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AKTE VAN DE RAAD

van 26 juli 1995

tot vaststelling van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van
de Europese Gemeenschappen
( 95 /C 316 /03 )

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE ,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie , inzonderheid op artikel K.3 , lid 2 , on
der c ),

Overwegende dat de Lid-Staten met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de
Unie, de bestrijding van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschap
pen worden geschaad , als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang beschouwen die
onder de bij titel VI van het Verdrag ingestelde samenwerking valt;
Overwegende dat teneinde deze fraude krachtdadig te bestrijden, een eerste verdragsrechtelijk
instrument dient te worden vastgesteld , dat op korte termijn met een ander rechtsinstrument zal
worden aangevuld , met het oog op een doeltreffender strafrechtelijke bescherming van de
financiële belangen van de Europese Gemeenschappen ;
BESLUIT dat de Overeenkomst waarvan de rekst aan deze Akte is gehecht en die heden door de

vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten van de Unie wordt ondertekend , is
vastgesteld ;
BEVEELT AAN dat de Lid-Staten deze Overeenkomst overeenkomstig hun onderscheiden
grondwettelijke bepalingen aannemen .

Gedaan te Brussel , 26 j uli 1995 .
Voor de Raad
De Voorzitter

}. A. BIT 1 ( )( II JULBE
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OVEREENKOMST ,

opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie , aangaande de
bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN bij deze Overeenkomst, de Lid - Staten van de
Europese Unie;

ONDER VERWIJZING naar de Akte van de Raad van de Europese Unie van 26 juli 1995 ;

WENSEND ervoor te zorgen dat hun strafwetgeving doeltreffend bijdraagt tot de bescherming
van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen ;
CONSTATEREND dat fraude met betrekking tot de ontvangsten en uitgaven van de Europese
Gemeenschappen veelal het nationale kader overschrijdt en vaak wordt gepleegd door georgani
seerde criminele groepen;
ERVAN OVERTUIGD dat het voor de bescherming van de financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen noodzakelijk is dat frauduleuze gedragingen welke die belangen schaden ,
strafrechtelijk worden vervolgd en dat hiertoe een gemeenschappelijke definitie wordt vastge
steld ;

ERVAN OVERTUIGD dat deze gedragingen strafbaar moeten worden gesteld met doeltreffende,
evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties — onverminderd de mogelijkheid om in
bepaalde gevallen andere sancties op de leggen — en dat, ten minste in ernstige gevallen , in
vrijheidsstraffen moet worden voorzien die aanleiding kunnen geven tot uitlevering;
ERKENNEND dat ondernemingen een belangrijke rol spelen op terreinen die door de Europese
Gemeenschappen worden gefinancierd en dat personen die een bedrijf over beslissingsbevoegd
heid beschikken, in bepaalde omstandigheden niet mogen ontsnappen aan strafrechtelijke
aansprakelijkheid ;
VASTBESLOTEN om samen de fraude waardoor de financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen worden geschaad , te bestrijden , door verplichtingen op zich te nemen ten
aanzien van hun rechtsmacht en op het gebied van uitlevering en wederzijdse strafrechtelijke
samenwerking,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT OE VOLGENDE BEPALINGEN :

— met hetzelfde gevolg, irf strijd met een specifieke
verplichting informatie wordt achtergehouden;

Artikel 1

Algemene bepalingen

— deze middelen worden misbruikt door ze voor

1 . Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt

andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij
oorspronkelijk zijn toegekend ;

onder fraude waardoor de financiële belangen van de

Europese Gemeenschappen worden geschaad , verstaan :
a ) wat de uitgaven betreft, elke opzettelijke handeling of
elk opzettelijk nalaten waarbij :
— valse , onjuiste of onvolledige verklaringen of
documenten worden gebruikt of overgelegd , met
als gevolg dat middelen afkomstig van de alge

mene begroting van de Europese Gemeenschappen
of van de door of voor de Europese Gemeen

schappen beheerde begrotingen , wederrechtelijk
worden ontvangen of achtergehouden ;

b

wat de ontvangsten betreft, elke opzettelijke hande
ling of elk opzettelijk nalaten waarbij :
— valse , onjuiste of onvolledige verklaringen of
documenten worden gebruikt of overgelegd , met
als gevolg dat de middelen van de algemene begro
ting van de Europese Gemeenschappen of van de
door of voor de Europese Gemeenschappen
beheerde begrotingen wederrechtelijk worden ver
minderd ;
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— met hetzelfde gevolg, in strijd met een specifieke
verplichting informatie wordt achtergehouden ;
— met hetzelfde gevolg, van een rechtmatig verkre
gen voordeel misbruik wordt gemaakt .

trauduleuze handelingen ten nadele van de financiële
belangen van de Europese Gemeenschappen als bedoeld

in artikel 1 , die voor rekening van de onderneming door
een aan hen ondergeschikte persoon zijn begaan .

2 . Onder voorbehoud van artikel 2 , lid 2 , neemt elke

Lid-Staat de nodige en passende maatregelen om het
bepaalde in lid 1 in nationaal strafrecht om te zetten ,
zodat de daarin bedoelde gedragingen als strafbare feiten
worden aangemerkt.
3 . Onder voorbehoud van artikel 2 , lid 2 , neemt elke

Lid-Staat eveneens de nodige maatregelen opdat het
opzettelijk opstellen of verstrekken van valse , onjuiste of
onvolledige verklaringen of documenten met het in lid 1
genoemde gevolg, als strafbare feiten worden aangemerkt,
wanneer die handelingen niet reeds strafbaar zijn , hetzij
als zelfstandig strafbaar feit, hetzij op grond van mede
plichtigheid aan, uitlokking van of poging tot fraude a s
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Artikel 4

Rechtsmacht

1 . Elke Lid-Staat neemt de nodige maatregelen om zijn
rechtsmacht te vestigen ten aanzien van de overeenkom
stig de artikelen 1 en 2 , lid 1 , strafbaar gestelde feiten
waarbij
— de fraude, deelneming aan, of poging tot fraude
waardoor de financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen worden geschaad , geheel of gedeel
telijk op zijn grondgebied is begaan of waarbij het
voordeel uit de fraude op zijn grondgebied is verkre

omschreven in lid 1 .

gen ;

4 . Het opzet bij een handeling of een nalaten als bedoeld
in de leden 1 en 3 , kan worden afgeleid uit objectieve
feitelijke omstandigheden.
Artikel 2

— een persoon op zijn grondgebied opzettelijk deelneemt

aan of aanzet tot het begaan van dergelijke fraude op
het grondgebied van een andere Staat;

— de dader een eigen onderdaan is , met dien verstande
dat zijn nationale recht kan bepalen dat de gedraging
ook strafbaar moet zijn in de Lid-Staat waar de feiten
zijn begaan .

Sancties

1 . Elke Lid-Staat neemt de nodige maatregelen opdat op
de in lid 1 bedoelde gedragingen, alsmede medeplichtig
heid aan, uitlokking van of poging tot de in artikel 1 , lid
1 . bedoelde gedragingen, doeltreffende , evenredige en
afschrikkende strafrechtelijke sancties worden gesteld ,
met inbegrip, ten minste bij ernstige fraude , van vrijheids
straffen die aanleiding kunnen geven tot uitlevering; als
ernstige fraude wordt aangemerkt iedere fraude waarmee
een door elke Lid-Staat te bepalen minimumbedrag is

gemoeid . Dit minimumbedrag mag niet hoger zijn dan
50 000 ecu .

2 . Voor geringe fraude, die betrekking heeft op een
totaalbedrag van minder dan 4 000 ecu en waarbij zich
volgens zijn wetgeving geen bijzondere strafverzwarende
omstandigheden voordoen, kan een Lid-Staat evenwel in
sancties voorzien van een andere aard dan de in lid 1
bedoelde .

3 . Het in lid 2 genoemde bedrag kan door de Raad van
de Europese Unie met eenparigheid van stemmen worden
gewijzigd .
Artikel 3

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden
Elke Lid-Staat treft de nodige maatregelen opdat onder nemingshoofden of personen die beslissings- of controle
bevoegdheid binnen een onderneming hebben , overeen
komstig de beginselen van zijn nationaal recht, strafrech

telijk aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van

2 . Elke Lid-Staat kan bij de kennisgeving als bedoeld in
artikel 11 , lid 2 , verklaren dat hij de bepaling van lid 1 ,
derde streepje, van het onderhavige artikel niet toepast.
Artikel 5

Uitlevering en vervolging

1 . Elke Lid-Staat die ingevolge zijn nationale recht geen
eigen onderdanen uitlevert, treft de nodige maatregelen
om zijn rechtsmacht te vestigen ten aanzien van overeen
komstig de artikelen 1 en 2 , lid 1 , strafbaar gestelde
feiten die door deze onderdanen buiten zijn grondgebied
worden begaan .
2.

Wanneer een onderdaan van

een Lid-Staat ervan

wordt verdacht zich in een andere Lid-Staat schuldig te
hebben gemaakt aan strafbaar gestelde gedragingen als
bedoeld in de artikelen 1 en 2 , lid 1 , en de Lid-Staat de

betrokkene louter op grond van zijn of haar nationaliteit
niet aan die andere Lid-Staat uitlevert, legt deze Lid-Staat
de zaak aan zijn bevoegde autoriteiten voor opdat, indien
daartoe aanleiding bestaat, een strafvervolging kan wor
den ingesteld . Met het oog op de strafvervolging worden
de dossiers , inlichtingen en voorwerpen die op het straf
baar feit betrekking hebben , overeenkomstig artikel 6 van
het Europees Verdrag betreffende uitlevering toegezon
den . De verzoekende Lid-Staat wordt in kennis gesteld

van de vervolging en de afloop daarvan .
3 . Een Lid-Staat mag uitlevering in geval van fraude
waardoor de financiële belangen van de Gemeenschappen

27 . 11 . 95

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

worden geschaad niet weigeren op grond van het loutere
feit dat het gaat om een delict inzake heffingen of
douanerechten .
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c ) indien de feiten op grond waarvan in het buitenland
vonnis werd gewezen, zijn begaan door een ambte
naar van deze Lid-Staat in strijd met zijn ambtsplich
ten .

4 . Voor de toepassing van dit artikel worden onder
„ onderdanen van een Lid-Staat " de personen verstaan als
omschreven in de verklaring die de betrokken Lid-Staat
heeft afgelegd uit hoofde van artikel 6 , lid 1 , onder b ),
van het Europees Verdrag betreffende uitlevering, als
mede de personen bedoeld in lid 1 , onder c ), van dat
artikel .

3 . Uitzonderingen ten aanzien waarvan een verklaring
uit hoofde van lid 2 is afgelegd , zijn niet van toepassing
wanneer de betrokken Lid-Staat ter zake van dezelfde

feiten de andere Lid-Staat om vervolging heeft verzocht
of heeft ingestemd met de uitlevering van de betrokken
persoon .

Artikel 6

Samenwerking

4.

Dit artikel laat de relevante bilaterale of multilaterale

overeenkomsten

tussen

Lid-Staten ,

alsmede

de

met

betrekking daartoe afgelegde verklaringen , onverlet.

1 . Wanneer twee of meer Lid-Staten betrokken zijn bij

een strafbaar gestelde fraude als omschreven in artikel 1 ,
werken deze Lid-Staten doeltreffend samen bij het onder
zoek , de vervolging en de bestraffing van het strafbaar
feit, bij voorbeeld door middel van wederzijdse rechts
hulp , uitlevering, overdracht van strafvervolging of
tenuitvoerlegging van in een andere Lid-Staat gewezen
rechterlijke beslissingen .
2 . Wanneer meer dan één Lid-Staat bevoegd is en elk
van hen ter zake van dezelfde feiten een vervolging kan

instellen , bepalen de betrokken Lid-Staten in onderling
overleg wie van hen de dader of daders zal vervolgen , met
het doel de vervolging zo mogelijk in één Lid-Staat te
centraliseren .

Artikel 7

Ne bis in idem-beginsel

1 . De Lid-Staten passen in hun nationale strafrecht het
„ ne bis in idem " -beginsel toe, volgens hetwelk een
persoon die bij onherroepelijk vonnis in een Lid-Staat is

Artikel 8

Hof van Justitie
1 . Geschillen tussen Lid-Staten over de uitlegging of de
toepassing van deze Overeenkomst worden , met het oog
op een oplossing, in een eerste fase in de Raad besproken
volgens de procedure van titel VI van het Verdrag betref
fende de Europese Unie .
Indien binnen zes maanden geen oplossing is gevonden,
kan de zaak door een bij het geschil betrokken partij aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
worden voorgelegd .
2 . Ieder geschil tussen een of meer Lid-Staten en de
Commissie betreffende artikel 1 of artikel 10 van deze
Overeenkomst dat niet door middel van onderhandelin

gen kon worden opgelost, kan aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen worden voorgelegd .

Artikel 9

berecht, in een andere Lid-Staat niet kan worden ver

volgd ter zake van dezelfde feiten, op voorwaarde dat
ingeval een straf of maatregel is opgelegd , deze reeds is
ondergaan of feitelijk ten uitvoer wordt gelegd , dan wel
op grond van de wetten van de veroordelende Staat niet
meer ten uitvoer gelegd kan worden .

Niets in deze Overeenkomst belet de Lid-Staten nationale

2 . Bij de kennisgeving als bedoeld in artikel 11 , lid 2 ,
kan een Lid-Staat verklaren dat hij in een of meer van de
volgende gevallen niet door lid 1 van dit artikel is

Artikel 10

Nationale bepalingen

bepalingen aan te nemen die verder gaan dan de verplich
tingen uit hoofde van deze Overeenkomst .

Mededeling

gebonden :

a ) indien de feiten op grond waarvan in het buitenland
vonnis werd gewezen zich geheel of gedeeltelijk op
zijn eigen grondgebied hebben afgespeeld . In het laat
ste geval is deze uitzondering echter niet van toepas
sing indien de feiten zich gedeeltelijk hebben afge

speeld op het grondgebied van de Lid-Staat waarin
het vonnis werd gewezen ;

b ) indien de feiten op grond waarvan in het buitenland
vonnis werd gewezen een inbreuk vormen op de
veiligheid of andere even wezenlijke belangen van
deze Lid-Staat;

1.

De Lid-Staten delen aan de Commissie van de Euro

pese Gemeenschappen de tekst mede van hun nationale
bepalingen ter omzetting van de verplichtingen die krach
tens deze Overeenkomst op hen rusten .
2 . Voor de toepassing van deze Overeenkomst stellen de
Hoge Verdragsluitende Partijen in de Raad van de Euro
pese Unie vast, welke gegevens moeten worden verstrekt,
respectievelijk uitgewisseld tussen de Lid-Staten onderling
dan wel tussen de Lid-Staten en de Commissie , alsmede

de wijze waarop een en ander geschiedt .
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Artikel 1 1

Inwerkingtreding
1.

Deze Overeenkomst wordt de Lid-Staten ter aanne

ming volgens hun onderscheiden grondwettelijke bepalin
gen voorgelegd .

2 . De door de Raad van de Europese Unie vastgestelde
tekst van deze Overeenkomst in de taal van de toetre

dende Staat, is authentiek .

3 . De akten van toetreding worden nedergelegd bij de
depositaris .
4.

2 . De Eid-Staten stellen de Secretaris-generaal van de
Raad van de Europese Unie in kennis van de voltooiing
van de overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen
voor de aanneming van deze Overeenkomst vereiste pro
cedure .
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Deze Overeenkomst treedt ten aanzien van elke toe

tredende Staat in werking negentig dagen nadat diens
akte van toetreding is neergelegd , of op de datum van
haar inwerkingtreding indien deze Overeenkomst bij het
verstrijken van de genoemde periode van negentig dagen
nog niet in werking is getreden .
Artikel 13

3 . Deze Overeenkomst treedt in werking negentig dagen
na de kennisgeving als bedoeld in lid 2 , door de Lid-Staat
die als laatste daartoe overgaat.

Depositaris

1 . De Secretaris-generaal van de Raad van de Europese
Unie is depositaris van deze Overeenkomst .
Artikel 12

1 . Elke Staat die lid wordt van de Europese Unie, kan

2 . De depositaris maakt in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen de stand van de aannemingen
en toetredingen, alsmede de verklaringen, voorbehouden
en andere kennisgevingen met betrekking tot deze Over

tot deze Overeenkomst toetreden .

eenkomst bekend .

Toetreding van nieuwe Lid-Staten
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio .
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses

Übereinkommen gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από
την παρούσα σύμβαση .
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands .

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention .

Da fhianü sin , chuir na Lanchumhachtaigh thios-smithe a lamh leis an gCoinbhinsiün seo .

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente
convenzione .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeen
komst hebben gesteld .
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente convenção .

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopi
muksen .

Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konven
tion .

Hecho en Bruselas, el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cinco , en un ejemplar
único , en lenguas alemana , inglesa , danesa , española , finesa , francesa , griega , gaélica , italiana ,
neerlandesa , portuguesa y sueca , cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado
en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea .

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems , i ét eksemplar
på dansk, engelsk, finsk, fransk , græsk, irsk , italiensk, nederlandsk, portugisisk , spansk , svensk
og tysk , hvilke tekster alle har samme gyldighed , og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet
for Rådet for Den Europæiske Union .
Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer
Urschrift in dänischer, deutscher, englischer , finnischer , französischer, griechischer, irischer,
italienischer, niederländischer , portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache , wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekreta
riats des Rates der Europäischen Union hinterlegt .

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πεντε , σε ένα μονο
αντίτυπο, στην αγγλική , γαλλική , γερμανική , δανική , ελληνική , ιρλανδική , ισπανική , ιταλική ,
ολλανδική , πορτογαλική , σουηδική και φινλανδική γλώσσα , όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου
αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευραιπαϊκής
Ένωσης.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety-five in a single original, in the Danish , Dutch, English , Finnish, French, German , Greek,
Irish , Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages , each text being equally authentic,

such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the
European Union .
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Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze , en un exemplaire unique,
en langues allemande , anglaise , danoise , espagnole , finnoise , française, grecque , irlandaise,
italienne, néerlandaise , portugaise et suédoise , tous ces textes faisant également foi , exemplaire
qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne .
Arna dhéanamh sa Bhruiséil , an séú la is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, ï
scribhinn bhunaidh amhain sa Bhéarla , sa Danmhairgis . san Fhionlainnis, sa Fhraincis , sa
Ghaeilge, sa Ghearmainis , sa Ghréigis , san Iodáilis , san Ollainnis, sa Phortaingéilis , sa Spainnis
agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin ;
déanfar an scribhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht ( homhairle an
Aontais Eorpaigh .
Fatto a Bruxelles , a d dì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua
danese, finlandese , francese, greca , inglese, irlandese , italiana, olandese , portoghese , spagnola ,
svedese e tedesca , i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede , esemplare
depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea .
Gedaan te Brussel , de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in
de Deense , de Duitse, de Engelse, de Finse , de Franse , de Griekse , de Ierse , de Italiaanse , de
Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal , zijnde alle teksten gelijkelijk
authentiek , dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van
de Europese Unie .
Feito em Bruxelas , em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco , em exemplar
único, nas línguas alemã , dinamarquesa , espanhola , finlandesa , francesa , grega , inglesa , irlan
desa , italiana, neerlandesa , portuguesa c sueca , fazendo igualmente fé todos os textos ,
depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia .

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyh
deksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin , espanjan , hollannin,
iirin, italian, kreikan , portugalin , ranskan , ruotsin , saksan , suomen ja tanskan kielellä kaikkien
näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston
pääsihteeristön arkistoon .
Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, pa danska ,
engelska , finska , franska , grekiska , irländska , italienska , nederländska , portugisiska , spanska ,
svenska och tyska , varvid alla texter är lika giltiga , och deponerad i arkiven vid generalsekreta
riatet för Europeiska unionens råd .

Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark
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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de Espana

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann
Eor the Government of Ireland
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Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich
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Suomen hallituksen puolesta

På svenska regeringens vågnar
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