming effectief zal zijn.

Derhalve is het commentaar van de Nederlandse regering, dat inmiddels
aan de ILC is doorgeleid, gebaseerd op het CAVV advies, doch op het punt
van de antwoorden op de vragen (a) en (f) in bovengenoemde zin aange-
past.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
J. J. van Aartsen
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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