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De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag, 

In overweging nemend de fundamentele rol van 
verdragen in de geschiedenis van de internationale be-
trekkingen, 

Zich bewust van het steeds toenemend belang van 
verdragen als bron van volkenrecht en als middel ter 
ontwikkeling van de vreedzame samenwerking tussen 
de naties, ongeacht hun constitutionele en sociale stel-
sels, 

Vaststellend dat de beginselen van vrijwillige in-
stemming en van goede trouw en de regel pacta sunt 
servanda algemeen erkend worden, 

Bevestigend dat geschillen betreffende verdragen, 
evenals andere internationale geschillen, dienen te wor-
den geregeld langs vreedzame weg en overeenkomstig 
de beginselen van gerechtigheid en het volkenrecht, 

Herinnerend aan de vastbeslotenheid van de volken 
van de Verenigde Naties tot het scheppen van de voor-
waarden die noodzakelijk zijn voor het handhaven van 
de gerechtigheid en de eerbiediging van de uit verdra-
gen voortvloeiende verplichtingen, 

Indachtig de beginselen van het volkenrecht, neer-
gelegd in het Handvest van de Verenigde Naties, als 
daar zijn de beginselen van de gelijkgerechtigdheid der 
volken en hun recht op zelfbeschikking, de soevereine 
gelijkheid en de onafhankelijkheid van alle Staten, het 
zich niet mengen in binnenlandse aangelegenheden van 
Staten, het verbod van het dreigen met of het gebruik-
maken van geweld en de universele en daadwerkelijke 
eerbied voor de rechten van de mens en fundamentele 
vrijheden voor allen, 

Van oordeel zijnde dat de codificatie en de geleide-
lijke ontwikkeling van het in dit Verdrag neergelegde 
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verdragenrecht de in het Handvest omschreven doel-
stellingen van de Verenigde Naties zullen bevorderen, 
te weten: het handhaven van de internationale vrede en 
veiligheid, het ontwikkelen van vriendschappelijke be-
trekkingen tussen de naties en de verwezenlijking van 
de internationale samenwerking, 

Bevestigend dat de vraagstukken die niet door de 
bepalingen van dit Verdrag worden geregeld, zullen 
worden beheerst door de regels van het internationale 
gewoonterecht, 

Zijn overeengekomen als volgt: 

DEEL I. 
INLEIDING 

Art. 1. Werkingssfeer van dit Verdrag 

Dit Verdrag is van toepassing op verdragen tussen 
Staten. 

Art. 2. Gebezigde uitdrukkingen 

1. Voor de toepassing van dit Verdrag betekent 

a) “verdrag”: een internationale overeenkomst in 
geschrifte tussen Staten gesloten en beheerst door het 
volkenrecht, hetzij nedergelegd in een enkele akte, het-
zij in twee of meer samenhangende akten, en ongeacht 
haar bijzondere benaming; 

b) “bekrachtiging”, „aanvaarding”, “goedkeuring” 
en “toetreding”: al naar gelang het geval, de internatio-
nale handeling van die naam, waarmee een Staat op in-
ternationaal niveau zijn instemming door een verdrag 
gebonden te worden vastlegt; 

c) “volmacht”: een van de bevoegde autoriteit van 
een Staat uitgaand document waarbij een of meer per-
sonen worden aangewezen om de Staat te vertegen-
woordigen bij de onderhandelingen over, de aanne-
ming of de authentificatie van een verdragstekst, om de 
instemming van de Staat door een verdrag gebonden te 
worden tot uitdrukking te brengen, of om elke andere 
handeling te verrichten met betrekking tot een verdrag; 

d) “voorbehoud”: een eenzijdige verklaring, onge-
acht haar bewoording of haar benaming, afgelegd door 
een Staat wanneer hij een verdrag ondertekent, be-
krachtigt, aanvaardt of goedkeurt of daartoe toetreedt, 
waarbij hij te kennen geeft het rechtsgevolg van zekere 
bepalingen van het verdrag in hun toepassing met be-
trekking tot deze Staat uit te sluiten of te wijzigen; 

e) “Staat die heeft deelgenomen aan de onderhan-
delingen”: een Staat die heeft deelgenomen aan de 
voorbereiding en de aanneming van de verdragstekst; 

f) “verdragsluitende Staat”: een Staat die heeft inge-
stemd door het verdrag gebonden te worden, of het 
verdrag in werking is getreden of niet; 

g) “partij”: een Staat die heeft ingestemd door het 
verdrag gebonden te worden en voor welke het verdrag 
in werking is getreden; 

h) “derde Staat”: een Staat die geen partij is bij het 
verdrag; 

i) “internationale organisatie”: een intergouverne-
mentele organisatie. 

2. De bepalingen van het eerste lid aangaande de in 
dit Verdrag gebezigde uitdrukkingen laten onverlet het 
gebruik van deze termen of de betekenis die er in het 
nationale recht van een Staat aan kan worden gehecht. 

Art. 3. Internationale overeenkomsten die bui-
ten de werkingssfeer van dit Verdrag vallen 

Het feit dat dit Verdrag noch op internationale 
overeenkomsten gesloten tussen Staten en andere sub-
jecten van volkenrecht of tussen deze andere subjecten 
van volkenrecht, noch op niet in geschrifte tot stand 
gebrachte internationale overeenkomsten van toepas-
sing is, doet geen afbreuk aan: 

a) de rechtskracht van zodanige overeenkomsten; 

b) de toepassing op deze overeenkomsten van alle 
in dit Verdrag vastgelegde regels waaraan zij onafhan-
kelijk van dit Verdrag krachtens het volkenrecht zou-
den zijn onderworpen; 

c) de toepassing van het Verdrag op de betrekkin-
gen tussen Staten, geregeld door internationale over-
eenkomsten waarbij andere subjecten van volkenrecht 
eveneens partij zijn. 

Art. 4. De niet-terugwerkende kracht van dit 
Verdrag 

Onverminderd de toepassing van de in dit Verdrag 
vastgelegde regels waaraan verdragen krachtens het 
volkenrecht los van dit Verdrag zouden zijn onderwor-
pen, is dit Verdrag slechts van toepassing op verdragen 
gesloten door Staten na zijn inwerkingtreding voor die 
Staten. 

Art. 5. Verdragen ter oprichting van internatio-
nale organisaties en verdragen aangenomen bin-
nen een internationale organisatie 

Dit Verdrag is van toepassing op elk verdrag dat de 
oprichtingsakte van een internationale organisatie 
vormt en op elk verdrag, aangenomen binnen een in-
ternationale organisatie, behoudens de ter zake die-
nende regels van de organisatie. 

DEEL II. 
HET SLUITEN EN DE INWER-
KINGTREDING VAN VERDRAGEN 

AFDELING 1. 
HET SLUITEN VAN VERDRAGEN 

Art. 6. Bevoegdheid der Staten tot het sluiten 
van verdragen 

Elke Staat is bevoegd tot het sluiten van verdragen. 

Art. 7. Volmacht 

1. Een persoon wordt beschouwd een Staat te ver-
tegenwoordigen ter zake van de aanneming of de au-
thentificatie van een verdragstekst of om de instem-
ming van de Staat door een verdrag gebonden te wor-
den tot uitdrukking te brengen, indien: 

a) hij een voor dat doel verleende volmacht toont; 
of 
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b) uit de praktijk van de betrokken Staten of uit an-
dere omstandigheden blijkt dat het hun bedoeling was 
deze persoon als vertegenwoordiger van de Staat ten 
dezen te beschouwen en niet de overlegging van een 
volmacht te verlangen. 

2. Op grond van hun functies en zonder dat zij een 
volmacht behoeven te tonen, worden als vertegen-
woordiger van hun Staat beschouwd: 

a) Staatshoofden, Regeringsleiders en Ministers van 
Buitenlandse Zaken, voor alle handelingen met betrek-
king tot het sluiten van een verdrag; 

b) hoofden van diplomatieke missies voor de aan-
neming van de tekst van een verdrag tussen de accredi-
terende Staat en de Staat waar zij geaccrediteerd zijn; 

c) geaccrediteerde vertegenwoordigers van Staten 
bij een internationale conferentie of een internationale 
organisatie of een van haar organen, voor de aanne-
ming van een verdragstekst in deze conferentie, deze 
organisatie of dit orgaan. 

Art. 8. Bevestiging achteraf van een zonder 
machtiging verrichte handeling 

Een handeling met betrekking tot het sluiten van 
een verdrag, verricht door een persoon die niet krach-
tens artikel 7 beschouwd kan worden gemachtigd te 
zijn een Staat ten dezen te vertegenwoordigen, is zon-
der rechtsgevolg tenzij zij achteraf door die Staat wordt 
bevestigd. 

Art. 9. Aanneming van de tekst 

1. De aanneming van een verdragstekst geschiedt 
door de instemming van alle Staten die betrokken zijn 
bij het opstellen, met uitzondering van gevallen voor-
zien in het tweede lid. 

2. De aanneming van een verdragstekst op een in-
ternationale conferentie geschiedt door een meerder-
heid van twee derden van de stemmen van de aanwe-
zige en stemuitbrengende Staten, tenzij die Staten met 
dezelfde meerderheid besluiten een afwijkende regel 
toe te passen. 

Art. 10. Authentificatie van de tekst 

De verdragstekst wordt als authentiek en definitief 
vastgesteld: 

a) door de procedure, vastgesteld in die tekst of 
overeengekomen door de aan de opstelling van het ver-
drag deelnemende Staten; of 

b) indien in een dergelijke procedure niet is voor-
zien, door ondertekening, ondertekening ad referen-
dum of parafering door de vertegenwoordigers van die 
Staten van de verdragstekst of de slotakte van een con-
ferentie waarin de tekst is opgenomen. 

Art. 11. Middelen om de instemming door een 
verdrag gebonden te worden tot uitdrukking te 
brengen 

De instemming van een Staat door een verdrag ge-
bonden te worden, kan tot uitdrukking worden ge-
bracht door ondertekening, door uitwisseling van akten 
die een verdrag vormen, door bekrachtiging, aanvaar-
ding, goedkeuring of toetreding, of door ieder ander 
overeengekomen middel. 

Art. 12. Het door ondertekening tot uitdrukking 
brengen van instemming door een verdrag gebon-
den te worden 

1. De instemming van een Staat door een verdrag 
gebonden te worden, wordt tot uitdrukking gebracht 
door de ondertekening door de vertegenwoordiger van 
deze Staat, indien: 

a) het verdrag er in voorziet dat de ondertekening 
dit gevolg heeft; 

b) het op andere wijze vaststaat, dat de Staten die 
aan de onderhandelingen hebben deelgenomen zijn 
overeengekomen dat de ondertekening dit gevolg 
heeft; of 

c) de bedoeling van de Staat om de ondertekening 
dit gevolg te geven uit de volmacht van zijn vertegen-
woordiger blijkt of tijdens de onderhandelingen te ken-
nen is gegeven. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid: 

a) geldt de parafering van een tekst als onderteke-
ning van het verdrag indien het vaststaat dat de Staten 
die aan de onderhandelingen hebben deelgenomen al-
dus zijn overeengekomen; 

b) geldt de ondertekening ad referendum van een 
verdrag door de vertegenwoordiger van een Staat, in-
dien zij door die Staat wordt bevestigd, als definitieve 
ondertekening van het verdrag. 

Art. 13. Het door uitwisseling van akten die een 
verdrag vormen tot uitdrukking brengen van de in-
stemming door een verdrag gebonden te worden 

De instemming van Staten gebonden te worden 
door een verdrag, dat wordt gevormd door tussen hen 
uitgewisselde akten, wordt tot uitdrukking gebracht 
door deze uitwisseling, indien: 

a) de akten er in voorzien dat hun uitwisseling dit 
gevolg heeft; of 

b) het op andere wijze vaststaat, dat die Staten zijn 
overeengekomen dat de uitwisseling van akten dit ge-
volg heeft. 

Art. 14. Het door bekrachtiging, aanvaarding of 
goedkeuring tot uitdrukking brengen van de in-
stemming door een verdrag gebonden te worden 

1. De instemming van een Staat door een verdrag 
gebonden te worden, wordt tot uitdrukking gebracht 
door bekrachtiging, indien: 

a) het verdrag er in voorziet dat deze instemming 
door bekrachtiging tot uitdrukking wordt gebracht; 

b) het op andere wijze vaststaat, dat de Staten die 
aan de onderhandelingen hebben deelgenomen, waren 
overeengekomen dat bekrachtiging is vereist; 

c) de vertegenwoordiger van deze Staat het verdrag 
onder voorbehoud van bekrachtiging heeft onderte-
kend; of 

d) de bedoeling van deze Staat om het verdrag te 
ondertekenen onder voorbehoud van bekrachtiging uit 
de volmacht van zijn vertegenwoordiger blijkt of tij-
dens de onderhandelingen te kennen is gegeven. 

2. De instemming van een Staat door een verdrag 
gebonden te worden, wordt tot uitdrukking gebracht 
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door aanvaarding of goedkeuring op soortgelijke voor-
waarden als die welke gelden voor bekrachtiging. 

Art. 15. Het door toetreding tot uitdrukking 
brengen van instemming door een verdrag gebon-
den te worden 

De instemming van een Staat door een verdrag ge-
bonden te worden, wordt tot uitdrukking gebracht 
door toetreding, indien: 

a) het verdrag er in voorziet, dat deze instemming 
door deze Staat tot uitdrukking kan worden gebracht 
door toetreding; 

b) het op andere wijze vaststaat, dat de Staten die 
hebben deelgenomen aan de onderhandelingen zijn 
overeengekomen dat deze instemming door deze Staat 
tot uitdrukking kan worden gebracht door toetreding; 
of 

c) alle partijen nadien zijn overeengekomen dat deze 
instemming door deze Staat tot uitdrukking kan wor-
den gebracht door toetreding. 

Art. 16. Uitwisseling of nederlegging van de ak-
ten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring 
of toetreding 

Tenzij het verdrag anders bepaalt, leggen de akten 
van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetre-
ding de instemming van een Staat vast om door een 
verdrag gebonden te worden op het ogenblik van: 

a) hun uitwisseling tussen de verdragsluitende Sta-
ten; 

b) hun nederlegging bij de depositaris; of 

c) hun kennisgeving aan de verdragsluitende Staten 
of de depositaris, indien aldus is overeengekomen. 

Art. 17. Instemming door een deel van een ver-
drag gebonden te worden en keuze tussen ver-
schillende bepalingen 

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 tot 
23 heeft de instemming van een Staat gebonden te wor-
den door een deel van een verdrag slechts gevolgen in-
dien het verdrag dit toelaat of indien de andere verdrag-
sluitende Staten hiermede instemmen. 

2. De instemming van een Staat gebonden te wor-
den door een verdrag dat een keuze veroorlooft uit ver-
schillende bepalingen, heeft slechts gevolgen indien 
duidelijk is aangegeven op welke van de bepalingen de 
instemming betrekking heeft. 

Art. 18. Verplichting voorwerp en doel van een 
verdrag niet ongedaan te maken alvorens zijn in-
werkingtreding 

Een Staat moet zich onthouden van handelingen die 
een verdrag zijn voorwerp en zijn doel zouden ontne-
men, indien: 

a) hij het verdrag heeft ondertekend of de akten die 
het verdrag vormen heeft uitgewisseld onder voorbe-
houd van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, 
totdat hij zijn bedoeling geen partij te willen worden bij 
het verdrag kenbaar heeft gemaakt; of 

b) hij zijn instemming door het verdrag gebonden 
te worden tot uitdrukking heeft gebracht in de periode 
die aan de inwerkingtreding van het verdrag voorafgaat 

op voorwaarde dat deze inwerkingtreding niet onnodig 
wordt vertraagd. 

AFDELING 2. 
VOORBEHOUDEN 

Art. 19. Het maken van voorbehouden 

Een Staat kan op het ogenblik van ondertekening, 
bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van een ver-
drag of toetreding tot een verdrag een voorbehoud ma-
ken, tenzij: 

a) dit voorbehoud is verboden door het verdrag; 

b) het verdrag bepaalt dat slechts bepaalde voorbe-
houden, waaronder niet het voorbehoud in kwestie, 
kunnen worden gemaakt; of 

c) voor zover het andere gevallen dan omschreven 
onder a) en b) betreft, het voorbehoud niet verenigbaar 
is met voorwerp en doel van het verdrag. 

Art. 20. Aanvaarding van en bezwaar tegen 
voorbehouden 

1. Een door een verdrag uitdrukkelijk toegestaan 
voorbehoud behoeft niet nadien door de andere ver-
dragsluitende partijen te worden aanvaard, tenzij het 
verdrag dat voorschrijft. 

2. Indien uit het beperkte aantal Staten dat aan de 
onderhandelingen heeft deelgenomen en uit het voor-
werp en doel van het verdrag blijkt, dat de toepassing 
van het verdrag in zijn geheel tussen alle partijen een 
wezenlijke voorwaarde is voor de instemming van elk 
hunner door het verdrag gebonden te worden, dient 
een voorbehoud door alle partijen te worden aanvaard. 

3. Indien een verdrag een oprichtingsakte van een 
internationale organisatie is en indien het niet anders 
bepaalt, dient een voorbehoud door het bevoegde or-
gaan van deze organisatie te worden aanvaard. 

4. In andere gevallen dan die waarin de voorgaande 
leden voorzien en indien het verdrag niet anders be-
paalt: 

a) maakt de aanvaarding van een voorbehoud door 
een andere verdragsluitende Staat de Staat die het voor-
behoud heeft gemaakt partij bij het verdrag met betrek-
king tot deze andere Staat, indien het verdrag in wer-
king is of wanneer het in werking treedt voor deze Sta-
ten; 

b) verhindert het bezwaar van een andere verdrag-
sluitende Staat tegen een voorbehoud niet de inwer-
kingtreding van het verdrag tussen de Staat die het be-
zwaar heeft aangetekend en de Staat die het voorbe-
houd heeft gemaakt, tenzij de tegengestelde bedoeling 
duidelijk is uitgedrukt door de Staat die het bezwaar 
heeft aangetekend; 

c) wordt een akte, waarin de instemming van een 
Staat door het verdrag gebonden te worden tot uitdruk-
king wordt gebracht en die een voorbehoud bevat, van 
kracht zodra ten minste één andere verdragsluitende 
Staat het voorbehoud heeft aanvaard. 

5. Voor de toepassing van het tweede en vierde lid 
en indien het verdrag niet anders bepaalt, wordt een 
voorbehoud geacht te zijn aanvaard door een Staat, in-



 Weens Verdrag inzake het Verdragenrecht 

 

VRG Gent Codex 35 

dien deze geen bezwaar heeft gemaakt tegen het voor-
behoud binnen twaalf maanden na de datum waarop 
hij de kennisgeving daarvan ontvangen heeft, of op de 
dag, waarop hij zijn instemming door het verdrag ge-
bonden te worden tot uitdrukking heeft gebracht in-
dien deze dag op een latere datum valt. 

Art. 21. Rechtsgevolgen van voorbehouden en 
bezwaren tegen voorbehouden 

1. Een voorbehoud, gemaakt ten aanzien van een 
andere partij overeenkomstig de artikelen 19, 20 en 23: 

a) wijzigt voor de Staat die het voorbehoud heeft 
gemaakt in zijn betrekkingen met deze andere partij de 
bepalingen van het verdrag waarop het voorbehoud be-
trekking heeft, in de mate voorzien in dit voorbehoud; 
en 

b) wijzigt deze bepalingen in dezelfde mate voor 
deze andere partij in haar betrekkingen met de Staat die 
het voorbehoud heeft gemaakt. 

2. Het voorbehoud wijzigt niet de bepalingen van 
het verdrag voor de andere partijen bij het verdrag inter 
se. 

3. Indien een Staat die bezwaar heeft gemaakt tegen 
een voorbehoud zich niet heeft verzet tegen de inwer-
kingtreding van het verdrag tussen hem en de Staat die 
het voorbehoud heeft gemaakt, zijn de bepalingen 
waarop het voorbehoud betrekking heeft niet van toe-
passing tussen de beide Staten in de mate voorzien in 
het voorbehoud. 

Art. 22. Het intrekken van voorbehouden en be-
zwaren tegen voorbehouden 

1. Tenzij het verdrag anders bepaalt, kan een voor-
behoud elk ogenblik worden ingetrokken zonder dat 
daarvoor de instemming nodig is van de Staat die het 
voorbehoud heeft aanvaard. 

2. Tenzij het verdrag anders bepaalt, kan een be-
zwaar tegen een voorbehoud te allen tijde worden in-
getrokken. 

3. Tenzij het verdrag anders bepaalt of indien anders 
is overeengekomen: 

a) wordt het intrekken van een voorbehoud eerst 
ten aanzien van een andere verdragsluitende Staat van 
kracht wanneer die Staat een kennisgeving dienaan-
gaande heeft ontvangen; 

b) wordt het intrekken van een bezwaar tegen een 
voorbehoud pas van kracht wanneer de Staat die het 
voorbehoud heeft gemaakt een kennisgeving van de in-
trekking heeft ontvangen. 

Art. 23. Procedure betreffende voorbehouden 

1. Een voorbehoud, een uitdrukkelijke aanvaarding 
van een voorbehoud en een bezwaar tegen een voor-
behoud moeten schriftelijk worden vastgelegd en aan 
de verdragsluitende Staten en aan andere Staten die ge-
rechtigd zijn partij bij het verdrag te worden, worden 
medegedeeld. 

2. Indien een voorbehoud wordt gemaakt bij de on-
dertekening van het verdrag onder voorbehoud van be-
krachtiging, aanvaarding of goedkeuring, moet het for-
meel bevestigd worden door de Staat die het voorbe-

houd heeft gemaakt op het ogenblik dat hij zijn instem-
ming door het verdrag gebonden te worden, tot uit-
drukking brengt. In een dergelijk geval zal het voorbe-
houd worden beschouwd als te zijn gemaakt op de dag 
van bevestiging. 

3. Een uitdrukkelijke aanvaarding van een voorbe-
houd of een bezwaar tegen een voorbehoud behoeft, 
indien voorafgegaan aan een bevestiging van dat voor-
behoud, zelf niet te worden bevestigd. 

4. Het intrekken van een voorbehoud of een be-
zwaar tegen een voorbehoud dient schriftelijk te ge-
schieden. 

AFDELING 3. 
INWERKINGTREDING VAN VERDRA-
GEN EN VOORLOPIGE TOEPASSING 

Art. 24. Inwerkingtreding 

1. Een verdrag treedt in werking op de wijze en op 
de dag zoals voorzien in zijn bepalingen, of krachtens 
overeenstemming tussen de Staten die hebben deelge-
nomen aan de onderhandelingen. 

2. Indien dergelijke bepalingen of een dergelijke 
overeenstemming ontbreken, treedt een verdrag in 
werking zodra de instemming door het verdrag gebon-
den te worden, vaststaat voor alle Staten die hebben 
deelgenomen aan de onderhandelingen. 

3. Indien de instemming van een Staat door een ver-
drag gebonden te worden tot uitdrukking wordt ge-
bracht op een datum na de inwerkingtreding van dit 
verdrag treedt het in werking voor deze Staat op deze 
datum, tenzij het verdrag anders bepaalt. 

4. De bepalingen van een verdrag, die de authentifi-
catie van de tekst, het tot uitdrukking brengen van de 
instemming van de Staten door het verdrag gebonden 
te worden, de wijze of de datum van inwerkingtreding, 
de voorbehouden, de werkzaamheden van de deposi-
taris, alsmede de andere vraagstukken die zich noodza-
kelijkerwijze voordoen voor de inwerkingtreding van 
het verdrag regelen, zijn van toepassing vanaf het tijd-
stip van de aanneming van de tekst. 

Art. 25. Voorlopige toepassing 

1. Een verdrag of een deel van een verdrag wordt 
voorlopig toegepast in afwachting van zijn inwerking-
treding, indien 

a) het verdrag zulks bepaalt; of 

b) indien de Staten die hebben deelgenomen aan de 
onderhandelingen op een andere wijze aldus zijn over-
eengekomen. 

2. Tenzij het verdrag anders bepaalt of de Staten die 
aan de onderhandelingen hebben deelgenomen anders 
zijn overeengekomen, houdt de voorlopige toepassing 
van een verdrag of een deel van een verdrag voor een 
Staat op, als deze Staat de andere Staten waartussen het 
verdrag voorlopig wordt toegepast, in kennis stelt van 
zijn voornemen geen partij te worden bij het verdrag. 
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DEEL III. 
NALEVING, TOEPASSING EN UIT-
LEGGING VAN VERDRAGEN 

AFDELING 1. 
NALEVING VAN VERDRAGEN 

Art. 26. Pacta sunt servanda 

Elk in werking getreden verdrag verbindt de partijen 
en moet door hen te goeder trouw ten uitvoer worden 
gelegd. 

Art. 27. Nationaal recht en naleving van verdra-
gen 

Een partij mag zich niet beroepen op de bepalingen 
van zijn nationale recht om het niet ten uitvoer leggen 
van een verdrag te rechtvaardigen. Deze regel geldt on-
verminderd artikel 46. 

AFDELING 2. 
TOEPASSING VAN VERDRAGEN 

Art. 28. Niet-terugwerkende kracht van verdra-
gen 

Tenzij uit het verdrag of op andere wijze een andere 
bedoeling blijkt, binden de bepalingen van een verdrag 
een partij niet met betrekking tot een handeling of feit, 
voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van 
dit verdrag voor deze partij, of enige situatie die op die 
datum niet meer bestond. 

Art. 29. Territoriale gelding van verdragen 

Tenzij een andere bedoeling uit het verdrag blijkt of 
op een andere wijze is komen vast te staan, bindt een 
verdrag elke partij ten opzichte van haar gehele grond-
gebied. 

Art. 30. Toepassing van achtereenvolgende ver-
dragen die betrekking hebben op eenzelfde onder-
werp 

1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 
103 van het Handvest van de Verenigde Naties worden 
de rechten en verplichtingen van Staten die partij zijn 
bij achtereenvolgende verdragen die betrekking hebben 
op eenzelfde onderwerp bepaald overeenkomstig de 
volgende leden. 

2. Indien een verdrag uitdrukkelijk vermeldt dat het 
ondergeschikt is aan een eerder of later verdrag of dat 
het niet als onverenigbaar met dit andere verdrag moet 
worden beschouwd, hebben de bepalingen van dat an-
dere verdrag voorrang. 

3. Indien alle partijen bij het eerdere verdrag even-
eens partij zijn bij het latere verdrag, zonder dat het eer-
dere verdrag beëindigd is of zijn werking is opgeschort 
krachtens artikel 59, is het eerdere verdrag slechts van 
toepassing in de mate waarin zijn bepalingen verenig-
baar zijn met die van het latere verdrag. 

4. Indien de partijen bij het eerdere verdrag niet alle 
partij zijn bij het latere verdrag: 

a) is in de betrekkingen tussen Staten die partij zijn 
bij beide verdragen de regel van toepassing die in het 
derde lid is vastgelegd; 

b) regelt in de betrekkingen tussen een Staat die par-
tij is bij beide verdragen en een Staat die slechts partij 
is bij een van deze verdragen het verdrag waarbij beide 
Staten partij zijn hun wederzijdse rechten en verplich-
tingen. 

5. Het vierde lid is van toepassing onverminderd ar-
tikel 41 of enig vraagstuk aangaande de beëindiging of 
de opschorting van de werking van een verdrag op 
grond van artikel 60 of enig vraagstuk aangaande ver-
antwoordelijkheid die voor een Staat kan ontstaan uit 
het sluiten of de toepassing van een verdrag waarvan 
de bepalingen onverenigbaar zijn met de verplichtingen 
die op hem rusten ten aanzien van een andere Staat 
krachtens een ander verdrag. 

AFDELING 3. 
UITLEGGING VAN VERDRAGEN 

Art. 31. Algemene regel van uitlegging 

1. Een verdrag moet te goeder trouw worden uitge-
legd overeenkomstig de gewone betekenis van de ter-
men van het Verdrag in hun context en in het licht van 
voorwerp en doel van het Verdrag. 

2. Voor de uitlegging van een verdrag omvat de con-
text, behalve de tekst, met inbegrip van preambule en 
bijlagen: 

a) iedere overeenstemming die betrekking heeft op 
het verdrag en die bij het sluiten van het verdrag tussen 
alle partijen is bereikt; 

b) iedere akte opgesteld door een of meer partijen 
bij het sluiten van het verdrag en door de andere par-
tijen erkend als betrekking hebbende op het verdrag. 

3. Behalve met de context dient ook rekening te 
worden gehouden met: 

a) iedere later tot stand gekomen overeenstemming 
tussen de partijen met betrekking tot de uitlegging van 
het verdrag of de toepassing van zijn bepalingen; 

b) ieder later gebruik in de toepassing van het ver-
drag waardoor overeenstemming van de partijen inzake 
de uitlegging van het verdrag is ontstaan; 

c) iedere ter zake dienende regel van het volkenrecht 
die op de betrekkingen tussen de partijen kan worden 
toegepast. 

4. Een term dient in een bijzondere betekenis ver-
staan te worden als vaststaat, dat dit de bedoeling van 
de partijen is geweest. 

Art. 32. Aanvullende middelen van uitlegging 

Er kan een beroep worden gedaan op aanvullende 
middelen van uitlegging en in het bijzonder op de voor-
bereidende werkzaamheden en de omstandigheden 
waaronder het verdrag is gesloten, om de betekenis die 
voortvloeit uit de toepassing van artikel 31 te bevesti-
gen of de betekenis te bepalen indien de uitlegging, ge-
schied overeenkomstig artikel 31: 

a) de betekenis dubbelzinnig of duister laat; of 
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b) leidt tot een resultaat dat duidelijk ongerijmd of 
onredelijk is. 

Art. 33. Uitlegging van in twee of meer talen ge-
authentiseerde verdragen 

1. Indien een verdrag geauthentiseerd is in twee of 
meer talen, heeft de tekst in elk der talen rechtskracht, 
tenzij het verdrag bepaalt of de partijen overeenkomen 
dat in geval van verschil een bepaalde tekst moet pre-
valeren. 

2. Een versie van het verdrag in een andere taal dan 
een van de talen waarin de tekst geauthentiseerd is, 
wordt slechts beschouwd als een authentieke tekst, in-
dien het verdrag daarin voorziet of als de partijen het 
daarover eens zijn geworden. 

3. De termen van een verdrag worden geacht de-
zelfde betekenis te hebben in de onderscheidene au-
thentieke teksten. 

4. Behalve in het geval dat een bepaalde tekst over-
eenkomstig het eerste lid prevaleert, dient men, wan-
neer de vergelijking van de authentieke teksten een ver-
schil in betekenis oplevert dat niet door toepassing van 
de artikelen 31 en 32 wordt weggenomen, de betekenis 
aan te nemen die, rekening houdend met het voorwerp 
en doel van het verdrag deze teksten het best met elkaar 
verzoent. 

AFDELING 4. 
VERDRAGEN EN DERDE STATEN 

Art. 34. Algemene regel betreffende derde Sta-
ten 

Een verdrag schept geen verplichtingen of rechten 
voor een derde Staat zonder diens instemming. 

Art. 35. Verdragen die voorzien in verplichtin-
gen voor derde Staten 

Voor een derde Staat ontstaat ten gevolge van een 
bepaling van een verdrag een verplichting, indien de 
partijen bij het verdrag door middel van deze bepaling 
de verplichting beogen te scheppen en indien de derde 
Staat deze verplichting uitdrukkelijk schriftelijk aan-
vaardt. 

Art. 36. Verdragen die voorzien in rechten voor 
derde Staten 

1. Voor een derde Staat ontstaat ten gevolge van een 
bepaling van een verdrag een recht, indien de partijen 
bij het verdrag door deze bepaling dit recht willen ver-
lenen aan de derde Staat of aan een groep Staten waar-
toe hij behoort, of aan alle Staten, en indien de derde 
Staat daarmede instemt. De instemming wordt geacht 
te zijn gegeven zolang er geen aanwijzing van het te-
gendeel bestaat, tenzij het verdrag anders bepaalt. 

2. Een Staat die van een recht, overeenkomstig het 
eerste lid, gebruik maakt, is voor de uitoefening van dat 
recht gehouden, de voorwaarden, voorzien in het ver-
drag of overeenkomstig zijn bepalingen vastgesteld, te 
eerbiedigen. 

Art. 37. Herroeping of wijziging van verplich-
tingen of rechten van derde Staten 

1. Wanneer overeenkomstig artikel 35 een verplich-
ting voor een derde Staat is ontstaan, kan deze verplich-
ting slechts worden herroepen of gewijzigd met instem-
ming van de partijen bij het verdrag en van de derde 
Staat, tenzij vaststaat dat zij anders zijn overeengeko-
men. 

2. Wanneer overeenkomstig artikel 36 een recht 
voor een derde Staat is ontstaan, kan dit recht niet door 
de partijen worden herroepen of gewijzigd indien vast-
staat, dat het de bedoeling was het recht niet te herroe-
pen of te wijzigen zonder instemming van de derde 
Staat. 

Art. 38. Verdragsregels die door internationale 
gewoonte voor derde Staten bindend worden 

Niets in de artikelen 34 tot 37 belet, dat een in een 
verdrag neergelegde regel bindend wordt voor een 
derde Staat als een regel van internationaal gewoonte-
recht, die als zodanig wordt erkend. 

DEEL IV. 
AMENDERING EN WIJZIGING 
VAN VERDRAGEN 

Art. 39. Algemene regel met betrekking tot het 
amenderen van verdragen 

Een verdrag kan bij overeenkomst tussen de par-
tijen worden geamendeerd. Op een dergelijke overeen-
komst vinden de regels neergelegd in deel II toepassing 
behalve in zoverre het verdrag anders bepaalt. 

Art. 40. Het amenderen van multilaterale ver-
dragen 

1. Tenzij het verdrag anders bepaalt, wordt het 
amenderen van multilaterale verdragen beheerst door 
de volgende leden: 

2. Elk voorstel tot amendering van een multilateraal 
verdrag in de verhoudingen tussen alle partijen moet 
worden medegedeeld aan alle verdragsluitende Staten, 
en ieder van hen heeft het recht deel te nemen aan: 

a) de beslissing over hetgeen ten aanzien van dit 
voorstel moet worden verricht; 

b) de onderhandelingen en het sluiten van elke over-
eenkomst ter amendering van het verdrag. 

3. Iedere Staat die gerechtigd is partij te worden bij 
het verdrag is evenzeer gerechtigd partij te worden bij 
het aldus geamendeerde verdrag. 

4. De overeenkomst tot amendering bindt niet de 
Staten die reeds partij zijn bij het verdrag en die geen 
partij worden bij deze overeenkomst; artikel 30, vierde 
lid, letter b) is op deze Staten van toepassing. 

5. Elke Staat die partij wordt bij een verdrag na de 
inwerkingtreding van de overeenkomst tot amendering 
wordt, indien hij geen andere bedoeling heeft kenbaar 
gemaakt, beschouwd als: 

a) partij bij het verdrag zoals het geamendeerd is; en 

b) partij bij het niet-geamendeerde verdrag met be-
trekking tot iedere partij bij het verdrag die niet is ge-
bonden door de overeenkomst tot amendering. 
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Art. 41. Overeenkomsten tot wijziging van mul-
tilaterale verdragen tussen slechts bepaalde par-
tijen 

1. Twee of meer partijen bij een multilateraal ver-
drag kunnen een overeenkomst tot wijziging van het 
verdrag tussen hen onderling slechts sluiten, indien: 

a) het verdrag voorziet in de mogelijkheid van een 
zodanige wijziging; of 

b) de wijziging in kwestie niet verboden is door het 
verdrag, en zij 

i) noch het genot der aan de andere partijen op 
grond van het verdrag toekomende rechten, noch het 
nakomen van hun verplichtingen aantast; en 

ii) zich niet uitstrekt tot een bepaling, waarvan niet 
mag worden afgeweken als dit onverenigbaar is met de 
doeltreffende verwezenlijking van voorwerp en doel 
van het verdrag in zijn geheel. 

2. Tenzij in een geval als voorzien in het eerste lid, 
letter a, het verdrag anders bepaalt, dienen de partijen 
in kwestie de andere partijen in kennis te stellen van 
hun voornemen de overeenkomst te sluiten en van de 
wijzigingen die deze ten gevolge heeft voor het verdrag. 

DEEL V. 
ONGELDIGHEID, BEËINDIGING 
EN OPSCHORTING VAN DE WER-
KING VAN VERDRAGEN 

AFDELING 1. 
ALGEMENE BEPALINGEN 

Art. 42. Geldigheid en het in werking blijven 
van verdragen 

1. De geldigheid van een verdrag of van de instem-
ming van een Staat door een verdrag gebonden te wor-
den, mag slechts worden betwist door toepassing van 
dit Verdrag. 

2. De beëindiging van een verdrag, de opzegging er-
van of de terugtrekking van een partij kan slechts 
plaatsvinden door toepassing van de bepalingen van 
het verdrag of van dit Verdrag. Dezelfde regel geldt 
voor de opschorting van de werking van een verdrag. 

Art. 43. Verplichtingen opgelegd door het inter-
nationale recht onafhankelijk van een verdrag 

De ongeldigheid, beëindiging of opzegging van een 
verdrag, de terugtrekking van een partij of de opschor-
ting van de werking van het verdrag ten gevolge van de 
toepassing van dit Verdrag of van de bepalingen van 
het verdrag, tast op geen enkele wijze de plicht van een 
Staat aan tot het nakomen van de verplichtingen die 
voortvloeien uit het verdrag en waaraan hij krachtens 
het volkenrecht onafhankelijk van het genoemde ver-
drag, is onderworpen. 

Art. 44. Splitsbaarheid van de verdragsbepa-
lingen 

1. Het recht van een partij, voorzien in een verdrag 
of voortvloeiend uit artikel 56, het verdrag op te zeg-
gen, zich terug te trekken of de werking van het verdrag 

op te schorten, mag slechts worden uitgeoefend met 
betrekking tot het verdrag als geheel, tenzij het verdrag 
anders voorziet of de partijen anders overeenkomen. 

2. Een grond voor ongeldigheid of beëindiging van 
een verdrag, voor de terugtrekking van een der partijen 
of voor opschorting van de werking van het verdrag, 
die wordt erkend door dit Verdrag, mag slechts worden 
aangevoerd ten aanzien van het verdrag als geheel, be-
halve in het geval als voorzien in de volgende leden of 
in artikel 60. 

3. Indien de grond slechts op bepaalde clausules be-
trekking heeft, mag hij slechts worden aangevoerd ten 
aanzien van die clausules wanneer: 

a) deze clausules scheidbaar zijn van de rest van het 
verdrag wat hun uitvoering betreft; 

b) uit het verdrag blijkt of op andere wijze vaststaat 
dat de aanvaarding van deze clausules voor de andere 
partij of partijen bij het verdrag geen wezenlijke voor-
waarde voor de instemming was door het verdrag als 
geheel gebonden te worden; en 

c) het niet onrechtvaardig zou zijn de uitvoering van 
de rest van het verdrag voort te zetten. 

4. In de gevallen vallende onder de artikelen 49 en 
50 mag de Staat die het recht heeft zich te beroepen op 
bedrog of corruptie dit doen ten aanzien van het gehele 
verdrag of, in het geval bedoeld in het derde lid, slechts 
ten aanzien van enige bepaalde clausules. 

5. In de gevallen als voorzien in de artikelen 51, 52 
en 53 is geen scheiding tussen de bepalingen van een 
verdrag toegestaan. 

Art. 45. Verlies van het recht tot het aanvoeren 
van gronden voor ongeldigheid of beëindiging van 
een verdrag of tot terugtrekking uit een verdrag of 
voor de opschorting van zijn werking 

Een Staat mag niet langer gronden aanvoeren tot 
ongeldigheid of beëindiging van een verdrag of tot te-
rugtrekking uit een verdrag of tot opschorting van de 
werking ervan krachtens de artikelen 46 tot 50 of de 
artikelen 60 en 62, als deze Staat, na kennis te hebben 
genomen van de feiten: 

a) uitdrukkelijk heeft aanvaard dat het verdrag, al 
naargelang het geval, geldig is, in werking blijft of van 
toepassing blijft; of 

b) op grond van zijn gedrag moet worden be-
schouwd als te hebben berust in, al naargelang het ge-
val, de geldigheid van het verdrag of zijn in werking of 
van toepassing blijven. 

AFDELING 2. 
ONGELDIGHEID VAN VERDRAGEN 

Art. 46. Bepalingen van het nationale recht met 
betrekking tot de bevoegdheid tot het sluiten van 
verdragen 

1. Het feit dat de instemming van een Staat door een 
verdrag gebonden te worden, is gegeven in strijd met 
een bepaling van zijn nationale recht betreffende de be-
voegdheid tot het sluiten van verdragen, mag door die 
Staat niet worden aangevoerd ter ongeldigverklaring 
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van die instemming, tenzij die strijdigheid onmisken-
baar was en een regel van fundamenteel belang van het 
nationale recht van die Staat betrof. 

2. Een strijdigheid is onmiskenbaar indien zij bij ob-
jectieve beschouwing duidelijk is voor iedere Staat die 
zich ten dezen overeenkomstig het gangbaar gebruik en 
te goeder trouw gedraagt. 

Art. 47. Bijzondere beperkingen ten aanzien 
van de volmacht om de instemming van een Staat 
tot uitdrukking te brengen 

Indien de volmacht van een vertegenwoordiger om 
de instemming van een Staat door een bepaald verdrag 
gebonden te worden tot uitdrukking te brengen aan een 
bijzondere beperking is onderworpen, mag het feit dat 
deze vertegenwoordiger daarmede geen rekening heeft 
gehouden niet worden aangevoerd ter ongeldigverkla-
ring van de door hem tot uitdrukking gebrachte instem-
ming, tenzij de beperking aan de andere Staten die heb-
ben deelgenomen aan de onderhandelingen ter kennis 
was gebracht alvorens de instemming tot uitdrukking 
werd gebracht. 

Art. 48. Dwaling 

1. Een Staat mag zich ten einde zijn instemming 
door een verdrag gebonden te worden ongeldig te ver-
klaren beroepen op een dwaling in het verdrag, indien 
de dwaling betrekking heeft op een feit of een situatie, 
door deze Staat beschouwd als te bestaan op het tijdstip 
van de sluiting van het verdrag en indien dit feit of deze 
situatie een wezenlijke grond vormde voor de instem-
ming van deze Staat door het verdrag gebonden te wor-
den. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing wanneer be-
doelde Staat door zijn gedrag tot deze dwaling heeft 
bijgedragen of wanneer de omstandigheden van dien 
aard waren dat hij bedacht had moeten zijn op de mo-
gelijkheid van een dwaling. 

3. Een dwaling die slechts betrekking heeft op de 
redactie van de tekst van een verdrag tast de geldigheid 
ervan niet aan; artikel 79 is in dat geval van toepassing. 

Art. 49. Bedrog 

Indien een Staat er door het bedrieglijke gedrag van 
een andere Staat die aan de onderhandelingen heeft 
deelgenomen toe is gebracht een verdrag te sluiten, 
mag hij het bedrog aanvoeren om zijn instemming door 
het verdrag gebonden te worden ongeldig te verklaren. 

Art. 50. Corruptie van een vertegenwoordiger 
van een Staat 

Indien het tot uitdrukking brengen van de instem-
ming van een Staat door een verdrag gebonden te wor-
den, is verkregen door directe of indirecte corruptie 
van zijn vertegenwoordiger door een andere Staat die 
aan de onderhandelingen heeft deelgenomen, mag de 
Staat deze corruptie aanvoeren om zijn instemming 
door het verdrag gebonden te worden, ongeldig te ver-
klaren. 

Art. 51. Dwang op de vertegenwoordiger van 
een Staat uitgeoefend 

De instemming van een Staat door een verdrag ge-
bonden te worden, die is verkregen door dwang, uitge-
oefend op zijn vertegenwoordiger door middel van te-
gen hem gerichte handelingen of bedreigingen, heeft 
geen enkel rechtsgevolg. 

Art. 52. Dwang, uitgeoefend op een Staat door 
bedreiging met of gebruik van geweld 

Elk verdrag is nietig, waarvan de totstandkoming is 
bereikt door bedreiging met of gebruik van geweld in 
strijd met de beginselen van het volkenrecht, neerge-
legd in het Handvest van de Verenigde Naties. 

Art. 53. Verdragen strijdig met een dwingende 
norm van algemeen volkenrecht (jus cogens) 

Elk verdrag dat op het tijdstip van zijn totstandko-
ming in strijd is met een dwingende norm van algemeen 
volkenrecht, is nietig. Voor de toepassing van dit Ver-
drag is een dwingende norm van algemeen volkenrecht 
een norm die aanvaard en erkend is door de internati-
onale gemeenschap van Staten in haar geheel als een 
norm, waarvan geen afwijking is toegestaan en die 
slechts kan worden gewijzigd door een latere norm van 
algemeen volkenrecht van dezelfde aard. 

AFDELING 3. 
BEËINDIGING VAN VERDRAGEN EN 
OPSCHORTING VAN DE WERKING 

VAN VERDRAGEN 

Art. 54. Beëindiging van een verdrag of de te-
rugtrekking uit een verdrag krachtens de bepa-
lingen van het verdrag of door overeenstemming 
tussen de partijen 

Beëindiging van een verdrag of de terugtrekking kan 
plaatsvinden: 

a) overeenkomstig de bepalingen van het verdrag; 
of 

b) te allen tijde door overeenstemming tussen alle 
partijen na raadpleging van de andere verdragsluitende 
Staten. 

Art. 55. Vermindering van het aantal partijen bij 
een multilateraal verdrag tot beneden het voor de 
inwerkingtreding verplichte aantal 

Tenzij het verdrag anders bepaalt, eindigt een mul-
tilateraal verdrag niet uitsluitend doordat het aantal par-
tijen is gedaald tot onder het voor zijn inwerkingtreding 
vereiste aantal. 

Art. 56. Opzegging of de terugtrekking uit een 
verdrag dat geen bepalingen bevat aangaande be-
eindiging, opzegging of terugtrekking 

1. Bij een verdrag dat geen bepalingen bevat aan-
gaande zijn beëindiging en niet voorziet in opzegging 
of terugtrekking is opzegging of terugtrekking niet mo-
gelijk, tenzij: 

a) vaststaat, dat de partijen de bedoeling hadden de 
mogelijkheid van opzegging of terugtrekking toe te la-
ten; of 

b) het recht op opzegging of terugtrekking uit de 
aard van het verdrag kan worden afgeleid. 
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2. Een partij dient ten minste twaalf maanden tevo-
ren haar voornemen een verdrag op te zeggen of zich 
uit het verdrag terug te trekken overeenkomstig de be-
palingen van het eerste lid kenbaar te maken. 

Art. 57. Opschorting van de werking van een 
verdrag krachtens zijn bepalingen of door over-
eenstemming tussen de partijen 

De werking van een verdrag kan ten aanzien van alle 
partijen of van een bepaalde partij worden opgeschort 

a) overeenkomstig de bepalingen van het verdrag; 
of 

b) te allen tijde door overeenstemming tussen alle 
partijen, na raadpleging van de andere verdragsluitende 
Staten. 

Art. 58. Opschorting van de werking van een 
multilateraal verdrag bij overeenkomst tussen 
slechts bepaalde partijen 

1. Twee of meer partijen bij een multilateraal ver-
drag kunnen een overeenkomst sluiten om, tijdelijk en 
uitsluitend tussen hen, de werking van bepalingen van 
het verdrag op te schorten, indien: 

a) in de mogelijkheid tot een zodanige opschorting 
in het verdrag is voorzien; of 

b) indien deze opschorting niet is verboden door 
het verdrag en 

i) noch het genot der aan de andere partijen op 
grond van het verdrag toekomende rechten, noch het 
nakomen van hun verplichtingen aantast; en 

ii) niet onverenigbaar is met het voorwerp en doel 
van het verdrag. 

2. Tenzij in een geval als bedoeld in het eerste lid, 
letter a, het verdrag anders bepaalt, dienen de partijen 
in kwestie de andere partijen in kennis te stellen van 
hun voornemen de overeenkomst te sluiten en van de 
bepalingen in het verdrag waarvan zij voornemens zijn 
de werking op te schorten. 

Art. 59. Beëindiging van een verdrag of op-
schorting van de werking van een verdrag ten ge-
volge van het sluiten van een later verdrag 

1. Een verdrag wordt als beëindigd beschouwd wan-
neer alle partijen bij dit verdrag een later verdrag sluiten 
betreffende hetzelfde onderwerp en: 

a) uit het latere verdrag blijkt of anderszins vaststaat 
dat het de bedoeling van de partijen is de materie door 
dit verdrag te regelen; of 

b) de bepalingen van het latere verdrag dermate on-
verenigbaar zijn met die van het eerdere verdrag, dat 
het onmogelijk is de beide verdragen tegelijkertijd toe 
te passen. 

2. Het eerdere verdrag zal geacht worden als alleen 
maar in zijn werking te zijn opgeschort als uit het latere 
verdrag blijkt, of op andere wijze vaststaat, dat dit de 
bedoeling van de partijen was. 

Art. 60. Beëindiging van een verdrag of op-
schorting van zijn werking ten gevolge van schen-
ding van het verdrag 

1. Een materiële schending van een bilateraal ver-
drag door een van de partijen geeft de andere partij het 
recht de schending aan te voeren als grond voor het 
beëindigen van het verdrag of het geheel of gedeeltelijk 
opschorten van de werking van het verdrag. 

2. Een materiële schending van een multilateraal 
verdrag door een der partijen geeft het recht: 

a) aan de andere partijen bij unanieme overeenstem-
ming de werking van het verdrag in zijn geheel of ge-
deeltelijk op te schorten of het verdrag te beëindigen: 

i) hetzij in de betrekkingen tussen henzelf en de 
Staat die het verdrag heeft geschonden, 

ii) hetzij tussen alle partijen; 

b) aan een in het bijzonder door de schending ge-
troffen partij de schending aan te voeren als grond voor 
het geheel of gedeeltelijk opschorten van de werking 
van het verdrag in de betrekkingen tussen hemzelf en 
de Staat die het verdrag heeft geschonden; 

c) aan elke partij, behalve de Staat die het verdrag 
schendt, deze schending aan te voeren als grond voor 
het geheel of gedeeltelijk opschorten van de werking 
van het verdrag, wat haarzelf betreft als dit verdrag van 
zodanige aard is, dat een materiële schending van zijn 
bepalingen door een partij de positie van elke partij wat 
betreft de verdere uitvoering van haar verplichtingen 
krachtens het verdrag geheel en al wijzigt. 

3. Voor de toepassing van dit artikel bestaat een ma-
teriële schending van een verdrag uit: 

a) een verwerping van het verdrag die niet toege-
staan is door dit Verdrag; of 

b) de schending van een bepaling die van wezenlijk 
belang is voor de uitvoering van het verdrag wat zijn 
voorwerp of doel betreft. 

4. De voorgaande leden tasten geen enkele bepaling 
in het verdrag aan die van toepassing is in geval van 
schending. 

5. De leden 1 tot en met 3 zijn niet van toepassing 
op bepalingen betreffende bescherming van de mense-
lijke persoon, opgenomen in verdragen van humani-
taire aard, in het bijzonder bepalingen die elke vorm 
van represailles verbieden tegen door genoemde ver-
dragen beschermde personen. 

Art. 61. Intreden van een situatie die de uitvoe-
ring onmogelijk maakt 

1. Een partij mag de onmogelijkheid tot uitvoering 
van een verdrag als grond aanvoeren om het te beëin-
digen of zich daaruit terug te trekken indien deze on-
mogelijkheid een gevolg is van de definitieve verdwij-
ning of vernietiging van een voorwerp, onmisbaar voor 
de uitvoering van het verdrag. Indien de onmogelijk-
heid tijdelijk is, kan zij slechts worden aangevoerd als 
grond voor opschorting van de werking van het ver-
drag. 

2. Een partij mag niet de onmogelijkheid van uit-
voering aanvoeren als grond voor de beëindiging van 
het verdrag, voor de terugtrekking daaruit of voor het 
opschorten van de werking ervan, als deze onmogelijk-
heid het gevolg is van een schending door die partij het-
zij van een verplichting voortvloeiend uit het verdrag, 
hetzij van iedere andere internationale verplichting met 
betrekking tot iedere andere partij bij het verdrag. 
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Art. 62. Wezenlijke verandering der omstandig-
heden 

1. Een wezenlijke verandering der omstandigheden, 
ingetreden ten aanzien van die welke op het tijdstip van 
de totstandkoming van een verdrag bestonden en die 
niet door de partijen was voorzien, kan niet als grond 
voor de beëindiging van het verdrag of voor de terug-
trekking daaruit worden aangevoerd, tenzij: 

a) het bestaan van deze omstandigheden een wezen-
lijke grond vormde voor de instemming van de partijen 
om door het verdrag gebonden te worden; en 

b) het gevolg van de wijziging is, dat de strekking 
van de krachtens het verdrag nog na te komen verplich-
tingen geheel en al wordt gewijzigd. 

2. Een wezenlijke verandering der omstandigheden 
kan niet worden aangevoerd als grond voor de beëin-
diging van een verdrag of voor de terugtrekking daar-
uit: 

a) indien het verdrag een grens vaststelt; of 

b) indien de wezenlijke verandering een gevolg is 
van schending door de partij die de grond aanvoert, 
hetzij van een verplichting voortvloeiend uit het ver-
drag, hetzij van iedere andere internationale verplich-
ting met betrekking tot iedere andere partij bij het ver-
drag. 

3. Als een partij overeenkomstig de voorgaande le-
den als grond voor het beëindigen van een verdrag of 
het zich daaruit terugtrekken een wezenlijke verande-
ring van omstandigheden kan aanvoeren, mag zij even-
eens de wijziging aanvoeren als grond voor de opschor-
ting van de werking van het verdrag. 

Art. 63. Het verbreken van diplomatieke of con-
sulaire betrekkingen 

Het verbreken van de diplomatieke of de consulaire 
betrekkingen tussen partijen bij een verdrag heeft geen 
gevolgen voor de rechtsbetrekkingen, door het verdrag 
tussen hen geschapen, behalve in zoverre het bestaan 
van diplomatieke of consulaire betrekkingen onont-
beerlijk is voor de toepassing van het verdrag. 

Art. 64. Een nieuwe dwingende norm van alge-
meen volkenrecht (jus cogens) 

Ingeval van een nieuwe dwingende norm van alge-
meen volkenrecht, wordt elk bestaand verdrag dat in 
strijd is met deze norm nietig en eindigt het. 

AFDELING 4. 
PROCEDURE 

Art. 65. Procedure te volgen bij ongeldigheid, 
beëindiging van een verdrag, terugtrekking uit een 
verdrag of opschorting van de werking van het ver-
drag 

1. De partij die op grond van de bepalingen van dit 
Verdrag zich beroept op hetzij een gebrek in zijn in-
stemming door een verdrag gebonden te worden, hetzij 
een motief om de geldigheid van een verdrag te betwis-
ten, het te beëindigen, zich daaruit terug te trekken of 
de werking ervan op te schorten, moet de andere par-
tijen van zijn eis in kennis stellen. De kennisgeving 

dient aan te geven welke maatregel tegen het verdrag 
wordt beoogd alsmede de redenen daarvoor. 

2. Als, na afloop van een periode die, behalve in ge-
val van bijzondere noodzaak, niet korter mag zijn dan 
drie maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de 
kennisgeving, geen partij bezwaar heeft gemaakt, kan 
de partij, die de kennisgeving heeft gedaan op de wijze 
als beschreven in artikel 67, de door haar beoogde 
maatregel nemen. 

3. Als echter bezwaar wordt gemaakt door een an-
dere partij, dienen de partijen een oplossing te zoeken 
met behulp van de middelen, aangegeven in artikel 33 
van het Handvest van de Verenigde Naties. 

4. Niets in de voorgaande leden tast de rechten of 
de verplichtingen van partijen aan voortvloeiende uit 
de tussen hen van kracht zijnde bepalingen betreffende 
de regeling van geschillen. 

5. Onverminderd artikel 45 verhindert het feit dat 
een Staat niet de in het eerste lid voorgeschreven ken-
nisgeving heeft gedaan hem niet alsnog een dergelijke 
kennisgeving te doen ten antwoord aan een andere par-
tij die de uitvoering van een verdrag eist of de schen-
ding ervan aanvoert. 

Art. 66. Procedures voor rechtspraak, arbitrage 
en conciliatie 

Als binnen een periode van twaalf maanden volgend 
op de datum waarop bezwaar is gemaakt het niet mo-
gelijk is gebleken een oplossing te bereiken overeen-
komstig artikel 65, derde lid, worden de volgende pro-
cedures toegepast: 

a) elke partij bij een geschil betreffende de toepas-
sing of uitlegging van de artikelen 53 of 64 kan door 
middel van een verzoekschrift dit geschil ter beslissing 
voorleggen aan het Internationale Gerechtshof tenzij 
de partijen in gezamenlijke overeenstemming besluiten 
het geschil aan arbitrage te onderwerpen; 

b) iedere partij bij een geschil betreffende de toepas-
sing of de uitlegging van een van de andere artikelen 
van Deel V van dit Verdrag kan de in de Bijlage bij dit 
Verdrag aangegeven procedure aanhangig maken door 
hiertoe een verzoek te richten tot de Secretaris-Gene-
raal van de Verenigde Naties. 

Art. 67. Akten ter ongeldigverklaring of beëin-
diging van een verdrag, ter terugtrekking uit een 
verdrag of ter opschorting van de werking van een 
verdrag 

1. De kennisgeving voorzien in artikel 65, eerste lid, 
dient schriftelijk te geschieden. 

2. Iedere akte ter ongeldigverklaring of beëindiging 
van een verdrag, iedere akte ter terugtrekking uit een 
verdrag of iedere akte ter opschorting van de werking 
van een verdrag op grond van zijn bepalingen of van 
artikel 65, tweede of derde lid, moet worden neergelegd 
in een akte, medegedeeld aan de andere partijen. Als de 
akte niet is ondertekend door het Staatshoofd, het 
hoofd van de Regering of de Minister van Buitenlandse 
Zaken, kan de vertegenwoordiger van de Staat die de 
mededeling doet uitgenodigd worden zijn volmacht te 
tonen. 
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Art. 68. Herroeping van kennisgevingen en ak-
ten als voorzien in de artikelen 65 en 67 

Een kennisgeving of een akte als voorzien in de ar-
tikelen 65 en 67 kan te allen tijde worden herroepen, 
voordat zij van kracht is geworden. 

AFDELING 5. 
GEVOLGEN VAN DE ONGELDIG-
HEID, BEËINDIGING OF OPSCHOR-
TING VAN DE WERKING 
VAN EEN VERDRAG 

Art. 69. Gevolgen van de ongeldigheid van een 
verdrag 

1. Een verdrag waarvan de ongeldigheid krachtens 
dit Verdrag wordt vastgesteld, is nietig. De bepalingen 
van een nietig verdrag hebben geen rechtskracht. 

2. Als niettemin handelingen zijn verricht op grond 
van een zodanig verdrag: 

a) kan elke partij van elke andere partij eisen, dat zij, 
voor zover zulks in hun wederzijdse betrekkingen mo-
gelijk is, de situatie tot stand brengt die zou hebben be-
staan indien deze handelingen niet zouden zijn verricht; 

b) zijn handelingen, te goeder trouw verricht voor-
dat de ongeldigheid was aangevoerd, niet onrechtmatig 
geworden uitsluitend doordat het verdrag ongeldig is 
geworden. 

3. In gevallen, waarop de artikelen 49, 50, 51 of 52 
betrekking hebben, is het tweede lid niet van toepassing 
op de partij waaraan het bedrog, de corruptiehandeling 
of de dwang is toe te rekenen. 

4. Ingeval van ongeldigheid van de instemming van 
een Staat door een multilateraal verdrag gebonden te 
worden, zijn de voorgaande regels van toepassing op 
de betrekkingen tussen de genoemde Staat en de par-
tijen bij het verdrag. 

Art. 70. Gevolgen van de beëindiging van een 
verdrag 

1. De beëindiging van een verdrag krachtens zijn be-
palingen of overeenkomstig dit Verdrag 

a) ontslaat de partijen van de verplichting de uitvoe-
ring van het verdrag voort te zetten; 

b) tast geen enkel recht, geen enkele verplichting of 
geen enkele rechtspositie van partijen aan, die door de 
uitvoering van het verdrag vóór zijn beëindiging is ont-
staan; 

tenzij het verdrag anders bepaalt of de partijen an-
ders overeenkomen. 

2. Indien een Staat een multilateraal verdrag opzegt 
of zich daaruit terugtrekt, is met ingang van de datum 
waarop deze opzegging of terugtrekking effect krijgt 
het eerste lid van toepassing op de betrekkingen tussen 
deze Staat en ieder der andere partijen bij het verdrag. 

Art. 71. Gevolgen van de nietigheid van een ver-
drag dat strijdig is met een dwingende norm van 
algemeen volkenrecht 

1. Ingeval een verdrag nietig is krachtens artikel 53, 
zijn de partijen gehouden: 

a) zoveel als mogelijk is de gevolgen weg te nemen 
van iedere handeling verricht op grond van een bepa-
ling die strijdig is met de dwingende norm van alge-
meen volkenrecht; en 

b) hun wederzijdse betrekkingen in overeenstem-
ming te brengen met de dwingende norm van algemeen 
volkenrecht. 

2. Ingeval een verdrag nietig wordt en eindigt krach-
tens artikel 64: 

a) ontslaat de beëindiging van het verdrag de par-
tijen van de verplichting de uitvoering van het verdrag 
voort te zetten; 

b) tast de beëindiging van het verdrag geen enkel 
recht, geen enkele verplichting of geen enkele rechts-
positie van partijen aan, die door de uitvoering van het 
verdrag vóór zijn beëindiging is ontstaan; deze rechten, 
verplichtingen en rechtspositie kunnen daarna echter 
slechts worden gehandhaafd in zoverre deze handha-
ving op zich niet strijdig is met de nieuwe dwingende 
norm van algemeen volkenrecht. 

Art. 72. Gevolgen van de opschorting van de 
werking van een verdrag 

1. De opschorting van de werking van een verdrag 
op grond van zijn bepalingen of overeenkomstig dit 
Verdrag - tenzij het verdrag anders bepaalt of de par-
tijen anders overeenkomen -: 

a) ontslaat de partijen tussen welke de werking van 
het verdrag is opgeschort van de verplichting het ver-
drag uit te voeren in hun onderlinge betrekkingen ge-
durende de tijd van opschorting; 

b) tast voor het overige de door het verdrag gescha-
pen rechtsbetrekkingen tussen de partijen niet aan. 

2. Gedurende de tijd van opschorting moeten de 
partijen zich onthouden van alle handelingen die een 
belemmering voor een hervatte werking van het ver-
drag kunnen vormen. 

DEEL VI. 
ONDERSCHEIDENE 
BEPALINGEN 

Art. 73. Gevallen van Statenopvolging, van 
Staatsaansprakelijkheid of van het uitbreken van 
vijandelijkheden 

De bepalingen van dit Verdrag mogen niet vooruit-
lopen op vraagstukken die zich met betrekking tot een 
verdrag kunnen voordoen op grond van Statenopvol-
ging, de internationale Staatsaansprakelijkheid of het 
uitbreken van vijandelijkheden tussen Staten. 

Art. 74. Diplomatieke of consulaire betrekkin-
gen en het sluiten van verdragen 

Het verbreken of de afwezigheid van diplomatieke 
of consulaire betrekkingen tussen twee of meer Staten 
is geen belemmering voor het sluiten van verdragen 
tussen deze Staten. Het sluiten van een verdrag heeft 
op zichzelf geen gevolg voor de diplomatieke of con-
sulaire betrekkingen. 

Art. 75. Geval van een aanvallende Staat 
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De bepalingen van dit Verdrag laten onverlet de 
verplichtingen die met betrekking tot een verdrag voor 
een aanvallende Staat kunnen voortvloeien uit maatre-
gelen, genomen overeenkomstig het Handvest van de 
Verenigde Naties ter zake van door deze Staat ge-
pleegde agressie. 

DEEL VII. 
DEPOSITARISSEN, KENNISGE-
VINGEN, VERBETERINGEN 
EN REGISTRATIE 

Art. 76. Depositarissen van verdragen 

1. De aanwijzing van de depositaris van een verdrag 
kan geschieden door de aan de onderhandelingen deel-
genomen hebbende Staten, hetzij in het verdrag zelf, 
hetzij op andere wijze. De depositaris kan zijn: een of 
meer Staten, een internationale organisatie of de voor-
naamste administratieve functionaris van een zodanige 
organisatie. 

2. De functies van de depositaris zijn internationaal 
van aard en de depositaris is gehouden onpartijdig te 
handelen bij het vervullen van zijn functies. Met name 
het feit dat een verdrag niet in werking is getreden tus-
sen bepaalde partijen of dat er een verschil van mening 
is ontstaan tussen een Staat en een depositaris met be-
trekking tot de uitvoering van de functies van deze laat-
ste mag geen invloed hebben op deze verplichting. 

Art. 77. Functies van de depositarissen 

1. Tenzij het verdrag anders bepaalt of de verdrag-
sluitende partijen anders zijn overeengekomen, zijn de 
functies van de depositaris in het bijzonder de vol-
gende: 

a) het onder zijn berusting houden van de originele 
tekst van het verdrag en de volmachten die aan de de-
positaris zijn overgelegd; 

b) voor gelijkluidend gewaarmerkte afschriften te 
doen vervaardigen van de originele tekst en alle andere 
teksten van het verdrag in andere talen die door het 
verdrag kunnen zijn voorgeschreven en die te doen toe-
komen aan de partijen bij het verdrag en de Staten die 
gerechtigd zijn het te worden; 

c) alle ondertekeningen van het verdrag in ontvangst 
te nemen, alle akten, kennisgevingen en mededelingen 
met betrekking tot het verdrag in ontvangst te nemen 
en te bewaren; 

d) te onderzoeken of een ondertekening, een akte, 
een kennisgeving of een mededeling betrekking heb-
bend op het verdrag, in goede en behoorlijke vorm is 
en, indien nodig, de zaak onder de aandacht van de be-
trokken Staat te brengen; 

e) de partijen bij het verdrag en de Staten die gerech-
tigd zijn het te worden in te lichten over akten, kennis-
gevingen en mededelingen betreffende het verdrag; 

f) de Staten die gerechtigd zijn partij te worden bij 
het verdrag in te lichten over de datum waarop het voor 
de inwerkingtreding van het verdrag vereiste aantal on-
dertekeningen of akten van bekrachtiging, aanvaarding, 
goedkeuring of toetreding is ontvangen of nedergelegd; 

g) zorg te dragen voor de registratie van het verdrag 
bij het Secretariaat van de Verenigde Naties; 

h) de functies te vervullen die nader zijn omschre-
ven in de andere bepalingen van dit Verdrag. 

2. Indien zich een verschil van mening voordoet 
tussen een Staat en de depositaris met betrekking tot de 
vervulling van de functies van laatstgenoemde, moet de 
depositaris deze kwestie onder de aandacht brengen 
van de ondertekenende Staten en de verdragsluitende 
Staten of, indien nodig, van het bevoegde orgaan van 
de betreffende internationale organisatie. 

Art. 78. Kennisgevingen en mededelingen 

Behalve in het geval waarin het verdrag of dit Ver-
drag anders bepaalt, moet een kennisgeving of mede-
deling die door een Staat moet worden gedaan krach-
tens dit Verdrag: 

a) indien er geen depositaris is, rechtstreeks gericht 
worden aan de Staten waarvoor zij is bestemd, of in-
dien er een depositaris is, aan deze; 

b) worden beschouwd als gedaan door de betrokken 
Staat eerst vanaf de ontvangst door de Staat waaraan zij 
is gericht of, al naar gelang het geval, vanaf de ont-
vangst door de depositaris; 

c) indien zij is gericht aan de depositaris worden be-
schouwd als ontvangen door de Staat waarvoor zij is 
bestemd, eerst wanneer deze Staat door de depositaris 
in overeenstemming met artikel 77, eerste lid, letter e, 
daarover is ingelicht. 

Art. 79. Verbetering van fouten in de teksten of 
in de voor gelijkluidend gewaarmerkte afschriften 
van verdragen 

1. Als, na de authentificatie van de tekst van een ver-
drag de ondertekenende Staten en de verdragsluitende 
Staten het er over eens zijn, dat deze tekst een fout be-
vat, moet de fout worden hersteld op een van de hierna 
genoemde wijzen, tenzij de genoemde Staten tot een 
andere wijze van verbetering besluiten: 

a) verbetering van de tekst in de juiste zin en para-
fering van de verbetering door behoorlijk gevolmach-
tigde vertegenwoordigers; 

b) opstelling van een akte of uitwisseling van akten 
waarin de verbetering is vastgesteld die men is overeen-
gekomen aan te brengen in de tekst; of 

c) opstelling van een verbeterde tekst van het gehele 
verdrag, daarbij dezelfde procedure volgend als voor de 
originele tekst. 

2. Wanneer het een verdrag betreft waarvoor een 
depositaris bestaat, brengt deze aan de ondertekenende 
Staten en de verdragsluitende Staten de fout ter kennis 
alsmede het voorstel tot verbetering en stelt een rede-
lijke termijn vast waarbinnen bezwaar kan worden ge-
maakt tegen de voorgestelde verbetering. Als na afloop 
van deze termijn: 

a) geen bezwaar is gemaakt, brengt de depositaris de 
verbetering in de tekst aan en parafeert haar, maakt een 
proces-verbaal op van de verbetering van de tekst en 
stuurt een kopie daarvan aan de partijen bij het verdrag 
en aan de partijen die gerechtigd zijn dit te worden; 



Weens Verdrag inzake het Verdragenrecht  

 

44 VRG Gent Codex 

b) een bezwaar is gemaakt, deelt de depositaris het 
bezwaar mede aan de ondertekenende Staten en de ver-
dragsluitende Staten. 

3. De regels, neergelegd in het eerste en tweede lid, 
zijn eveneens van toepassing indien de tekst was geau-
thentiseerd in twee of meer talen en zich ten aanzien 
van de eensluidendheid een gebrek voordoet dat, op 
grond van overeenstemming tussen de ondertekenende 
Staten en de verdragsluitende Staten, moet worden her-
steld. 

4. De verbeterde tekst vervangt ab initio de gebrek-
kige tekst tenzij de ondertekenende Staten en de ver-
dragsluitende Staten daarover anders beslissen. 

5. De verbetering van een geregistreerde verdrags-
tekst wordt ter kennis gebracht van het Secretariaat van 
de Verenigde Naties. 

6. Wanneer een fout is ontdekt in een voor gelijklui-
dend gewaarmerkt afschrift van een verdrag moet de 
depositaris een proces-verbaal van de verbetering op-
stellen en er een kopie van sturen aan de onderteke-
nende Staten en aan de verdragsluitende Staten. 

Art. 80. Registratie en publikatie van verdragen 

1. Na hun inwerkingtreding moeten de verdragen 
gezonden worden aan het Secretariaat van de 
Verenigde Naties ter fine van, al naar gelang het geval, 
registratie of inschrijving in het register, alsmede voor 
publikatie. 

2. De aanwijzing van een depositaris vormt diens 
machtiging om de in het voorgaande lid omschreven 
handelingen uit te voeren. 

DEEL VIII. 
SLOTBEPALINGEN 

Art. 81. Ondertekening 

Dit Verdrag staat open voor ondertekening door 
alle Lid-Staten van de Verenigde Naties, Leden van een 
van de Gespecialiseerde Organisaties of van de Inter-
nationale Organisatie voor Atoomenergie, alsook voor 
iedere Staat die partij is bij het Statuut van het Interna-
tionale Gerechtshof en voor elke andere Staat, door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitge-
nodigd om partij te worden bij dit Verdrag, en wel als 
volgt: tot 30 november 1969 op het Bondsministerie 
van Buitenlandse Zaken van de Republiek Oostenrijk 
en vervolgens tot 30 april 1970 op de zetel van de 
Verenigde Naties te New York. 

Art. 82. Bekrachtiging 

Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd. De akten 
van bekrachtiging worden nedergelegd bij de Secreta-
ris-Generaal van de Verenigde Naties. 

Art. 83. Toetreding 

Dit Verdrag staat open voor toetreding door iedere 
Staat behorend tot een van de in artikel 81 genoemde 
categorieën. De akten van toetreding moeten worden 
nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties. 

Art. 84. Inwerkingtreding 

1. Dit Verdrag treedt in werking op de dertigste dag 
na de datum van nederlegging van de vijfendertigste 
akte van bekrachtiging of toetreding. 

2. Voor iedere Staat die na de nederlegging van de 
vijfendertigste akte van bekrachtiging of toetreding het 
Verdrag bekrachtigt of tot het Verdrag toetreedt, treedt 
het Verdrag in werking op de dertigste dag na de ne-
derlegging door deze Staat van zijn akte van bekrachti-
ging of toetreding. 

Art. 85. Authentieke teksten 

Het origineel van dit Verdrag, waarvan de Chinese, 
Engelse, Franse, Russische en Spaanse tekst gelijkelijk 
authentiek zijn, zal bij de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties worden nedergelegd. 

 

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, 
daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderschei-
dene Regeringen, dit Verdrag hebben ondertekend. 

GEDAAN te Wenen, op drieëntwintig mei negen-
tienhonderd negenenzestig. 

BIJLAGE 

1. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties 
maakt een lijst van bemiddelaars op, samengesteld uit 
bekwame juristen, en houdt deze lijst bij. Te dien einde 
wordt iedere Lid-Staat van de Verenigde Naties of Staat 
die partij is bij dit Verdrag uitgenodigd twee bemidde-
laars aan te wijzen en de namen van de op deze wijze 
aangewezen personen vormen de lijst. De aanwijzing 
van de bemiddelaars, daarbij inbegrepen degenen die 
aangewezen worden om een voorkomende vacature te 
vervullen, wordt gedaan voor een verlengbare periode 
van vijf jaar. Bij het einde van de periode waarvoor de 
bemiddelaars zijn aangewezen, gaan zij voort met het 
uitoefenen van de functies waarvoor zij zijn gekozen 
overeenkomstig het volgende lid. 

2. Wanneer overeenkomstig artikel 66 een verzoek 
is gericht aan de Secretaris-Generaal legt hij het geschil 
voor aan een Bemiddelingscommissie die als volgt is 
samengesteld: 

De Staat of de Staten, welke een der partijen bij het 
geschil vormen, benoemen: 

a) een bemiddelaar met de nationaliteit van deze 
Staat of een van deze Staten, al dan niet gekozen uit de 
in het eerste lid bedoelde lijst; en 

b) een bemiddelaar die niet de nationaliteit bezit van 
deze Staat of een van deze Staten, gekozen uit de lijst. 

De Staat of de Staten die de andere partij in het ge-
schil vormen, benoemen op dezelfde wijze twee be-
middelaars. De vier bemiddelaars, gekozen door de 
partijen, moeten worden benoemd binnen zestig dagen 
te rekenen vanaf de dag waarop de Secretaris-Generaal 
het verzoek heeft ontvangen. 

Binnen zestig dagen volgende op de datum van de 
benoeming van de laatste van hen, benoemen de vier 
bemiddelaars een vijfde bemiddelaar, gekozen uit de 
lijst, die voorzitter zal zijn. 
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Als de benoeming van de voorzitter of van een van 
de andere bemiddelaars niet binnen de voor deze be-
noeming hierboven voorgeschreven termijn geschiedt, 
wordt zij verricht door de Secretaris-Generaal binnen 
zestig dagen na het verstrijken van deze termijn. De Se-
cretaris-Generaal kan als voorzitter aanwijzen, hetzij 
een van de in de lijst opgenomen personen, hetzij een 
van de leden van de Commissie voor het internationale 
recht. Elke periode waarbinnen een benoeming dient 
te geschieden, mag worden verlengd als de partijen bij 
het geschil het daarover eens zijn. 

Iedere vacature moet worden vervuld op de wijze 
die omschreven is voor de eerste benoeming. 

3. De Bemiddelingscommissie stelt zelf haar werk-
wijze vast. De Commissie kan, met instemming van de 
partijen bij het geschil, iedere partij bij het verdrag uit-
nodigen aan haar haar zienswijze mondeling of schrif-
telijk kenbaar te maken. De beslissingen en aanbevelin-
gen van de Commissie worden genomen bij meerder-
heid van stemmen van haar vijf leden. 

4. De Commissie mag iedere maatregel welke een 
minnelijke schikking zou kunnen vergemakkelijken on-
der de aandacht brengen van de partijen bij het geschil. 

5. De Commissie hoort de partijen, onderzoekt de 
aanspraken en bezwaren en doet voorstellen aan de 
partijen om hen bij te staan in het bereiken van een 
minnelijke schikking van het geschil. 

6. De Commissie brengt binnen twaalf maanden na 
haar instelling verslag uit. Dit verslag wordt nederge-
legd bij de Secretaris-Generaal en toegezonden aan de 
partijen bij het geschil. Het verslag van de Commissie, 
met inbegrip van alle daarin vermelde gevolgtrekkingen 
ten aanzien van feiten of rechtskwesties, is niet bindend 
voor de partijen en zal geen andere betekenis hebben 
dan die van aanbevelingen, die ter overweging aan de 
partijen worden voorgelegd ten einde een minnelijke 
schikking van het geschil te vergemakkelijken. 

7. De Secretaris-Generaal verschaft de Commissie 
de hulp en de faciliteiten die zij behoeft. De uitgaven 
van de Commissie worden gedragen door de Verenigde 
Naties.
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ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BEL-
GEN, HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN 
DENEMARKEN, DE PRESIDENT VAN DE 
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE PRESI-
DENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK, 
ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE, 
DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK, 
DE PRESIDENT VAN IERLAND, DE PRESI-
DENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 
ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE 
GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, HARE 
MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLAN-
DEN, DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE 
REPUBLIEK, HARE MAJESTEIT DE KONIN-
GIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN 
GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, 

VASTBESLOTEN een nieuwe etappe te markeren 
in het proces van Europese integratie waarmee een aan-
vang is gemaakt met de oprichting van de Europese 
Unie, 

GEÏNSPIREERD door de culturele, religieuze en 
humanistische tradities van Europa, die ten grondslag 
liggen aan de ontwikkeling van de universele waarden 
van de onschendbare en onvervreemdbare rechten van 
de mens en van vrijheid, democratie, gelijkheid en de 
rechtsstaat; 

HERINNEREND aan het historisch belang van de 
beëindiging van de deling van het Europese continent 
en de noodzaak solide grondslagen voor de opbouw 
van het toekomstige Europa te leggen, 

BEVESTIGEND hun gehechtheid aan de beginse-
len van vrijheid, democratie en eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden en van 
de rechtsstaat, 

BEVESTIGEND hun gehechtheid aan de sociale 
grondrechten zoals omschreven in het op 18 oktober 
1961 te Turijn ondertekende Europees Sociaal Hand-
vest en in het Gemeenschapshandvest van de sociale 
grondrechten van de werkenden van 1989, 

VERLANGEND de solidariteit tussen hun vol-
keren te verdiepen met inachtneming van hun geschie-
denis, cultuur en tradities, 

VERLANGEND de democratische en doelmatige 
werking van de instellingen verder te ontwikkelen, ten-
einde hen in staat te stellen de hun toevertrouwde taken 
beter uit te voeren, in één enkel institutioneel kader, 

VASTBESLOTEN de versterking en de conver-
gentie van hun economieën te verwezenlijken en een 
economische en monetaire unie tot stand te brengen 
met, overeenkomstig het bepaalde in dit Verdrag en het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
één enkele en stabiele munteenheid, 

VASTBESLOTEN de economische en sociale 
vooruitgang van hun volkeren te bevorderen, met in-
achtneming van het beginsel van duurzame ontwikke-
ling en in het kader van de voltooiing van de interne 
markt en van versterkte cohesie en milieubescherming, 
en een beleid te voeren dat er borg voor staat dat de 
vooruitgang op het gebied van de economische integra-
tie en de vooruitgang op andere terreinen gelijke tred 
met elkaar houden, 

VASTBESLOTEN voor de onderdanen van hun 
landen een gemeenschappelijk burgerschap in te voe-
ren, 

VASTBESLOTEN een gemeenschappelijk buiten-
lands en veiligheidsbeleid te voeren met inbegrip van 
de geleidelijke bepaling van een gemeenschappelijk de-
fensiebeleid dat tot een gemeenschappelijke defensie 
zou kunnen leiden, overeenkomstig de bepalingen van 
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artikel 42, daarbij de Europese identiteit en onafhanke-
lijkheid versterkend, teneinde vrede, veiligheid en voor-
uitgang in Europa en in de wereld te bevorderen, 

VASTBESLOTEN het vrije verkeer van personen 
te vergemakkelijken en tegelijkertijd tevens de veilig-
heid en zekerheid van hun volkeren te waarborgen, 
door een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaar-
digheid tot stand te brengen, overeenkomstig het be-
paalde in dit Verdrag en het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, 

VASTBESLOTEN voort te gaan met het proces 
van totstandbrenging van een steeds hechter verbond 
tussen de volkeren van Europa, waarin besluiten zo 
dicht mogelijk bij de burgers worden genomen in over-
eenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, 

MET HET OOG OP verdere stappen die moeten 
worden gezet om de Europese integratie te bevorderen, 

TITEL I. 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEPALINGEN 

Art. 1. 

Bij dit Verdrag richten de HOGE VERDRAG-
SLUITENDE PARTIJEN tezamen een EUROPESE 
UNIE op, hierna "Unie" te noemen, waaraan de lidsta-
ten bevoegdheden toedelen om hun gemeenschappe-
lijke doelstellingen te bereiken. 

Dit Verdrag markeert een nieuwe etappe in het pro-
ces van totstandbrenging van een steeds hechter ver-
bond tussen de volkeren van Europa, waarin de beslui-
ten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht moge-
lijk bij de burger worden genomen. 

De Unie is gegrond op dit Verdrag en op het Ver-
drag betreffende de werking van de Europese Unie 
(hierna "de Verdragen" te noemen). Deze twee Verdra-
gen hebben dezelfde juridische waarde. De Unie treedt 
in de plaats van de Europese Gemeenschap, waarvan 
zij de opvolgster is. 

Art. 2. 

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied 
voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de men-
senrechten, waaronder de rechten van personen die tot 
minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidsta-
ten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt 
door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, 
rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen 
en mannen. 

Art. 3. 

1. De Unie heeft als doel de vrede, haar waarden en 
het welzijn van haar volkeren te bevorderen. 

2. De Unie biedt haar burgers een ruimte van vrij-
heid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen, waarin 
het vrije verkeer van personen gewaarborgd is in com-
binatie met passende maatregelen met betrekking tot 
controles aan de buitengrenzen, asiel, immigratie, en 
voorkoming en bestrijding van criminaliteit. 

3. De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij 
zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, 
op basis van een evenwichtige economische groei en 
van prijsstabiliteit, een sociale markteconomie met een 
groot concurrentievermogen die gericht is op volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een 
hoog niveau van bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu. De Unie bevordert de weten-
schappelijke en technische vooruitgang. 

De Unie bestrijdt sociale uitsluiting en discriminatie, 
en bevordert sociale rechtvaardigheid en bescherming, 
de gelijkheid van vrouwen en mannen, de solidariteit 
tussen generaties en de bescherming van de rechten 
van het kind. 

De Unie bevordert de economische, sociale en ter-
ritoriale samenhang, en de solidariteit tussen de lidsta-
ten. 

De Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van 
cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de 
ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed. 

4. De Unie stelt een economische en monetaire unie 
in die de euro als munt heeft. 

5. In de betrekkingen met de rest van de wereld 
handhaaft de Unie haar waarden en belangen en zet 
zich ervoor in, en draagt zij bij tot de bescherming van 
haar burgers. Zij draagt bij tot de vrede, de veiligheid, 
de duurzame ontwikkeling van de aarde, de solidariteit 
en het wederzijds respect tussen de volkeren, de vrije 
en eerlijke handel, de uitbanning van armoede en de 
bescherming van de mensenrechten, in het bijzonder 
de rechten van het kind, alsook tot de strikte eerbiedi-
ging en ontwikkeling van het internationaal recht, met 
inbegrip van de inachtneming van de beginselen van 
het Handvest van de Verenigde Naties. 

6. De Unie streeft deze doelstellingen met passende 
middelen na, naar gelang van de bevoegdheden die haar 
daartoe in de Verdragen zijn toegedeeld. 

Art. 4. 

1. Overeenkomstig artikel 5 behoren bevoegdheden 
die in de Verdragen niet aan de Unie zijn toegedeeld, 
toe aan de lidstaten. 

2. De Unie eerbiedigt de gelijkheid van de lidstaten 
voor de Verdragen, alsmede hun nationale identiteit die 
besloten ligt in hun politieke en constitutionele basis-
structuren, waaronder die voor regionaal en lokaal zelf-
bestuur. Zij eerbiedigt de essentiële staatsfuncties, met 
name de verdediging van de territoriale integriteit van 
de staat, de handhaving van de openbare orde en de 
bescherming van de nationale veiligheid. Met name de 
nationale veiligheid blijft uitsluitend de verantwoorde-
lijkheid van elke lidstaat. 

3. Krachtens het beginsel van loyale samenwerking 
respecteren de Unie en de lidstaten elkaar en steunen 
zij elkaar bij de vervulling van de taken die uit de Ver-
dragen voortvloeien. 

De lidstaten treffen alle algemene en bijzondere 
maatregelen die geschikt zijn om de nakoming van de 
uit de Verdragen of uit de handelingen van de instellin-
gen van de Unie voortvloeiende verplichtingen te ver-
zekeren. 
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De lidstaten vergemakkelijken de vervulling van de 
taak van de Unie en onthouden zich van alle maatrege-
len die de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
Unie in gevaar kunnen brengen. 

Art. 5. 

1. De afbakening van de bevoegdheden van de Unie 
wordt beheerst door het beginsel van bevoegdheids-
toedeling. De uitoefening van die bevoegdheden wordt 
beheerst door de beginselen van subsidiariteit en even-
redigheid. 

2. Krachtens het beginsel van bevoegdheidstoede-
ling handelt de Unie enkel binnen de grenzen van de 
bevoegdheden die haar door de lidstaten in de Verdra-
gen zijn toegedeeld om de daarin bepaalde doelstellin-
gen te verwezenlijken. Bevoegdheden die in de Verdra-
gen niet aan de Unie zijn toegedeeld, behoren toe aan 
de lidstaten. 

3. Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de 
Unie op de gebieden die niet onder haar exclusieve be-
voegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de 
doelstellingen van het overwogen optreden niet vol-
doende door de lidstaten op centraal, regionaal of lo-
kaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar van-
wege de omvang of de gevolgen van het overwogen 
optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt. 

De instellingen van de Unie passen het subsidiari-
teitsbeginsel toe overeenkomstig het protocol betref-
fende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid. De nationale parlementen zien er 
volgens de in dat protocol vastgelegde procedure op 
toe dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd. 

4. Krachtens het evenredigheidsbeginsel gaan de in-
houd en de vorm van het optreden van de Unie niet 
verder dan wat nodig is om de doelstellingen van de 
Verdragen te verwezenlijken. 

De instellingen van de Unie passen het evenredig-
heidsbeginsel toe overeenkomstig het protocol betref-
fende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid. 

Art. 6. 

1. De Unie erkent de rechten, vrijheden en beginse-
len die zijn vastgesteld in het Handvest van de grond-
rechten van de Europese Unie van 7 december 2000, 
als aangepast op 12 december 2007 te Straatsburg, dat 
dezelfde juridische waarde als de Verdragen heeft. 

De bepalingen van het Handvest houden geenszins 
een verruiming in van de bevoegdheden van de Unie 
zoals bepaald bij de Verdragen. 

De rechten, vrijheden en beginselen van het Hand-
vest worden uitgelegd overeenkomstig de algemene be-
palingen van titel VII van het Handvest betreffende de 
uitlegging en toepassing ervan, waarbij de in het Hand-
vest bedoelde toelichtingen, waarin de bronnen van 
deze bepalingen vermeld zijn, terdege in acht genomen 
worden. 

2. De Unie treedt toe tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden. Die toetreding wijzigt de bevoegd-
heden van de Unie, zoals bepaald in de Verdragen, niet. 

3. De grondrechten, zoals zij worden gewaarborgd 
door het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 
zoals zij voortvloeien uit de constitutionele tradities die 
de lidstaten gemeen hebben, maken als algemene be-
ginselen deel uit van het recht van de Unie. 

Art. 7. 

1. Op een met redenen omkleed voorstel van een-
derde van de lidstaten, het Europees Parlement of de 
Europese Commissie kan de Raad, na goedkeuring van 
het Europees Parlement, met een meerderheid van vier 
vijfden van zijn leden constateren dat er duidelijk ge-
vaar bestaat voor een ernstige schending van in artikel 
2, bedoelde waarden door een lidstaat. Alvorens die 
constatering te doen, hoort de Raad de betrokken lid-
staat en kan hij die lidstaat volgens dezelfde procedure 
aanbevelingen doen. 

De Raad gaat regelmatig na of de redenen die tot 
zijn constatering hebben geleid nog bestaan. 

2. De Europese Raad kan met eenparigheid van 
stemmen, op voorstel van eenderde van de lidstaten of 
van de Europese Commissie, en na goedkeuring van 
het Europees Parlement, een ernstige en voortdurende 
schending van de in artikel 2 bedoelde waarden door 
een lidstaat constateren, na de lidstaat in kwestie om 
opmerkingen te hebben verzocht. 

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde constatering is ge-
daan, kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen besluiten tot schorsing van bepaalde 
rechten die uit de toepassing van de Verdragen op de 
lidstaat in kwestie voortvloeien, met inbegrip van de 
stemrechten van de vertegenwoordiger van de regering 
van die lidstaat in de Raad. De Raad houdt daarbij re-
kening met de mogelijke gevolgen van een dergelijke 
schorsing voor de rechten en verplichtingen van na-
tuurlijke en rechtspersonen. 

De verplichtingen van de lidstaat in kwestie uit 
hoofde van de Verdragen blijven in ieder geval verbin-
dend voor die lidstaat. 

4. De Raad kan naderhand met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen besluiten om krachtens lid 
3 genomen maatregelen te wijzigen of in te trekken in 
verband met wijzigingen in de toestand die tot het op-
leggen van de maatregelen heeft geleid. 

5. De stemprocedures die in het kader van dit artikel 
gelden voor het Europees Parlement, de Europese 
Raad en de Raad worden vastgesteld in artikel 354 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie. 

Art. 8. 

1. De Unie ontwikkelt met de naburige landen bij-
zondere betrekkingen, die erop gericht zijn een ruimte 
van welvaart en goed nabuurschap tot stand te brengen 
welke stoelt op de waarden van de Unie en welke ge-
kenmerkt wordt door nauwe en vreedzame betrekkin-
gen die gebaseerd zijn op samenwerking. 

2. Voor de toepassing van lid 1 kan de Unie met de 
betrokken landen specifieke overeenkomsten sluiten. 
Die overeenkomsten kunnen wederkerige rechten en 
verplichtingen omvatten en tevens voorzien in de mo-
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gelijkheid gemeenschappelijk op te treden. Over de uit-
voering van de overeenkomsten wordt op gezette tij-
den overleg gepleegd. 

TITEL II. 
BEPALINGEN INZAKE DE DEMO-
CRATISCHE BEGINSELEN 

Art. 9. 

De Unie eerbiedigt in al haar activiteiten het begin-
sel van gelijkheid van haar burgers, die gelijke aandacht 
genieten van haar instellingen, organen en instanties. 
Burger van de Unie is eenieder die de nationaliteit van 
een lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie komt 
naast het nationale burgerschap en treedt niet in de 
plaats daarvan. 

Art. 10. 

1. De werking van de Unie is gegrond op de repre-
sentatieve democratie. 

2. De burgers worden op het niveau van de Unie 
rechtstreeks vertegenwoordigd in het Europees Parle-
ment. 

De lidstaten worden in de Europese Raad vertegen-
woordigd door hun staatshoofd of hun regeringsleider 
en in de Raad door hun regering, die zelf democratische 
verantwoording verschuldigd zijn aan hun nationale 
parlement of aan hun burgers. 

3. Iedere burger heeft het recht aan het democra-
tisch bestel van de Unie deel te nemen. De besluitvor-
ming vindt plaats op een zo open mogelijke wijze, en 
zo dicht bij de burgers als mogelijk is. 

4. De politieke partijen op Europees niveau dragen 
bij tot de vorming van een Europees politiek bewust-
zijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de 
Unie. 

Art. 11. 

1. De instellingen bieden de burgers en de represen-
tatieve organisaties langs passende wegen de mogelijk-
heid hun mening over alle onderdelen van het optreden 
van de Unie kenbaar te maken en daarover in het open-
baar in discussie te treden. 

2. De instellingen voeren een open, transparante en 
regelmatige dialoog met representatieve organisaties en 
met het maatschappelijk middenveld. 

3. Ter wille van de samenhang en de transparantie 
van het optreden van de Unie pleegt de Europese 
Commissie op ruime schaal overleg met de betrokken 
partijen. 

4. Wanneer ten minste één miljoen burgers van de 
Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten, van 
oordeel zijn dat inzake een aangelegenheid een rechts-
handeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de 
Verdragen, kunnen zij het initiatief nemen de Europese 
Commissie te verzoeken binnen het kader van de haar 
toegedeelde bevoegdheden een passend voorstel daar-
toe in te dienen. 

De procedures en voorwaarden voor de indiening 
van een dergelijk initiatief worden vastgesteld overeen-
komstig artikel 24, eerste alinea, van het Verdrag be-
treffende de werking van de Europese Unie. 

Art. 12. 

De nationale parlementen dragen actief bij tot de 
goede werking van de Unie: 

a) door zich door de instellingen van de Unie te la-
ten informeren en door zich ontwerpen van wetge-
vingshandelingen van de Unie te laten toezenden, over-
eenkomstig het Protocol betreffende de rol van de na-
tionale parlementen in de Europese Unie; 

b) door erop toe te zien dat het beginsel van subsi-
diariteit wordt geëerbiedigd overeenkomstig de proce-
dures bedoeld in het Protocol betreffende de toepas-
sing van de beginselen van subsidiariteit en evenredig-
heid; 

c) door, in het kader van de ruimte van vrijheid, vei-
ligheid en recht, deel te nemen aan de mechanismen 
voor de evaluatie van de uitvoering van het beleid van 
de Unie in die ruimte, overeenkomstig artikel 70 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, en door betrokken te worden bij het politieke 
toezicht op Europol en de evaluatie van de activiteiten 
van Eurojust, overeenkomstig de artikelen 88 en 85 van 
dat Verdrag; 

d) door deel te nemen aan de procedures voor de 
herziening van de Verdragen, overeenkomstig artikel 
48 van dit Verdrag; 

e) door zich in kennis te laten stellen van verzoeken 
om toetreding tot de Unie, overeenkomstig artikel 49 
van dit Verdrag; 

f) door deel te nemen aan de interparlementaire sa-
menwerking tussen de nationale parlementen en met 
het Europees Parlement, overeenkomstig het Protocol 
betreffende de rol van de nationale parlementen in de 
Europese Unie. 

TITEL III. 
BEPALINGEN BETREFFENDE 
DE INSTELLINGEN 

Art. 13. 

1. De Unie beschikt over een institutioneel kader, 
dat ertoe strekt haar waarden uit te dragen, haar doel-
stellingen na te streven, haar belangen en de belangen 
van haar burgers en van de lidstaten te dienen, en de 
samenhang, de doeltreffendheid en de continuïteit van 
haar beleid en haar optreden te verzekeren. 

De instellingen van de Unie zijn: 

- het Europees Parlement, 

- de Europese Raad, 

- de Raad, 

- de Europese Commissie (hierna “de Commissie” 
te noemen), 

- het Hof van Justitie van de Europese Unie, 

- de Europese Centrale Bank, 

- de Rekenkamer. 
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2. Iedere instelling handelt binnen de grenzen van 
de bevoegdheden die haar in de Verdragen zijn toege-
deeld en volgens de daarin bepaalde procedures, voor-
waarden en doelstellingen. De instellingen werken loy-
aal samen. 

3. De bepalingen inzake de Europese Centrale Bank 
en de Rekenkamer alsmede nadere bepalingen inzake 
de andere instellingen staan in het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie. 

4. Het Europees Parlement, de Raad en de Com-
missie worden bijgestaan door een Economisch en So-
ciaal Comité en een Comité van de Regio's, die een ad-
viserende taak hebben. 

Art. 14. 

1. Het Europees Parlement oefent samen met de 
Raad de wetgevingstaak en de begrotingstaak uit. Het 
oefent onder de bij de Verdragen bepaalde voorwaar-
den politieke controle en adviserende taken uit. Het 
kiest de voorzitter van de Commissie. 

2. Het Europees Parlement bestaat uit vertegen-
woordigers van de burgers van de Unie. Hun aantal be-
draagt niet meer dan zevenhonderdvijftig, plus de 
voorzitter. De burgers zijn degressief evenredig verte-
genwoordigd, met een minimum van zes leden per lid-
staat. Geen enkele lidstaat krijgt meer dan zesennegen-
tig zetels toegewezen. 

De Europese Raad stelt met eenparigheid van stem-
men op initiatief van en na goedkeuring door het Eu-
ropees Parlement een besluit inzake de samenstelling 
van het Europees Parlement vast, met inachtneming 
van de in de eerste alinea genoemde beginselen. 

3. De leden van het Europees Parlement worden 
door middel van rechtstreekse, vrije en geheime alge-
mene verkiezingen voor een periode van vijf jaar geko-
zen. 

4. Het Europees Parlement kiest uit zijn leden de 
voorzitter en het bureau. 

Art. 15. 

1. De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor 
de ontwikkeling van de Unie en bepaalt de algemene 
politieke beleidslijnen en prioriteiten. Hij oefent geen 
wetgevingstaak uit. 

2. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden 
en regeringsleiders van de lidstaten, zijn voorzitter en 
de voorzitter van de Commissie. De hoge vertegen-
woordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en vei-
ligheidsbeleid neemt deel aan de werkzaamheden van 
de Europese Raad. 

3. De Europese Raad wordt twee keer per half jaar 
door zijn voorzitter in vergadering bijeengeroepen. In-
dien de agenda zulks vereist, kunnen de leden van de 
Europese Raad besluiten zich elk te laten bijstaan door 
een minister en, wat de voorzitter van de Commissie 
betreft, door een lid van de Commissie. Indien de situ-
atie zulks vereist, roept de voorzitter een buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad bijeen. 

4. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, spreekt 
de Europese Raad zich bij consensus uit. 

5. De Europese Raad kiest zijn voorzitter met ge-
kwalificeerde meerderheid van stemmen voor een pe-
riode van tweeënhalf jaar. De voorzitter is eenmaal her-
kiesbaar. Indien de voorzitter verhinderd is of op ern-
stige wijze tekortschiet, kan de Europese Raad volgens 
dezelfde procedure zijn mandaat beëindigen. 

6. De voorzitter van de Europese Raad: 

a) leidt en stimuleert de werkzaamheden van de Eu-
ropese Raad; 

b) zorgt, in samenwerking met de voorzitter van de 
Commissie en op basis van de werkzaamheden van de 
Raad Algemene Zaken, voor de voorbereiding en de 
continuïteit van de werkzaamheden van de Europese 
Raad; 

c) bevordert de samenhang en de consensus binnen 
de Europese Raad; 

d) legt na afloop van iedere bijeenkomst van de Eu-
ropese Raad een verslag voor aan het Europees Parle-
ment. 

De voorzitter van de Europese Raad zorgt op zijn 
niveau en in zijn hoedanigheid voor de externe verte-
genwoordiging van de Unie in aangelegenheden die on-
der het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids-
beleid vallen, onverminderd de aan de hoge vertegen-
woordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en vei-
ligheidsbeleid toegedeelde bevoegdheden. 

De voorzitter van de Europese Raad kan geen na-
tionaal mandaat uitoefenen. 

Art. 16. 

1. De Raad oefent samen met het Europees Parle-
ment de wetgevingstaak en de begrotingstaak uit. Hij 
oefent onder de bij de Verdragen bepaalde voorwaar-
den beleidsbepalende en coördinerende taken uit. 

2. De Raad bestaat uit een vertegenwoordiger van 
iedere lidstaat op ministerieel niveau, die gemachtigd is 
om de regering van de lidstaat die hij vertegenwoordigt, 
te binden en om het stemrecht uit te oefenen. 

3. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, besluit 
de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stem-
men. 

4.   Met ingang van 1 november 2014 wordt onder 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen verstaan ten 
minste 55% van de leden van de Raad die ten minste 
vijftien in aantal zijn en lidstaten vertegenwoordigen 
waarvan de bevolking ten minste 65% uitmaakt van de 
bevolking van de Unie. 

Een blokkerende minderheid moet ten minste uit 
vier leden van de Raad bestaan; in het andere geval 
wordt de gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
geacht te zijn verkregen. 

De overige bepalingen inzake de besluitvorming 
met gekwalificeerde meerderheid worden vastgesteld in 
artikel 238, lid 2 van het Verdrag betreffende de wer-
king van de Europese Unie. 

5. De overgangsbepalingen inzake de omschrijving 
van de gekwalificeerde meerderheid die tot en met 31 
oktober 2014, respectievelijk tussen 1 november 2014 
en 31 maart 2017 van toepassing zijn, worden vastge-
steld in het protocol betreffende de overgangsbepa-
lingen. 



VEU  

 

324 VRG Gent Codex 

6. De Raad komt in verschillende formaties bijeen; 
de lijst ervan wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 
236 van het Verdrag betreffende de werking van de Eu-
ropese Unie. 

De Raad Algemene Zaken zorgt voor de samen-
hang van de werkzaamheden van de verschillende 
Raadsformaties. De Raad Algemene Zaken bereidt de 
bijeenkomsten van de Europese Raad voor en volgt ze 
op in samenspraak met de voorzitter van de Europese 
Raad en de Commissie. 

De Raad Buitenlandse Zaken werkt het externe op-
treden van de Unie uit volgens de door de Europese 
Raad vastgestelde strategische lijnen en zorgt voor de 
samenhang in het optreden van de Unie. 

7. Een Comité van permanente vertegenwoordigers 
van de regeringen der lidstaten is belast met de voorbe-
reiding van de werkzaamheden van de Raad. 

8. De Raad beraadslaagt en stemt in openbare zit-
ting over een ontwerp van wetgevingshandeling. Daar-
toe wordt iedere Raadszitting gesplitst in twee delen, 
die respectievelijk gewijd worden aan beraadslagingen 
over de wetgevingshandelingen van de Unie en aan 
niet-wetgevingswerkzaamheden. 

9. Het voorzitterschap van de andere Raadsforma-
ties dan de formatie Buitenlandse Zaken wordt volgens 
een toerbeurtsysteem op basis van gelijkheid uitgeoe-
fend door de vertegenwoordigers van de lidstaten in de 
Raad, onder de overeenkomstig artikel 236 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
vastgestelde voorwaarden. 

Art. 17. 

1. De Commissie bevordert het algemeen belang 
van de Unie en neemt daartoe passende initiatieven. Zij 
ziet toe op de toepassing van zowel de Verdragen als 
de maatregelen die de instellingen krachtens deze Ver-
dragen vaststellen. Onder de controle van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie ziet zij toe op de toepas-
sing van het recht van de Unie. Zij voert de begroting 
uit en beheert de programma's. Zij oefent onder de bij 
de Verdragen bepaalde voorwaarden coördinerende, 
uitvoerende en beheerstaken uit. Zij zorgt voor de ex-
terne vertegenwoordiging van de Unie, behalve wat be-
treft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids-
beleid en de andere bij de Verdragen bepaalde gevallen. 
Zij neemt de initiatieven tot de jaarlijkse en meerjarige 
programmering van de Unie om interinstitutionele ak-
koorden tot stand te brengen. 

2. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, kunnen 
wetgevingshandelingen van de Unie alleen op voorstel 
van de Commissie worden vastgesteld. Andere hande-
lingen worden op voorstel van de Commissie vastge-
steld in de gevallen waarin de Verdragen daarin voor-
zien. 

3. De ambtstermijn van de Commissie bedraagt vijf 
jaar. 

De leden van de Commissie worden op grond van 
hun algemene bekwaamheid en Europese inzet geko-
zen uit personen die alle waarborgen voor onafhanke-
lijkheid bieden. 

De Commissie oefent haar verantwoordelijkheden 
volkomen onafhankelijk uit. Onverminderd artikel 18, 

lid 2, vragen noch aanvaarden de leden van de Com-
missie instructies van enige regering, instelling, orgaan 
of instantie. Zij onthouden zich van iedere handeling 
die onverenigbaar is met het karakter van hun ambt of 
met de uitvoering van hun taak. 

4. De Commissie die benoemd is voor de periode 
tussen de datum van inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon en 31 oktober 2014, bestaat uit één on-
derdaan van iedere lidstaat, met inbegrip van de voor-
zitter van de Commissie en van de hoge vertegenwoor-
diger van de Unie voor buitenlandse zaken en veilig-
heidsbeleid, die een van de vice-voorzitters van de 
Commissie is. 

5. Vanaf 1 november 2014 bestaat de Commissie uit 
een aantal leden, met inbegrip van de voorzitter van de 
Commissie en van de hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, dat 
overeenstemt met twee derde van het aantal lidstaten, 
tenzij de Europese Raad met eenparigheid van stem-
men besluit dit aantal te wijzigen. 

De leden van de Commissie worden gekozen uit de 
onderdanen van de lidstaten volgens een toerbeurtsys-
teem op basis van strikte gelijkheid tussen de lidstaten 
dat toelaat de demografische en geografische verschei-
denheid van de lidstaten te weerspiegelen. Dit systeem 
wordt door de Europese Raad met eenparigheid van 
stemmen vastgesteld overeenkomstig artikel 244 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie. 

6. De voorzitter van de Commissie: 

a) stelt de richtsnoeren vast met inachtneming waar-
van de Commissie haar taak vervult; 

b) beslist over de interne organisatie van de Com-
missie en waarborgt zodoende de samenhang, de doel-
treffendheid en het collegiale karakter van haar optre-
den; 

c) benoemt andere vice-voorzitters dan de hoge ver-
tegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken 
en veiligheidsbeleid, uit de leden van de Commissie. 

Een lid van de Commissie neemt ontslag indien de 
voorzitter hem daarom verzoekt. De hoge vertegen-
woordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en vei-
ligheidsbeleid neemt ontslag overeenkomstig de proce-
dure van artikel 18, lid 1, indien de voorzitter hem 
daarom verzoekt. 

7. Rekening houdend met de verkiezingen voor het 
Europees Parlement en na passende raadplegingen, 
draagt de Europese Raad met gekwalificeerde meerder-
heid van stemmen bij het Europees Parlement een kan-
didaat voor het ambt van voorzitter van de Commissie 
voor. Deze kandidaat wordt door het Parlement bij 
meerderheid van zijn leden gekozen. Indien de kandi-
daat bij de stemming geen meerderheid behaalt, draagt 
de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen binnen een maand een nieuwe kandidaat 
voor, die volgens dezelfde procedure door het Parle-
ment wordt gekozen. 

De Raad stelt in onderlinge overeenstemming met 
de verkozen voorzitter de lijst vast van de overige per-
sonen die hij voorstelt tot lid van de Commissie te be-
noemen. Zij worden gekozen op basis van de voor-
drachten van de lidstaten, overeenkomstig de in lid 3, 
tweede alinea, en lid 5, tweede alinea, bepaalde criteria. 
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De voorzitter, de hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en 
de overige leden van de Commissie worden als college 
ter goedkeuring onderworpen aan een stemming van 
het Europees Parlement. Op basis van deze goedkeu-
ring wordt de Commissie met gekwalificeerde meerder-
heid van stemmen door de Europese Raad benoemd. 

8. De Commissie legt als college verantwoording af 
aan het Europees Parlement. Het Europees Parlement 
kan overeenkomstig artikel 234 van het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie een motie van 
afkeuring tegen de Commissie aannemen. Indien een 
dergelijke motie wordt aangenomen, moeten de leden 
van de Commissie collectief ontslag nemen en moet 
ook de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor bui-
tenlandse zaken en veiligheidsbeleid zijn functie in de 
Commissie neerleggen. 

Art. 18. 

1. De Europese Raad benoemt met instemming van 
de voorzitter van de Commissie met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbe-
leid. De Europese Raad kan zijn mandaat volgens de-
zelfde procedure beëindigen. 

2. De hoge vertegenwoordiger voert het gemeen-
schappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
Unie. Hij draagt met zijn voorstellen bij tot de uitwer-
king van dit beleid, dat hij als mandataris van de Raad 
ten uitvoer brengt. Hij handelt op dezelfde wijze ten 
aanzien van het gemeenschappelijk veiligheids- en de-
fensiebeleid. 

3. De hoge vertegenwoordiger zit de Raad Buiten-
landse Zaken voor. 

4. De hoge vertegenwoordiger is een van de vice-
voorzitters van de Commissie. Hij ziet toe op de sa-
menhang van het externe optreden van de Unie. In de 
Commissie is hij belast met de taken van de Commissie 
op het gebied van de externe betrekkingen en met de 
coördinatie van de overige aspecten van het externe 
optreden van de Unie. Bij de uitoefening van deze ta-
ken in de Commissie, en alleen binnen het bestek daar-
van, is de hoge vertegenwoordiger onderworpen aan de 
procedures voor de werking van de Commissie, voor 
zover dit verenigbaar is met de leden 2 en 3. 

Art. 19. 

1. Het Hof van Justitie van de Europese Unie omvat 
het Hof van Justitie, het Gerecht en gespecialiseerde 
rechtbanken. Het verzekert de eerbiediging van het 
recht bij de uitlegging en toepassing van de Verdragen. 

De lidstaten voorzien in de nodige rechtsmiddelen 
om daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het 
recht van de Unie vallende gebieden te verzekeren. 

2. Het Hof van Justitie bestaat uit één rechter per 
lidstaat. Het wordt bijgestaan door advocaten-generaal. 

Het Gerecht telt ten minste één rechter per lidstaat. 

De rechters en de advocaten-generaal van het Hof 
van Justitie en de rechters van het Gerecht worden ge-
kozen uit personen die alle waarborgen voor onafhan-
kelijkheid bieden en voldoen aan de voorwaarden be-
doeld in de artikelen 253 en 254 van het Verdrag be-

treffende de werking van de Europese Unie. Zij wor-
den in onderlinge overeenstemming door de regerin-
gen van de lidstaten voor zes jaar benoemd. De aftre-
dende rechters en advocaten-generaal zijn herbenoem-
baar. 

3. Het Hof van Justitie van de Europese Unie doet 
uitspraak overeenkomstig de Verdragen: 

a) inzake door een lidstaat, een instelling of een na-
tuurlijke of rechtspersoon ingesteld beroep; 

b) op verzoek van de nationale rechterlijke instan-
ties bij wijze van prejudiciële beslissing over de uitleg-
ging van het recht van de Unie en over de geldigheid 
van de door de instellingen vastgestelde handelingen; 

c) in de overige bij de Verdragen bepaalde gevallen. 

TITEL IV. 
BEPALINGEN INZAKE DE NAU-
WERE SAMENWERKING 

Art. 20. 

1. De lidstaten die onderling een nauwere samen-
werking wensen aan te gaan in het kader van de niet-
exclusieve bevoegdheden van de Unie, kunnen gebruik 
maken van de instellingen van de Unie en die bevoegd-
heden uitoefenen op grond van de ter zake geldende 
bepalingen van de Verdragen, binnen de grenzen van 
en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel en in de 
artikelen 326 tot en met 334 van het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie. 

Met nauwere samenwerking wordt beoogd de ver-
wezenlijking van de doelstellingen van de Unie te be-
vorderen, haar belangen te beschermen en haar integra-
tieproces te versterken. Nauwere samenwerking staat 
te allen tijde open voor alle lidstaten, overeenkomstig 
artikel 328 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie. 

2. Het besluit houdende machtiging om nauwere sa-
menwerking aan te gaan wordt in laatste instantie vast-
gesteld door de Raad, wanneer deze constateert dat de 
met de nauwere samenwerking nagestreefde doelstel-
lingen niet binnen een redelijke termijn door de Unie 
in haar geheel kunnen worden verwezenlijkt en mits ten 
minste negen lidstaten aan de nauwere samenwerking 
deelnemen. De Raad besluit overeenkomstig de in arti-
kel 329 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie bepaalde procedure. 

3. Alle leden van de Raad kunnen deelnemen aan de 
beraadslagingen van de Raad, maar alleen de leden van 
de Raad die de aan een nauwere samenwerking deelne-
mende lidstaten vertegenwoordigen, nemen deel aan de 
stemming. De stemprocedure wordt vastgesteld in ar-
tikel 330 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie. 

4. De in het kader van een nauwere samenwerking 
vastgestelde handelingen zijn alleen verbindend voor 
de lidstaten die aan de nauwere samenwerking deelne-
men. Zij worden niet beschouwd als een acquis dat 
door de kandidaat-lidstaten van de Unie moet worden 
aanvaard. 
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TITEL V. 
ALGEMENE BEPALINGEN IN-
ZAKE HET EXTERN OPTREDEN 
VAN DE UNIE EN SPECIFIEKE 
BEPALINGEN BETREFFENDE 
HET GEMEENSCHAPPELIJK 
BUITENLANDS EN 
VEILIGHEIDSBELEID 

HOOFDSTUK 1. 
ALGEMENE BEPALINGEN 
BETREFFENDE HET EXTERN 

OPTREDEN VAN DE UNIE 

Art. 21. 

1. Het internationaal optreden van de Unie berust 
en is gericht op de wereldwijde verspreiding van de be-
ginselen die aan de oprichting, de ontwikkeling en de 
uitbreiding van de Unie ten grondslag liggen: de demo-
cratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaar-
heid van de mensenrechten en de fundamentele vrijhe-
den, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de 
beginselen van gelijkheid en solidariteit en de naleving 
van de beginselen van het Handvest van de Verenigde 
Naties en het internationaal recht. 

De Unie streeft ernaar betrekkingen te ontwikkelen 
en partnerschappen aan te gaan met derde landen en 
met de mondiale, internationale en regionale organisa-
ties die de in de eerste alinea bedoelde beginselen delen. 
Zij bevordert multilaterale oplossingen voor gemeen-
schappelijke problemen, met name in het kader van de 
Verenigde Naties. 

2. De Unie bepaalt en voert een gemeenschappelijk 
beleid en optreden en beijvert zich voor een hoge mate 
van samenwerking op alle gebieden van de internatio-
nale betrekkingen, met de volgende doelstellingen: 

a) bescherming van haar waarden, fundamentele be-
langen, veiligheid, onafhankelijkheid en integriteit; 

b) consolidering en ondersteuning van de democra-
tie, de rechtsstaat, de mensenrechten en de beginselen 
van het internationaal recht; 

c) handhaving van de vrede, voorkoming van con-
flicten en versterking van de internationale veiligheid, 
overeenkomstig de doelstellingen en de beginselen van 
het Handvest van de Verenigde Naties, de beginselen 
van de Slotakte van Helsinki en de doelstellingen van 
het Handvest van Parijs, met inbegrip van de doelstel-
lingen betreffende de buitengrenzen; 

d) ondersteuning van de duurzame ontwikkeling 
van de ontwikkelingslanden op economisch, sociaal en 
milieugebied, met uitbanning van de armoede als voor-
naamste doel; 

e) stimulering van de integratie van alle landen in de 
wereldeconomie, onder meer door het geleidelijk weg-
werken van belemmeringen voor de internationale han-
del; 

f) het leveren van een bijdrage tot het uitwerken van 
internationale maatregelen ter bescherming en verbete-
ring van de kwaliteit van het milieu en het duurzaam 

beheer van de mondiale natuurlijke rijkdommen, ten-
einde duurzame ontwikkeling te waarborgen; 

g) het verlenen van hulp aan volkeren, landen en re-
gio's die te kampen hebben met natuurrampen of door 
de mens veroorzaakte rampen; en 

h) het bevorderen van een internationaal bestel dat 
gebaseerd is op intensievere multilaterale samenwer-
king, en van goed mondiaal bestuur. 

3. De Unie eerbiedigt de in de leden 1 en 2 bedoelde 
beginselen en streeft de in deze leden genoemde doel-
stellingen na bij de bepaling en de uitvoering van het 
externe optreden op de verschillende door deze titel en 
het vijfde deel van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie bestreken gebieden, alsmede van 
het overige beleid van de Unie wat de externe aspecten 
betreft. 

De Unie ziet toe op de samenhang tussen de diverse 
onderdelen van haar externe optreden en tussen het ex-
terne optreden en het beleid van de Unie op andere ter-
reinen. De Raad en de Commissie, hierin bijgestaan 
door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor bui-
tenlandse zaken en veiligheidsbeleid, dragen zorg voor 
deze samenhang en werken daartoe samen. 

Art. 22. 

1. De Europese Raad stelt op basis van de in artikel 
21 vermelde beginselen en doelstellingen de strategi-
sche belangen en doelstellingen van de Unie vast. 

De besluiten van de Europese Raad inzake de stra-
tegische belangen en doelstellingen van de Unie heb-
ben betrekking op het gemeenschappelijk buitenlands 
en veiligheidsbeleid en op andere onderdelen van het 
externe optreden van de Unie. Deze besluiten kunnen 
de betrekkingen van de Unie met een land of een regio 
betreffen, of een thematische aanpak hebben. In de be-
sluiten worden de geldigheidsduur ervan bepaald, als-
mede de middelen die door de Unie en de lidstaten be-
schikbaar worden gesteld. 

De Europese Raad besluit met eenparigheid van 
stemmen op aanbeveling van de Raad, welke aanbeve-
ling door de Raad wordt vastgesteld volgens het voor 
elk gebied bepaalde. De besluiten van de Europese 
Raad worden uitgevoerd volgens de in de Verdragen 
neergelegde procedures. 

2. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en de Com-
missie, kunnen gezamenlijk voorstellen bij de Raad in-
dienen, in verband met het gemeenschappelijk buiten-
lands en veiligheidsbeleid respectievelijk het overige ex-
terne optreden van de Unie. 

HOOFDSTUK 2. 
SPECIFIEKE BEPALINGEN 
BETREFFENDE HET GEMEEN-
SCHAPPELIJK BUITENLANDS EN 
VEILIGHEIDSBELEID 

AFDELING 1. 
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

Art. 23. 
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Het internationaal optreden van de Unie berust, 
voor de toepassing van dit hoofdstuk, op de beginse-
len, is gericht op de doelstellingen, en wordt uitgevoerd 
overeenkomstig de algemene bepalingen van hoofd-
stuk 1. 

Art. 24. 

1. De bevoegdheid van de Unie met betrekking tot 
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
bestrijkt alle gebieden van het buitenlands beleid en alle 
vraagstukken die verband houden met de veiligheid van 
de Unie, met inbegrip van de geleidelijke bepaling van 
een gemeenschappelijk defensiebeleid dat kan leiden 
tot een gemeenschappelijke defensie. 

Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids-
beleid is aan specifieke regels en procedures onderwor-
pen. Het wordt bepaald en uitgevoerd door de Euro-
pese Raad en door de Raad, die besluiten met eenparig-
heid van stemmen, tenzij in de Verdragen anders wordt 
bepaald. Wetgevingshandelingen kunnen niet worden 
vastgesteld. Aan het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid wordt uitvoering gegeven door de 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buiten-
landse zaken en veiligheidsbeleid en door de lidstaten, 
overeenkomstig de Verdragen. De specifieke rol van 
het Europees Parlement en van de Commissie op dit 
gebied wordt bepaald in de Verdragen. Het Hof van 
Justitie van de Europese Unie is niet bevoegd ten aan-
zien van deze bepalingen, met uitzondering van zijn be-
voegdheid toezicht te houden op de naleving van arti-
kel 40 van dit Verdrag en de wettigheid van bepaalde 
besluiten na te gaan, als bepaald in artikel 275, tweede 
alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 

2. In het kader van de beginselen en de doelstellin-
gen van haar extern optreden, bepaalt en voert de Eu-
ropese Unie een gemeenschappelijk buitenlands en vei-
ligheidsbeleid dat berust op de ontwikkeling van de we-
derzijdse politieke solidariteit van de lidstaten, de bepa-
ling van de aangelegenheden van algemeen belang en 
de totstandbrenging van een steeds toenemende con-
vergentie van het optreden van de lidstaten. 

3. De lidstaten geven in een geest van loyaliteit en 
wederzijdse solidariteit hun actieve en onvoorwaarde-
lijke steun aan het buitenlands en veiligheidsbeleid van 
de Unie en eerbiedigen het optreden van de Unie op 
dat gebied. 

De lidstaten werken samen om hun wederzijdse po-
litieke solidariteit te versterken en tot ontwikkeling te 
brengen. Zij onthouden zich van ieder optreden dat in 
strijd is met de belangen van de Unie of dat afbreuk 
zou kunnen doen aan de doeltreffendheid ervan als 
bundelende kracht in de internationale betrekkingen. 

De Raad en de hoge vertegenwoordiger zien toe op 
de inachtneming van deze beginselen. 

Art. 25. 

De Unie voert het gemeenschappelijk buitenlands 
en veiligheidsbeleid uit door: 

a) de algemene richtsnoeren vast te stellen, 

b) besluiten vast te stellen ter bepaling van: 

i) het door de Unie uit te voeren optreden; 

ii) de door de Unie in te nemen standpunten; 

iii) de wijze van uitvoering van de onder de punten 
i) en ii) bedoelde besluiten; 

en 

c) de systematische samenwerking tussen de lidsta-
ten met betrekking tot de beleidsvoering te versterken. 

Art. 26. 

1. De Europese Raad bepaalt wat de strategische be-
langen van de Unie zijn en stelt de beginselen van en 
de algemene richtsnoeren voor het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid vast, onder meer voor 
aangelegenheden met gevolgen op defensiegebied. Hij 
neemt de nodige besluiten. 

Indien een internationale ontwikkeling dit vereist, 
wordt de Europese Raad door zijn voorzitter in buiten-
gewone bijeenkomst bijeengeroepen, teneinde de stra-
tegische beleidslijnen van de Unie ten aanzien van deze 
ontwikkeling vast te stellen. 

2. Op basis van de algemene richtsnoeren en strate-
gische beleidslijnen van de Europese Raad, werkt de 
Raad het gemeenschappelijk buitenlands en veilig-
heidsbeleid uit en neemt hij de nodige besluiten voor 
het bepalen en uitvoeren van dat beleid. 

De Raad en de hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zien toe 
op de eenheid, de samenhang en de doeltreffendheid 
van het optreden van de Unie. 

3. Het gemeenschappelijk buitenlands en veilig-
heidsbeleid wordt uitgevoerd door de hoge vertegen-
woordiger en de lidstaten, die daartoe gebruik maken 
van de nationale middelen en die van de Unie. 

Art. 27. 

1. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, die de Raad 
Buitenlandse Zaken voorzit, draagt door middel van 
zijn voorstellen bij tot de uitwerking van het gemeen-
schappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en waar-
borgt de uitvoering van de besluiten van de Europese 
Raad en van de Raad. 

2. De hoge vertegenwoordiger vertegenwoordigt de 
Unie in aangelegenheden die onder het gemeenschap-
pelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vallen. Hij voert 
namens de Unie de politieke dialoog met derden en 
verwoordt in internationale organisaties en op interna-
tionale conferenties het standpunt van de Unie. 

3. Bij de vervulling van zijn ambt wordt de hoge ver-
tegenwoordiger bijgestaan door een Europese dienst 
voor extern optreden. Deze dienst werkt samen met de 
diplomatieke diensten van de lidstaten en is samenge-
steld uit ambtenaren uit de bevoegde diensten van het 
secretariaat-generaal van de Raad, van de Commissie 
en uit door de nationale diplomatieke diensten gedeta-
cheerde personeelsleden. De inrichting en de werking 
van de Europese dienst voor extern optreden worden 
vastgesteld bij een besluit van de Raad. De Raad besluit 
op voorstel van de hoge vertegenwoordiger, na raad-
pleging van het Europees Parlement en na de instem-
ming van de Commissie. 

Art. 28. 
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1. Wanneer een internationale situatie een operatio-
neel optreden van de Unie vereist, neemt de Raad de 
nodige besluiten. 

Indien zich een verandering van omstandigheden 
voordoet met een duidelijke invloed op een vraagstuk 
dat het voorwerp is van een dergelijk besluit, beziet de 
Raad de beginselen en de doelstellingen van dat besluit 
opnieuw en neemt hij de noodzakelijke besluiten. 

2. Een in lid 1 bedoeld besluit bindt de lidstaten bij 
het innemen van standpunten en bij hun verdere op-
treden. 

3. Telkens wanneer op grond van een besluit in de 
zin van lid 1 een nationale standpuntbepaling of een 
nationaal optreden wordt overwogen, wordt daarvan 
door de betrokken lidstaat op een zodanig tijdstip ken-
nis gegeven dat zo nodig voorafgaand overleg binnen 
de Raad mogelijk is. De verplichting tot voorafgaande 
kennisgeving geldt niet voor maatregelen die slechts de 
nationale omzetting van de besluiten van de Raad vor-
men. 

4. In geval van dwingende noodzaak voortvloeiend 
uit veranderingen in de situatie en bij gebreke van een 
herziening, als bedoeld in lid 1, van het besluit van de 
Raad, kunnen de lidstaten met spoed de noodzakelijke 
maatregelen nemen, rekening houdend met de alge-
mene doelstellingen van dat besluit. De betrokken lid-
staat stelt de Raad onverwijld van iedere zodanige 
maatregel in kennis. 

5. In geval van ernstige moeilijkheden bij de uitvoe-
ring van een in dit artikel bedoeld besluit, legt een lid-
staat deze voor aan de Raad, die daarover beraadslaagt 
en passende oplossingen zoekt. Deze mogen niet in 
strijd zijn met de doelstellingen van het in lid 1 be-
doelde besluit noch afbreuk doen aan de doeltreffend-
heid ervan. 

Art. 29. 

De Raad stelt besluiten vast waarin de aanpak van 
de Unie wordt bepaald ten aanzien van een bepaalde 
aangelegenheid van geografische of thematische aard. 
De lidstaten dragen er zorg voor dat hun nationaal be-
leid met de standpunten van de Unie overeenstemt. 

Art. 30. 

1. Iedere lidstaat, de hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, of 
de hoge vertegenwoordiger met de steun van de Com-
missie, kan ieder vraagstuk in verband met het gemeen-
schappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid aan de 
Raad voorleggen en bij de Raad initiatieven voorleggen 
respectievelijk voorstellen indienen. 

2. In gevallen waarin snelle besluitvorming is vereist, 
roept de hoge vertegenwoordiger, hetzij eigener bewe-
ging, hetzij op verzoek van een lidstaat binnen achten-
veertig uur of, in geval van absolute noodzaak, op kor-
tere termijn een buitengewone zitting van de Raad bij-
een. 

Art. 31. 

1. In het kader van dit hoofdstuk worden besluiten 
door de Europese Raad en de Raad met eenparigheid 
van stemmen genomen, tenzij in dit hoofdstuk anders 

is bepaald. Wetgevingshandelingen kunnen niet wor-
den vastgesteld. 

Ingeval een lid van de Raad zich van stemming ont-
houdt, kan dit lid zijn onthouding toelichten door op 
grond van onderhavige alinea een formele verklaring af 
te leggen. In dat geval is het lid niet verplicht het besluit 
toe te passen, doch aanvaardt het wel dat het besluit de 
Unie bindt. In een geest van wederzijdse solidariteit 
onthoudt de betrokken lidstaat zich van ieder optreden 
dat het optreden van de Unie krachtens genoemd be-
sluit zou kunnen doorkruisen of belemmeren, en eer-
biedigen de andere lidstaten dit standpunt. Indien de 
leden van de Raad die hun onthouding op deze wijze 
toelichten, ten minste een derde van de lidstaten verte-
genwoordigen en de totale bevolking van de door hen 
vertegenwoordigde lidstaten ten minste een derde van 
de totale bevolking van de Unie uitmaakt, wordt het 
besluit niet vastgesteld. 

2. In afwijking van lid 1 besluit de Raad met gekwa-
lificeerde meerderheid van stemmen: 

- wanneer hij een besluit vaststelt dat een optreden 
of een standpunt van de Unie bepaalt op grond van een 
besluit van de Europese Raad met betrekking tot de 
strategische belangen en doelstellingen van de Unie in 
de zin van artikel 22, lid 1; 

- wanneer hij een besluit vaststelt dat een optreden 
of een standpunt van de Unie bepaalt, op voorstel van 
de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buiten-
landse zaken en veiligheidsbeleid, dat wordt voorgelegd 
naar aanleiding van een specifiek verzoek dat de Euro-
pese Raad op eigen initiatief of op initiatief van de hoge 
vertegenwoordiger tot hem heeft gericht; 

- bij de aanneming van een besluit waarmee uitvoe-
ring wordt gegeven aan een besluit dat een optreden of 
een standpunt van de Unie bepaalt; 

- bij de benoeming van een speciale vertegenwoor-
diger overeenkomstig artikel 33. 

Indien een lid van de Raad verklaart om vitale, nader 
genoemde, redenen van nationaal beleid voornemens 
te zijn zich te verzetten tegen de aanneming van een 
besluit dat met gekwalificeerde meerderheid van stem-
men moet worden aangenomen, wordt niet tot stem-
ming overgegaan. De hoge vertegenwoordiger tracht in 
nauw overleg met de betrokken lidstaat een aanvaard-
bare oplossing te bereiken. Indien dit niet tot resultaat 
leidt, kan de Raad bij gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen verlangen dat de aangelegenheid wordt voor-
gelegd aan de Europese Raad, die met eenparigheid van 
stemmen een besluit vaststelt. 

3. De Europese Raad kan met eenparigheid van 
stemmen bij besluit bepalen dat de Raad in andere dan 
de in lid 2 genoemde gevallen met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen besluit. 

4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing op be-
sluiten die gevolgen hebben op militair of defensiege-
bied. 

5. Voor procedurekwesties neemt de Raad zijn be-
sluiten met volstrekte meerderheid van stemmen van 
zijn leden. 

Art. 32. 
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Tussen de lidstaten vindt onderling overleg plaats in 
de Europese Raad en in de Raad over elke aangelegen-
heid van algemeen belang op het gebied van het bui-
tenlands en veiligheidsbeleid, teneinde een gemeen-
schappelijke aanpak te bepalen. Iedere lidstaat overlegt 
met de andere lidstaten in de Europese Raad of in de 
Raad alvorens internationaal op te treden of verbinte-
nissen aan te gaan die gevolgen kunnen hebben voor 
de belangen van de Unie. De lidstaten dragen er door 
onderlinge afstemming van hun optreden zorg voor dat 
de Unie haar belangen en haar waarden op het interna-
tionale toneel kan doen gelden. De lidstaten zijn onder-
ling solidair. 

Wanneer de Europese Raad of de Raad een ge-
meenschappelijke aanpak van de Unie in de zin van de 
eerste alinea heeft bepaald, coördineren de hoge verte-
genwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en de ministers van Buitenlandse Za-
ken van de lidstaten hun activiteiten in de Raad. 

De diplomatieke missies van de lidstaten en de de-
legaties van de Unie in derde landen en bij internatio-
nale organisaties werken samen en dragen bij tot de for-
mulering en de uitvoering van de gemeenschappelijke 
aanpak. 

Art. 33. 

De Raad kan, op voorstel van de hoge vertegen-
woordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en vei-
ligheidsbeleid, een speciale vertegenwoordiger met een 
mandaat voor specifieke beleidsvraagstukken benoe-
men. De speciale vertegenwoordiger voert zijn man-
daat uit onder het gezag van de hoge vertegenwoordi-
ger. 

Art. 34. 

1. De lidstaten coördineren hun optreden in inter-
nationale organisaties en op internationale conferen-
ties. Zij verdedigen in deze fora de standpunten van de 
Unie. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid organiseert de 
coördinatie. 

In internationale organisaties en op internationale 
conferenties waaraan niet alle lidstaten deelnemen, ver-
dedigen de wel deelnemende lidstaten de standpunten 
van de Unie. 

2. Overeenkomstig artikel 24, lid 3, houden de lid-
staten die zijn vertegenwoordigd in internationale orga-
nisaties of op internationale conferenties waar niet alle 
lidstaten vertegenwoordigd zijn, de niet vertegenwoor-
digde lidstaten en de hoge vertegenwoordiger op de 
hoogte van alle aangelegenheden van gemeenschappe-
lijk belang. 

Lidstaten die tevens lid zijn van de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties plegen onderling overleg en 
houden de overige lidstaten en de hoge vertegenwoor-
diger volledig op de hoogte. Lidstaten die lid van de 
Veiligheidsraad zijn, verdedigen bij de uitoefening van 
hun functie de standpunten en belangen van de Unie, 
onverminderd de verantwoordelijkheden die krachtens 
het Handvest van de Verenigde Naties op hen rusten. 

Wanneer de Unie een standpunt over een thema op 
de agenda van de Veiligheidsraad van de Verenigde Na-
ties heeft bepaald, doen de lidstaten die daarin zitting 

hebben, het verzoek dat de hoge vertegenwoordiger 
wordt uitgenodigd om het standpunt van de Unie uit-
een te zetten. 

Art. 35. 

De diplomatieke en consulaire missies van de lidsta-
ten en de delegaties van de Unie in derde landen en op 
internationale conferenties, alsmede hun vertegen-
woordigingen bij internationale organisaties voeren on-
derling overleg om te verzekeren dat de krachtens dit 
hoofdstuk vastgestelde besluiten die standpunten en 
optredens van de Unie bepalen in acht worden geno-
men en ten uitvoer worden uitgelegd. 

Zij intensiveren hun samenwerking door inlichtin-
gen uit te wisselen en gezamenlijke evaluaties te ver-
richten. 

Zij dragen bij tot de uitvoering van het recht op be-
scherming van de burgers van de Unie op het grondge-
bied van derde landen bedoeld in artikel 20, lid 2, onder 
c), van het Verdrag betreffende de werking van de Eu-
ropese Unie, alsmede van de overeenkomstig artikel 23 
van dat Verdrag vastgestelde maatregelen. 

Art. 36. 

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor bui-
tenlandse zaken en veiligheidsbeleid raadpleegt het Eu-
ropees Parlement regelmatig over de voornaamste as-
pecten en de fundamentele keuzen op het gebied van 
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebe-
leid en informeert het over de ontwikkeling van de be-
leidsmaatregelen. Hij ziet erop toe dat de opvattingen 
van het Europees Parlement naar behoren in aanmer-
king worden genomen. Bij de informatieverstrekking 
aan het Europees Parlement kunnen de speciale verte-
genwoordigers worden ingeschakeld. 

Het Europees Parlement kan vragen of aanbevelin-
gen tot de Raad en de hoge vertegenwoordiger richten. 
Het wijdt twee maal per jaar een debat aan de vooruit-
gang die bij de tenuitvoerlegging van het gemeenschap-
pelijk buitenlands en veiligheidsbeleid is geboekt met 
inbegrip van het gemeenschappelijk veiligheids- en de-
fensiebeleid. 

Art. 37. 

De Unie kan met één of meer staten of internatio-
nale organisaties overeenkomsten sluiten op de gebie-
den die onder dit hoofdstuk vallen. 

Art. 38. 

Onverminderd artikel 240 van het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie volgt een po-
litiek en veiligheidscomité de internationale situatie op 
de onder het gemeenschappelijk buitenlands en veilig-
heidsbeleid vallende gebieden en draagt het bij tot het 
bepalen van het beleid door op verzoek van de Raad of 
van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor bui-
tenlandse zaken en veiligheidsbeleid of op eigen initia-
tief adviezen aan de Raad uit te brengen. Het comité 
ziet ook toe op de tenuitvoerlegging van het overeen-
gekomen beleid, onverminderd de bevoegdheden van 
de hoge vertegenwoordiger. 
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In het kader van dit hoofdstuk is het politiek en vei-
ligheidscomité onder verantwoordelijkheid van de 
Raad en van de hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid belast met 
de politieke controle en de strategische leiding van cri-
sisbeheersingsoperaties bedoeld in artikel 43. 

De Raad kan het comité voor het doel en de duur 
van een crisisbeheersingsoperatie, als bepaald door de 
Raad, machtigen passende besluiten te nemen over de 
politieke controle en strategische leiding van de opera-
tie. 

Art. 39. 

Overeenkomstig artikel 16 van het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie en in afwijking 
van lid 2 daarvan stelt de Raad een besluit vast inzake 
de voorschriften betreffende de bescherming van na-
tuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens door lidstaten, bij de uitoefening 
van activiteiten die binnen het toepassingsgebied van 
dit hoofdstuk vallen, alsmede de voorschriften betref-
fende het vrij verkeer van die gegevens. Op de naleving 
van deze voorschriften wordt toezicht uitgeoefend 
door onafhankelijke autoriteiten. 

Art. 40. 

De uitvoering van het gemeenschappelijk buiten-
lands en veiligheidsbeleid heeft geen gevolgen voor de 
toepassing van de procedures en de respectieve om-
vang van de bevoegdheden van de instellingen waarin 
de Verdragen voorzien voor de uitoefening van de in 
de artikelen 3 tot en met 6 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie bedoelde bevoegd-
heden van de Europese Unie. 

Evenmin heeft de uitvoering van de in deze artike-
len bedoelde beleidsonderdelen gevolgen voor de toe-
passing van de procedures en de respectieve omvang 
van de bevoegdheden van de instellingen waarin de 
Verdragen voorzien voor de uitoefening van de be-
voegdheden van de Unie op grond van dit hoofdstuk. 

Art. 41. 

1. De administratieve uitgaven die voor de instellin-
gen voortvloeien uit de uitvoering van dit hoofdstuk 
komen ten laste van de begroting van de Unie. 

2. De beleidsuitgaven die voortvloeien uit de uitvoe-
ring van dit hoofdstuk komen eveneens ten laste van 
de begroting van de Unie, behalve wanneer het beleids-
uitgaven betreft die voortvloeien uit operaties die ge-
volgen hebben op militair of defensiegebied en geval-
len waarin de Raad met eenparigheid van stemmen an-
ders besluit. 

 

In de gevallen waarin de uitgaven niet ten laste ko-
men van de begroting van de Unie, komen zij ten laste 
van de lidstaten volgens de bruto nationaal product-
verdeelsleutel, tenzij de Raad met eenparigheid van 
stemmen anders besluit. Lidstaten wier vertegenwoor-
diger in de Raad een formele verklaring krachtens arti-
kel 31, lid 1, tweede alinea, heeft afgelegd, zijn niet ver-
plicht bij te dragen in de financiering van uitgaven die 
voortvloeien uit operaties die gevolgen hebben op mi-
litair of defensiegebied. 

3. De Raad stelt bij besluit bijzondere procedures 
vast die waarborgen dat de op de begroting van de Unie 
opgevoerde kredieten voor de dringende financiering 
van initiatieven in het kader van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid, met name voor de 
voorbereiding van de in artikel 42, lid 1, en artikel 43 
bedoelde missies, snel beschikbaar komen. De Raad 
besluit na raadpleging van het Europees Parlement. 

De voorbereiding van de in artikel 42, lid 1, en arti-
kel 43 bedoelde missies die niet ten laste komen van de 
begroting van de Unie, wordt gefinancierd uit een start-
fonds, gevormd door bijdragen van de lidstaten. 

De Raad neemt, op voorstel van de hoge vertegen-
woordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en vei-
ligheidsbeleid, met gekwalificeerde meerderheid de be-
sluiten aan betreffende 

a) de instelling en vorming van het startfonds, met 
name ten aanzien van de in het fonds gestorte midde-
len; 

b) het beheer van het startfonds; 

c) de financiële controle. 

Wanneer een overeenkomstig artikel 42, lid 1, en ar-
tikel 43 voorgenomen missie niet ten laste van de be-
groting van de Unie kan worden gebracht, machtigt de 
Raad de hoge vertegenwoordiger om dit fonds te ge-
bruiken. De hoge vertegenwoordiger brengt de Raad 
verslag uit over de uitvoering van deze opdracht. 

AFDELING 2. 
BEPALINGEN INZAKE HET GEMEEN-
SCHAPPELIJK VEILIGHEIDS- 
EN DEFENSIEBELEID 

Art. 42. 

1. Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensie-
beleid is een integrerend deel van het gemeenschappe-
lijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Het voorziet de 
Unie van een operationeel vermogen dat op civiele en 
militaire middelen steunt. De Unie kan daarvan gebruik 
maken voor missies buiten het grondgebied van de 
Unie met het oog op vredeshandhaving, conflictpre-
ventie en versterking van de internationale veiligheid 
overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties. De uitvoering van deze taken berust 
op de door de lidstaten beschikbaar gestelde ver-
mogens. 

2. Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensie-
beleid omvat de geleidelijke bepaling van een gemeen-
schappelijk defensiebeleid van de Unie. Dit zal tot een 
gemeenschappelijke defensie leiden zodra de Europese 
Raad met eenparigheid van stemmen daartoe besluit. 
In dat geval beveelt hij de lidstaten aan een daartoe 
strekkend besluit aan te nemen overeenkomstig hun 
onderscheiden grondwettelijke bepalingen. 

Het beleid van de Unie overeenkomstig deze afde-
ling laat het specifieke karakter van het veiligheids- en 
defensiebeleid van bepaalde lidstaten onverlet, eerbie-
digt de uit het Noord-Atlantisch Verdrag voortvloei-
ende verplichtingen van bepaalde lidstaten waarvan de 
gemeenschappelijke defensie gestalte krijgt in de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), en is 
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verenigbaar met het in dat kader vastgestelde gemeen-
schappelijke veiligheids- en defensiebeleid. 

3. De lidstaten stellen civiele en militaire vermogens 
ter beschikking van de Unie voor de uitvoering van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, om 
zodoende bij te dragen aan het bereiken van de door de 
Raad bepaalde doelstellingen. Lidstaten die onderling 
multinationale troepenmachten vormen, kunnen deze 
troepenmachten tevens ter beschikking van het ge-
meenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid stellen. 

De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire ver-
mogens geleidelijk te verbeteren. Er wordt een agent-
schap op het gebied van de ontwikkeling van defensie-
vermogens, onderzoek, aankopen en bewapening 
(hierna genoemd: "het Europees Defensieagentschap") 
opgericht, dat de operationele behoeften bepaalt, maat-
regelen bevordert om in die behoeften te voorzien, bij-
draagt tot de vaststelling en, in voorkomend geval, tot 
de uitvoering van alle nuttige maatregelen om de indu-
striële en technologische basis van de defensiesector te 
versterken, deelneemt aan het bepalen van een Euro-
pees beleid inzake vermogens en bewapening, en de 
Raad bijstaat om de verbetering van de militaire ver-
mogens te evalueren. 

4. Besluiten betreffende het gemeenschappelijk vei-
ligheids- en defensiebeleid, waaronder begrepen het 
opzetten van een missie als bedoeld in dit artikel, wor-
den op voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid of 
op initiatief van een lidstaat door de Raad met eenpa-
righeid van stemmen vastgesteld. De hoge vertegen-
woordiger kan, in voorkomend geval samen met de 
Commissie, voorstellen om gebruik te maken van nati-
onale middelen en van instrumenten van de Unie. 

5. De Raad kan de uitvoering van een missie in het 
kader van de Unie toevertrouwen aan een groep lidsta-
ten, teneinde de waarden van de Unie te beschermen 
en haar belangen te dienen. De uitvoering van een der-
gelijke missie wordt beheerst door artikel 44. 

6. De lidstaten waarvan de militaire vermogens vol-
doen aan strengere criteria en die terzake verdergaande 
verbintenissen zijn aangegaan met het oog op de uit-
voering van de meest veeleisende taken, stellen in het 
kader van de Unie een permanente gestructureerde sa-
menwerking in. Deze samenwerking wordt beheerst 
door artikel 46. Zij laat de bepalingen van artikel 43 on-
verlet. 

7. Indien een lidstaat op zijn grondgebied gewapen-
derhand wordt aangevallen, rust op de overige lidstaten 
de plicht deze lidstaat met alle middelen waarover zij 
beschikken hulp en bijstand te verlenen overeenkom-
stig artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Na-
ties. Dit laat het specifieke karakter van het veiligheids- 
en defensiebeleid van bepaalde lidstaten onverlet. 

De verbintenissen en de samenwerking op dit ge-
bied blijven in overeenstemming met de in het kader 
van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie aange-
gane verbintenissen, die voor de lidstaten die er lid van 
zijn, de grondslag en het instrument van hun collectieve 
defensie blijft. 

Art. 43. 

1. De in artikel 42, lid 1, bedoelde missies, waarbij 
de Unie civiele en militaire middelen kan inzetten, om-
vatten gezamenlijke ontwapeningsacties, humanitaire 
en reddingsmissies, advies en bijstand op militair ge-
bied, conflictpreventie en vredeshandhaving, missies 
van strijdkrachten met het oog op crisisbeheersing, 
daaronder begrepen vredestichting, alsmede stabilise-
ringsoperaties na afloop van conflicten. Al deze taken 
kunnen bijdragen aan de strijd tegen het terrorisme, 
ook door middel van steun aan derde landen om het 
terrorisme op hun grondgebied te bestrijden. 

2. De Raad regelt bij besluit de in lid 1 bedoelde 
missies en stelt doel en reikwijdte ervan vast, alsmede 
de algemene voorschriften voor de uitvoering ervan. 
De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buiten-
landse zaken en veiligheidsbeleid draagt onder gezag 
van de Raad en in nauw en voortdurend contact met 
het politiek en veiligheidscomité zorg voor de coördi-
natie van de civiele en militaire aspecten van deze mis-
sies. 

Art. 44. 

1. In het kader van de overeenkomstig artikel 43 
vastgestelde besluiten kan de Raad de uitvoering van 
een missie toevertrouwen aan een groep lidstaten die 
dat willen en die over de nodige vermogens voor een 
dergelijke missie beschikken. Deze lidstaten regelen in 
samenspraak met de hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid on-
derling het beheer van de missie. 

2. De lidstaten die aan de missie deelnemen, bren-
gen de Raad regelmatig op eigen initiatief of op verzoek 
van een andere lidstaat op de hoogte van het verloop 
van de missie. De deelnemende lidstaten wenden zich 
onverwijld tot de Raad indien de uitvoering van de mis-
sie zwaarwegende gevolgen met zich meebrengt of een 
wijziging vereist van de doelstelling, de reikwijdte of de 
uitvoeringsbepalingen van de missie, zoals vastgesteld 
bij de in lid 1 bedoelde besluiten. In dat geval stelt de 
Raad de nodige besluiten vast. 

Art. 45. 

1. Het in artikel 42, lid 3, bedoelde Europees De-
fensieagentschap, dat onder het gezag van de Raad res-
sorteert, heeft tot taak: 

a) de na te streven militaire vermogens van de lid-
staten te helpen bepalen en de nakoming van de door 
de lidstaten aangegane verbintenissen inzake ver-
mogens te evalueren; 

b) het harmoniseren van de operationele behoeften 
en het hanteren van doelmatige en onderling verenig-
bare aankoopmethoden te bevorderen; 

c) multilaterale projecten voor te stellen die erop ge-
richt zijn de doelstellingen met betrekking tot militaire 
vermogens te verwezenlijken, de door de lidstaten uit 
te voeren programma's te coördineren en samenwer-
kingsprogramma's te beheren; 

d) het onderzoek inzake defensietechnologie te on-
dersteunen, alsmede gezamenlijk onderzoek naar en 
studie van technische oplossingen die voldoen aan toe-
komstige operationele behoeften, te coördineren en te 
plannen; 
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e) bij te dragen aan het bepalen en in voorkomend 
geval uitvoeren van alle nuttige maatregelen om de in-
dustriële en technologische basis van de defensiesector 
te versterken en de doelmatigheid van de militaire uit-
gaven te verbeteren. 

2. Het Europees Defensieagentschap staat open 
voor alle lidstaten die daarvan deel wensen uit te ma-
ken. De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid 
een besluit vast houdende vastlegging van het statuut, 
de zetel en de voorschriften voor de werking van het 
Agentschap. In dat besluit wordt rekening gehouden 
met de mate van werkelijke deelneming aan de activi-
teiten van het Agentschap. Binnen het Agentschap 
worden specifieke groepen lidstaten gevormd die geza-
menlijke projecten uitvoeren. Het Agentschap vervult 
zijn taken voor zover nodig in overleg met de Commis-
sie. 

Art. 46. 

1. De lidstaten die wensen deel te nemen aan de in 
artikel 42, lid 6, bedoelde permanente gestructureerde 
samenwerking, die voldoen aan de criteria en die de 
verbintenissen inzake militaire vermogens als vermeld 
in het Protocol betreffende permanente gestructu-
reerde samenwerking onderschrijven, stellen de Raad 
en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor bui-
tenlandse zaken en veiligheidsbeleid in kennis van hun 
voornemen. 

2. Binnen drie maanden na de in lid 1 bedoelde ken-
nisgeving stelt de Raad een besluit tot instelling van de 
permanente gestructureerde samenwerking en tot op-
stelling van de lijst van deelnemende lidstaten vast. De 
Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen, na raadpleging van de hoge vertegenwoordi-
ger. 

3. Iedere lidstaat die in een later stadium aan de per-
manente gestructureerde samenwerking wenst deel te 
nemen, stelt de Raad en de hoge vertegenwoordiger 
van zijn voornemen in kennis. 

De Raad stelt een besluit vast houdende bevestiging 
van de deelneming van de betrokken lidstaat die aan de 
criteria voldoet en de verbintenissen onderschrijft als 
bedoeld in de artikelen 1 en 2 van het protocol betref-
fende permanente gestructureerde samenwerking. De 
Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen, na raadpleging van de hoge vertegenwoordi-
ger. Aan de stemming wordt alleen deelgenomen door 
de leden van de Raad die de deelnemende lidstaten ver-
tegenwoordigen. 

De gekwalificeerde meerderheid wordt vastgesteld 
overeenkomstig artikel 238, lid 3, onder a), van het Ver-
drag betreffende de werking van de Europese Unie. 

4. Indien een deelnemende lidstaat niet langer aan 
de criteria voldoet of zich niet langer kan houden aan 
de verbintenissen als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van 
het protocol betreffende permanente gestructureerde 
samenwerking, kan de Raad een besluit tot schorsing 
van de deelneming van deze lidstaat vaststellen. 

De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen. Aan de stemming wordt alleen deelge-
nomen door de leden van de Raad die de deelnemende 
lidstaten vertegenwoordigen, met uitzondering van de 
betrokken lidstaat. 

De gekwalificeerde meerderheid wordt vastgesteld 
overeenkomstig artikel 238, lid 3, onder a), van het Ver-
drag betreffende de werking van de Europese Unie. 

5. Indien een lidstaat zijn deelneming aan de perma-
nente gestructureerde samenwerking wenst te beëindi-
gen, geeft hij daarvan kennis aan de Raad, die er akte 
van neemt dat de deelneming van de betrokken lidstaat 
afloopt. 

6. Andere dan de in de leden 2 tot en met 5 bedoelde 
besluiten en aanbevelingen van de Raad in het kader 
van de permanente gestructureerde samenwerking 
worden met eenparigheid van stemmen vastgesteld. 
Voor de toepassing van dit lid wordt eenparigheid van 
stemmen alleen door de stemmen van de vertegen-
woordigers van de deelnemende lidstaten gevormd. 

TITEL VI. 
SLOTBEPALINGEN 

Art. 47. 

De Unie bezit rechtspersoonlijkheid. 

Art. 48. 

1. De Verdragen kunnen worden gewijzigd volgens 
een gewone herzieningsprocedure. Zij kunnen ook 
worden gewijzigd volgens vereenvoudigde herzienings-
procedures. 

2. De regering van iedere lidstaat, het Europees Par-
lement en de Commissie kunnen de Raad ontwerpen 
tot herziening van de Verdragen voorleggen. Die ont-
werpen kunnen, onder andere, de door de Verdragen 
aan de Unie toegedeelde bevoegdheden uitbreiden of 
beperken. Zij worden door de Raad aan de Europese 
Raad toegezonden en worden ter kennis van de natio-
nale parlementen gebracht. 

3. Indien de Europese Raad, na raadpleging van het 
Europees Parlement en van de Commissie, met ge-
wone meerderheid van stemmen besluit dat de voorge-
stelde wijzigingen worden besproken, roept de voorzit-
ter van de Europese Raad een Conventie bijeen die is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale 
parlementen, van de staatshoofden of regeringsleiders 
van de lidstaten, van het Europees Parlement en van de 
Commissie. Ook de Europese Centrale Bank wordt ge-
raadpleegd in geval van institutionele wijzigingen op 
monetair gebied. De Conventie beziet de ontwerpen 
tot herziening en neemt bij consensus een aanbeveling 
aan ten behoeve van een Conferentie van vertegen-
woordigers van de regeringen der lidstaten, als bepaald 
in lid 4. 

De Europese Raad kan met gewone meerderheid 
van stemmen, na goedkeuring door het Europees Par-
lement, besluiten geen Conventie bijeen te roepen in-
dien de reikwijdte van de wijzigingen bijeenroeping niet 
rechtvaardigt. In dit laatste geval stelt de Europese 
Raad het mandaat van een Conferentie van vertegen-
woordigers van de regeringen der lidstaten vast. 

4. Een Conferentie van vertegenwoordigers van de 
regeringen der lidstaten wordt door de voorzitter van 
de Raad bijeengeroepen, teneinde in onderlinge over-
eenstemming de in de Verdragen aan te brengen wijzi-
gingen vast te stellen. 
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De wijzigingen treden in werking nadat zij door alle 
lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grond-
wettelijke bepalingen zijn bekrachtigd. 

5. Indien vier vijfde van de lidstaten een verdrag 
houdende wijziging van de Verdragen twee jaar na de 
ondertekening ervan hebben bekrachtigd en een of 
meer lidstaten moeilijkheden bij de bekrachtiging heb-
ben ondervonden, bespreekt de Europese Raad de 
kwestie. 

6. De regering van iedere lidstaat, het Europees Par-
lement en de Commissie kunnen de Europese Raad 
ontwerpen tot gehele of gedeeltelijke herziening van de 
bepalingen van het derde deel van het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie over het intern 
beleid en optreden van de Unie voorleggen. 

De Europese Raad kan een besluit nemen tot gehele 
of gedeeltelijke wijziging van de bepalingen van het 
derde deel van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie. De Europese Raad besluit met een-
parigheid van stemmen, na raadpleging van het Euro-
pees Parlement en van de Commissie alsmede van de 
Europese Centrale Bank in geval van institutionele wij-
zigingen op monetair gebied. Dit besluit treedt pas in 
werking na door de lidstaten overeenkomstig hun on-
derscheiden grondwettelijke bepalingen te zijn goedge-
keurd. 

Het in de tweede alinea bedoelde besluit kan geen 
uitbreiding van de door de Verdragen aan de Unie toe-
gedeelde bevoegdheden inhouden. 

7. Indien het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie of titel V van het onderhavige Ver-
drag voorschrijft dat de Raad op een bepaald gebied of 
in een bepaald geval met eenparigheid van stemmen 
besluit, kan de Europese Raad bij besluit bepalen dat 
de Raad op dat gebied of in dat geval met gekwalifi-
ceerde meerderheid van stemmen besluit. Deze alinea 
is niet van toepassing op besluiten die gevolgen hebben 
op militair of defensiegebied. 

Indien het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie voorschrijft dat wetgevingshandelingen 
door de Raad volgens een bijzondere wetgevingsproce-
dure worden vastgesteld, kan de Europese Raad bij be-
sluit bepalen dat die wetgevingshandelingen volgens de 
gewone wetgevingsprocedure worden vastgesteld. 

Ieder initiatief van de Europese Raad op grond van 
de eerste of de tweede alinea wordt aan de nationale 
parlementen toegezonden. Indien binnen een termijn 
van zes maanden na die toezending door een nationaal 
parlement bezwaar wordt aangetekend, is het in de eer-
ste of de tweede alinea bedoelde besluit niet vastge-
steld. Indien geen bezwaar wordt aangetekend, kan de 
Europese Raad dat besluit vaststellen. 

Voor de vaststelling van de in de eerste en de tweede 
alinea bedoelde besluiten, besluit de Europese Raad 
met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door 
het Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij meer-
derheid van zijn leden. 

Art. 49. 

Elke Europese staat die de in artikel 2 bedoelde 
waarden eerbiedigt en zich ertoe verbindt deze uit te 
dragen, kan verzoeken lid te worden van de Unie. Het 

Europees Parlement en de nationale parlementen wor-
den van dit verzoek in kennis gesteld. De verzoekende 
staat richt zijn verzoek tot de Raad, die zich met een-
parigheid van stemmen uitspreekt na de Commissie te 
hebben geraadpleegd en na goedkeuring van het Euro-
pees Parlement, dat zich uitspreekt bij meerderheid van 
zijn leden. Er wordt rekening gehouden met de door 
de Europese Raad overeengekomen criteria voor toe-
treding. 

De voorwaarden voor de toelating en de uit die toe-
lating voortvloeiende aanpassingen van de Verdragen 
waarop de Unie is gebaseerd, vormen het onderwerp 
van een akkoord tussen de lidstaten en de staat die het 
verzoek indient. Dit akkoord moet door alle overeen-
komstsluitende staten worden bekrachtigd overeen-
komstig hun onderscheiden grondwettelijke bepa-
lingen. 

Art. 50. 

1. Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwet-
telijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te 
trekken. 

2. De lidstaat die besluit zich terug te trekken, geeft 
kennis van zijn voornemen aan de Europese Raad. In 
het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad 
sluit de Unie na onderhandelingen met deze staat een 
akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking, 
waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de 
toekomstige betrekkingen van die staat met de Unie. 
Over dat akkoord wordt onderhandeld overeenkom-
stig artikel 218, lid 3, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Het akkoord wordt na-
mens de Unie gesloten door de Raad, die met gekwali-
ficeerde meerderheid van stemmen besluit, na goed-
keuring door het Europees Parlement. 

3. De Verdragen zijn niet meer van toepassing op 
de betrokken staat met ingang van de datum van inwer-
kingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij ge-
breke daarvan, na verloop van twee jaar na de in lid 2 
bedoelde kennisgeving, tenzij de Europese Raad met 
instemming van de betrokken lidstaat met eenparigheid 
van stemmen tot verlenging van deze termijn besluit. 

4. Voor de toepassing van de leden 2 en 3 nemen 
het lid van de Europese Raad en het lid van de Raad 
die de zich terugtrekkende lidstaat vertegenwoordigen, 
niet deel aan de beraadslagingen of aan de besluiten van 
de Europese Raad en van de Raad die hem betreffen. 

De gekwalificeerde meerderheid wordt vastgesteld 
overeenkomstig artikel 238, lid 3, onder b), van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

5. Indien een lidstaat die zich uit de Unie heeft te-
ruggetrokken, opnieuw om het lidmaatschap verzoekt, 
is op zijn verzoek de procedure van artikel 49 van toe-
passing. 

Art. 51. 

De protocollen en bijlagen bij de Verdragen maken 
een integrerend deel daarvan uit. 

Art. 52. 

1. De Verdragen zijn van toepassing op het Konink-
rijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Re-
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publiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu-
bliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense 
Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, 
Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, 
de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het 
Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, 
de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, 
de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Por-
tugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de 
Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Ko-
ninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland. 

2. Het territoriale toepassingsgebied van de Verdra-
gen wordt omschreven in artikel 355 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. 

Art. 53. 

Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten. 

Art. 54. 

1. Dit Verdrag zal door de Hoge Verdragsluitende 
Partijen worden bekrachtigd overeenkomstig hun on-
derscheiden grondwettelijke bepalingen. De akten van 
bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de rege-
ring van de Italiaanse Republiek. 

2. Dit Verdrag treedt in werking op 1 januari 1993, 
mits alle akten van bekrachtiging zijn nedergelegd, of 

bij gebreke daarvan op de eerste dag van de maand die 
volgt op het nederleggen van de akte van bekrachtiging 
door de ondertekenende staat die als laatste deze han-
deling verricht. 

Art. 55. 

1. Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de 
Bulgaarse, Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de 
Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, 
de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Ne-
derlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de 
Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en 
de Zweedse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen 
gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het ar-
chief van de regering van de Italiaanse Republiek die 
een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan 
toezendt aan de regeringen der andere ondertekenende 
staten. 

2. Dit Verdrag kan ook worden vertaald in andere 
talen die door de lidstaten zijn gekozen uit de talen die 
overeenkomstig hun constitutionele bestel op hun ge-
hele grondgebied of een deel daarvan als officiële taal 
gelden. Van dergelijke vertalingen wordt door de be-
trokken lidstaat een gewaarmerkt afschrift nedergelegd 
in de archieven van de Raad. 

 

 

 

 

 

 


