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De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, belast met het voorbe-
reidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te 
brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de regering de 
gestelde vragen tijdig en afdoende zal hebben beantwoord, acht de 
commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende 
voorbereid. 

De voorzitter van de commissie,
Eijsink 

De griffier van de commissie,
Van Toor 
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Algemeen 

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen 
van het wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de 
Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland. Zij zien de 
meerwaarde in de vestiging van een tijdelijk speciaal tribunaal buiten 
Kosovo voor de berechting van internationale misdrijven die zouden zijn 
gepleegd tijdens en in de nadagen van het conflict in Kosovo. 

De leden van de VVD-fractie begrijpen het verzoek van de EU om de 
Speciale Kamers (mede) in Nederland te vestigen. Dat verzoek komt voort 
uit het feit dat getuigen zich in Kosovo bedreigd kunnen voelen, waardoor 
zij zouden kunnen afzien van het afleggen van getuigenverklaringen. De 
leden van de VVD-fractie hebben nog enkele vragen over het wetsvoor-
stel. 

De leden van de VVD-fractie lezen dat de vestiging van de Speciale 
Kamers tijdelijk van aard is. Kan de regering al een inschatting maken van 
de tijdsduur dat de Speciale Kamers operationeel zullen zijn in Nederland, 
en zo ja, waarop baseert de regering deze inschatting? 

Voorwaarde 3: EU betaalt de kosten 

De leden van de VVD-fractie lezen dat het Rijk reeds een garantie heeft 
afgegeven op de huisvesting van de Speciale Kamers en de Speciale 
Aanklager in een leegstaand Rijkspand te Den Haag. Heeft de regering al 
een Rijkspand op het oog voor de huisvesting van de Speciale Kamers en 
de Speciale Aanklager? 

Hoe groot zijn de financiële bijdragen die Zwitserland en Noorwegen 
reeds hebben toegezegd? Kan de regering een inschatting geven van de 
te verwachte kosten van de Speciale Kamers en de Speciale Aanklager? 

Artikelsgewijze toelichting 

Het doet de leden van de VVD-fractie deugt te lezen dat de Kosovo 
Relocated Special Judicial Institution wordt gefinancierd door de EU. «Dit 
betekent dat indien de EU de noodzakelijke financiering voor de «Kosovo 
Relocated Specialist Judicial Institution» voor het aankomende budget-
taire jaar niet kan verwezenlijken, het Koninkrijk der Nederlanden 
gerechtigd is het Zetelverdrag eenzijdig op te zeggen.», zo lezen de leden 
van de VVD-fractie in de memorie van toelichting. Kan de regering 
toezeggen dat, indien financiering niet meer door de EU verwezenlijkt kan 
worden, zij direct overgaat tot het voorbereiden van een wetsvoorstel dat 
het voornemen tot opzegging van het verdrag tot strekking heeft?
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