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De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbe-
reidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag 
uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en 
gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de 
commissie de openbare behandeling van het voorstel van wet genoeg-
zaam voorbereid. 

I. Algemeen  

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen 
van voorliggend voorstel van Rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag tot 
bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerlucht-
vaart en het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Aanvul-
lend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn 
macht brengen van luchtvaartvoertuigen. Deze leden hebben enkele 
vragen over de rechtsmacht. 
Het Verdrag en het Protocol verplichten tot het strafbaar stellen van 
verscheidene ernstige gedragingen in de internationale burgerluchtvaart. 
Daarnaast worden partijen verplicht om hun rechtsmacht te vestigen in 
een aantal gevallen die deze strafbare feiten betreffen. Tevens verplichten 
het Verdrag en het Protocol tot het mogelijk maken van uitlevering en tot 
slot verplichten zij partijen tot het verlenen van rechtshulp bij strafrechte-
lijke procedures ten aanzien van de strafbare feiten. Welke partijen hebben 
het Verdrag en het Protocol goedgekeurd? Welke consequenties voorziet 
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de regering voor het Koninkrijk ten aanzien van gevallen die onder 
jurisdictie vallen van landen die het Verdrag en het Protocol niet hebben 
geratificeerd? 

De voorzitter van de commissie,
Jadnanansing 

De adjunct-griffier van de commissie,
Smulders
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