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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 4 november 1985

betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst voor wetenschappelijke en technische
samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en het Koninkrijk Zweden
( 85 / 506 / EEG , Euratom )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie ,

het Koninkrijk Zweden wordt namens de Europese Econo
mische Gemeenschap goedgekeurd .
De tekst van de kaderovereenkomst is aan dit besluit

gehecht .

Gezien de aanbeveling van de Commissie ,
Artikel 2

Overwegende dat de kaderovereenkomst voor wetenschap
pelijke en technische samenwerking tussen de Europese
Gemeenschappen en het Koninkrijk Zweden moet worden
goedgekeurd ,

De Voorzitter van de Raad verricht de kennisgeving bedoeld
in artikel 13 van de overeenkomst .

Gedaan te Brussel , 4 november 1985 .

BESLUIT :

Artikel 1

Voor de Raad

De kaderovereenkomst voor wetenschappelijke en techni
sche samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en

De Voorzitter
R. GOEBBELS
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KADEROVEREENKOMST

voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en
het Koninkrijk Zweden

DE ZWEEDSE REGERING , optredend namens het Koninkrijk Zweden , hierna „Zweden" te
noemen ,

enerzijds ,
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , optredend namens de Europese Economische
Gemeenschap , en DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , optredend namens de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ,
anderzijds ^

OVERWEGENDE dat deze kaderovereenkomst en de op grond van die overeenkomst te voeren acties ,
onverminderd de ter zake dienende bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese
Gemeenschappen , in genen dele afbreuk doen aan de bevoegdheden van de Lid-Staten van de
Gemeenschappen om met het Koninkrijk Zweden bilaterale activiteiten te ondernemen op het gebied van
wetenschap , technologie , onderzoek en ontwikkeling , en in voorkomend geval overeenkomsten dienaan
gaande te sluiten ;
GEZIEN het belang van wetenschappelijk en technisch onderzoek voor Zweden en de Gemeenschappen en
het feit dat beide partijen erbij gebaat zijn samen te werken op dit gebied ten einde de ingezette middelen
beter te benutten en nodeloos dubbel werk te vermijden ;

OVERWEGENDE dat de ministers van de Lid-Staten van de Gemeenschappen , de ministers van de
leden-landen van de Europese Vrijhandelsassociatie ( EVA ) en de Commissie op hun vergadering in
Luxemburg op 9 april 1984 hebben bevonden dat de toenemende onderlinge afhankelijkheid tussen de
Gemeenschappen en de landen van de EVA op economisch terrein met name samenwerking wettigt op het
gebied van onderzoek en ontwikkeling en met nadruk te kennen hebben gegeven dat de inspanningen
daartoe moeten worden vergroot , met name met het oog op de bevordering van de mobiliteit van
onderzoekers ; dat de ministers voorts de wens hebben uitgesproken dat bijzondere aandacht wordt besteed
aan bepaalde toekomstgerichte industriële en technologische sectoren ;
OVERWEGENDE dat Zweden en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op 26 juni 1967 een
overeenkomst hebben gesloten tot instelling van een contactgroep voor de uitwisseling van gegevens en de
bevordering van de samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek;

OVERWEGENDE dat Zweden en de Gemeenschappen op 10 mei 1976 een overeenkomst tot
samenwerking hebben gesloten op het gebied van de beheerste thermonucleaire kernversmelting en de
plasmafysica ;
OVERWEGENDE dat Zweden en de Gemeenschappen samenwerken in het kader van verschillende
communautaire programma's voor onderzoek en activiteiten ;

OVERWEGENDE dat Zweden en de Europese Economische Gemeenschap op 18 december 1981 een
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten betreffende de onderlinge aansluiting van het communau
taire net voor datatransmissie ( Euronet ) en het Zweedse datanet , zulks met het oog op informatica
onderzoek ;

OVERWEGENDE dat Zweden en de Europese Economische Gemeenschap eveneens samenwerken in het
kader van de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek
( COST ) en dat zij hun activiteiten in dit verband beogen voort te zetten ;
OVERWEGENDE dat Zweden en de Gemeenschappen momenteel belangrijke onderzoekprogramma's
ten uitvoer leggen op prioritaire gebieden en dat deze programma's grotendeels met elkaar overeenstem
men ;

OVERWEGENDE dat Zweden en de Gemeenschappen gebaat zijn bij samenwerking in het kader van een
groot aantal van deze programma's ;

OVERWEGENDE dat het daartoe wenselijk is een kader vast te stellen dat de gehele samenwerking tussen
Zweden en de Gemeenschappen op het gebied van het onderzoek omvat en dat eveneens de mogelijkheid
biedt particuliere organisaties en bedrijven hierbij te betrekken; dat dit kader bovendien moet voorzien in
eenvoudige en doeltreffende procedures en een dynamisch karakter moet hebben ,
HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN :

22 . 11 . 85
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A. Doel van de overeenkomst

Artikel 5

Artikel 1

In deze overeenkomst wordt het kader omschreven voor de

De samenwerking kan te allen tijde in gemeenschappelijk
overleg tussen de overeenkomstsluitende partijen worden
aangepast en uitgebreid .

ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische samen
werking tussen Zweden en de Gemeenschappen op gebieden
van gemeenschappelijk belang die vallen onder de commu
nautaire en Zweedse programma's voor onderzoek en ont

B. Tenuitvoerlegging van de samenwerking

wikkeling.
Artikel 6

Artikel 2

De samenwerking kan tot stand worden gebracht via open
bare dan wel particuliere organisaties en bedrijven die in
Zweden en in de Gemeenschappen deelnemen aan de in
artikel 1 bedoelde onderzoekprogramma's .

De in deze overeenkomst bedoelde samenwerking wordt ten
uitvoer gelegd door middel van daartoe strekkende overeen
komsten .

Artikel 7

In de in artikel 6 bedoelde overeenkomsten worden de vorm
Artikel 3

van iedere samenwerkingsactie alsmede de daartoe beschik
bare middelen gedefinieerd , evenals :

De samenwerking kan de volgende vormen aannemen :

— de doelstellingen en de wetenschappelijke en technische

— regelmatige gedachtenwisselingen over de hoofdlijnen en
prioriteiten van het onderzoekbeleid in Zweden en de
Gemeenschappen , alsmede over de planning daarvan ,

— de voorschriften betreffende de verspreiding van kennis
en de intellectuele eigendom ,

— gedachtenwisselingen over de perspectieven en de ont

— de bepalingen inzake de mobiliteit van het personeel en de
deelneming van vertegenwoordigers van de ene partij aan
organisaties van de andere partij ,

wikkeling van de samenwerking,
— overdracht van informatie die voortvloeit uit de in het

kader van deze overeenkomst tot stand gekomen samen
werking ,

inhoud ,

— de wijze van financiële deelneming aan de overeen
komst ,
— alle andere ter zake dienende modaliteiten .

— coördinatie van in Zweden en de Gemeenschappen
uitgevoerde programma's en projecten ,

— deelneming aan gemeenschappelijke programma's of
deelprogramma's en uitvoering van gemeenschappelijke
werkzaamheden in Zweden en in de Gemeenschappen .

Artikel 8

De in artikel 6 bedoelde overeenkomsten worden gesloten
volgens de procedures van de overeenkomstsluitende partij
en .

Artikel 4
Artikel 9

De samenwerking kan tót stand worden gebracht door
middel van :

— gemeenschappelijke vergaderingen ,

De overeenkomstsluitende partijen doen elkaar mededeling
van de namen van de in artikel 2 bedoelde organisaties en
bedrijven die aan de samenwerking deelnemen .

— bezoeken en uitwisselingen van onderzoekers , ingenieurs
en technici ,

— regelmatige en intensieve contacten tussen programma
of projectleiders ,

— deelneming van deskundigen aan studiebijeenkomsten ,
symposia en workshops ,
— deelneming aan gemeenschappelijke programma's of
deelprogramma's en aan gemeenschappelijke werkzaam
heden ,

— terbeschikkingstelling van documenten en mededeling
van de resultaten van in dit kader van de samenwerking
ondernomen werkzaamheden .

C. Gemengd Comité
Artikel 10

Er wordt een Gemengd Comité opgericht , genaamd „Qnder
zoekcomité Zweden / Gemeenschappen", dat tot taak
heeft :

— de gebieden af te bakenen: die voor samenwerking in
aanmerking komen en alle maatregelen te onderzoeken
waardoor de samenwerking kan worden verbeterd en
uitgebreid ,
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— geregeld van gedachten te wisselen over de hoofdlijnen en
de prioriteiten van het onderzoekbeleid alsmede over de
planning van het onderzoek in Zweden en de Gemeen
schappen en over de perspectieven van de samenwer

procedures. De overeenkomst treedt in werking zodra de
partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat de daartoe
noodzakelijke procedures zijn beëindigd .

king ,
Artikel 14

— toe te zien op de goede uitvoering van deze overeen
komst .

Artikel 11

Het Gemengd Comité dat bestaat uit vertegenwoordigers van
de Commissie en Zweden , stelt zijn reglement van orde

Deze overeenkomst is van toepassing , enerzijds , op de
gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap van toepassing is en onder de in
dat Verdrag neergelegde voorwaarden , en , anderzijds , op het
grondgebied van het Koninkrijk Zweden .

vast .

Artikel 15

Het komt op verzoek van een der overeenkomstsluitende
partijen ten minste eenmaal per jaar bijeen .

D. Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

De overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd . Iedere
overeenkomstsluitende partij kan deze overeenkomst te allen
tijde opzeggen of om herziening verzoeken , een en ander met
inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maan
den .

Artikel 12
Artikel 16

Tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en
haar Lid-Staten enerzijds en Zweden anderzijds kan een
afzonderlijk protocol worden gesloten indien het van weder
zijds belang blijkt te zijn samen te werken op de onder het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal vallende gebieden .

Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de
Deense , de Duitse , de Engelse , de Franse , de Griekse , de
Italiaanse , de Nederlandse en de Zweedse taal , zijnde alle
teksten gelijkelijk authentiek .

Gedaan te . : .

E. Slotbepalingen
Artikel 13

Deze overeenkomst wordt door overeenkomstsluitende par
tijen goedgekeurd in het kader van de bij elke partij vigerende

Voor bet Koninkrijk Zweden
Voor de Raad en de Commissie

van de Europese Gemeenschappen
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 4 november 1985

betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst voor wetenschappelijke en technische
samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en het Zwitserse Eedgenootschap
( 85 / 507 / EEG , Euratom )
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

het Zwitserse Eedgenootschap wordt namens de Europese
Economische Gemeenschap goedgekeurd .

Economische Gemeenschap ,

De tekst van de kaderovereenkomst is aan dit besluit

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie ,

gehecht .

Gezien de aanbeveling van de Commissie ,

Overwegende dat-de kaderovereenkomst voor wetenschap
pelijke en technische samenwerking tussen de Europese
Gemeenschappen en het Zwitserse Eedgenootschap moet
worden goedgekeurd .

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht de in artikel 13 van de

kaderovereenkomst bedoelde kennisgeving.

Gedaan te Brussel , 4 november 1985 .

BESLUIT :

Artikel 1

Voor de Raad

De kaderovereenkomst voor wetenschappelijke en techni
sche samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en

De Voorzitter
R. GOEBBELS
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KADEROVEREENKOMST

voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en
het Zwitsers Eedgenootschap

DE ZWITSERSE BONDSRAAD , optredend namens het Zwitsers Eedgenootschap , hierna „Zwitserland"
te noemen ,

enerzijds ,

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , optredend namens de Europese Economische
Gemeenschap , en DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , optredend namens de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ,
anderzijds ,

OVERWEGENDE dat deze kaderovereenkomst en de op grond van die overeenkomst te voeren acties ,
onverminderd de ter zake dienende bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese
Gemeenschappen , in genen dele afbreuk doen aan de bevoegdheden van de Lid-Staten van de
Gemeenschappen om met Zwitserland bilaterale activiteiten te ondernemen op het gebied van wetenschap ,
technologie , onderzoek en ontwikkeling , en in voorkomend geval overeenkomsten dienaangaande te
sluiten ;

GEZIEN het belang van wetenschappelijk en technisch onderzoek voor Zwitserland en de Gemeenschap
pen en het feit dat beide partijen er bij gebaat zijn samen te werken op dit gebied ten einde de ingezette
middelen beter te benutten en nodeloos dubbel werk te vermijden ;

OVERWEGENDE dat de ministers van de Lid-Staten van de Gemeenschappen , de ministers van de
leden-landen van de Europese Vrijhandelsassociatie ( EVA ) en de Commissie op hun vergadering in
Luxemburg op 9 april 1984 hebben bevonden dat de toenemende onderlinge afhankelijkheid tussen de
Gemeenschappen en de landen van de EVA op economisch terrein met name samenwerking wettigt op het
gebied van onderzoek en ontwikkeling en met nadruk te kennen hebben gegeven dat de inspanningen
daartoe moeten worden vergroot , met name met het oog op de bevordering van de mobiliteit van
onderzoekers ; dat de ministers voorts de wens hebben uitgesproken dat bijzondere aandacht wordt besteed
aan bepaalde toekomstgerichte industriële en technologische sectoren ;
OVERWEGENDE dat Zwitserland en de Gemeenschappen op 16 september 1978 een overeenkomst tot
samenwerking hebben gesloten op het gebied van de beheerste thermonucleaire kernversmelting en de
plasmafysica en dat zij samenwerken in het kader van verschillende communautaire programma's voor
onderzoek en activiteiten ;

VERWIJZEND naar de briefwisseling die op 28 september 1979 heeft plaatsgevonden tussen Zwitserland
en de Europese Economische Gemeenschap waarin het algemeen kader wordt omschreven voor
samenwerking op het gebied van informatiediensten en met name de uitbreiding van het communautaire
netwerk voor datatransmissie ( Euronet ) tot het Zwitserse grondgebied ;
OVERWEGENDE dat Zwitserland en de Europese Economische Gemeenschap eveneens samenwerken in
het kader van de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek
( COST ) en dat zij hun activiteiten in dit verband beogen voort te zetten ;
OVERWEGENDE dat Zwitserland en de Gemeenschappen momenteel belangrijke onderzoekprogram
ma's ten uitvoer leggen op prioritaire gebieden en dat deze programma's grotendeels met elkaar
samenvallen ;

OVERWEGENDE dat Zwitserland en de Gemeenschappen gebaat zijn bij samenwerking in het kader van
een groot aantal van deze programma's ;
OVERWEGENDE dat het daartoe wenselijk is een kader vast te stellen dat de gehele samenwerking tussen
Zwitserland en de Gemeenschappen op het gebied van het onderzoek omvat en dat eveneens de
mogelijkheid biedt particuliere organisaties en bedrijven hierbij te betrekken ; dat dit kader bovendien moet
voorzien in eenvoudige en doeltreffende procedures en een dynamisch karakter moet hebben ,
HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN :
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A. Doel van de Overeenkomst

Artikel 5

Artikel 1

De samenwerking kan te allen tijde in gemeenschappelijk
overleg tussen de overeenkomstsluitende partijen worden
aangepast en uitgebreid .

In deze overeenkomst wordt het kader omschreven voor de

ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische samen
werking tussen Zwitserland en de Gemeenschappen op
gebieden van gemeenschappelijk belang die vallen onder de
communautaire en Zwitserse programma's voor onderzoek
en ontwikkeling .

B. Tenuitvoerlegging van de samenwerking
Artikel 6

Artikel 2

De samenwerking kan tot stand worden gebracht via open
bare dan wel particuliere organisaties en bedrijven die in
Zwitserland en in de Gemeenschappen deelnemen aan de in
artikel 1 bedoelde onderzoekprogramma's .

De in deze overeenkomst bedoelde samenwerking wordt ten
uitvoer gelegd door middel van daartoe strekkende overeen
komsten .

Artikel 7

In de in artikel 6 bedoelde overeenkomsten worden de vorm
Artikel 3

De samenwerking kan de volgende vormen aannemen :
— regelmatige gedachtenwisselingen over de hoofdlijnen en
prioriteiten van het onderzoekbeleid in Zwitserland en de
Gemeenschappen , alsmede over de planning daarvan ;

— gedachtenwisselingen over de perspectieven en de ont
wikkeling van de samenwerking ;
— overdracht van informatie die voortvloeit uit de in het

kader vq/i deze overeenkomst tot stand gekomen samen
werking ;

— coördinatie van in Zwitserland en de Gemeenschappen
uitgevoerde programma's en projecten ;
— deelneming aan gemeenschappelijke programma's of
deelprogramma's en uitvoering van gemeenschappelijke
werkzaamheden in Zwitserland en in de Gemeenschap
pen .

van iedere samenwerkingsactie alsmede de daartoe beschik
bare middelen gedefinieerd , evenals :

— de doelstellingen en de wetenschappelijke en technische
inhoud ;

"

— de voorschriften betreffende de verspreiding van kennis
en de intellectuele eigendom ;

— de bepalingen inzake de mobiliteit van het personeel en de
deelneming van vertegenwoordigers van de ene partij aan
organisaties van de andere partij ;
— de wijze van financiële deelneming aan de overeenkom
sten ;

— alle andere ter zake dienende modaliteiten .

Artikel 8

De in artikel 6 bedoelde overeenkomsten worden gesloten
volgens de procedures van de overeenkomstsluitende par
tijen .

Artikel 4
Artikel 9

De samenwerking kan tot stand worden gebracht door
middel van :

— gemeenschappelijke vergaderingen ;

De overeenkomstsluitende partijen doen elkaar mededeling
van de namen van de in artikel 2 bedoelde organisaties en
bedrijven die aan de samenwerking deelnemen .

— bezoeken en uitwisselingen van onderzoekers , ingenieurs
en technici ;

— regelmatige en intensieve contacten tussen programma
of projectleiders ;

— deelneming van deskundigen aan studiebijeenkomsten ,
symposia en workshops ;
— deelneming aan gemeenschappelijke programma's of
deelprogramma's en aan gemeenschappelijke werkzaam
heden ;
— terbeschikkingstelling van documenten en mededeling
van de resultaten van in het kader van de samenwerking
ondernomen werkzaamheden .

C. Gemengd Comité
Artikel 10

Er wordt een Gemengd Comité opgericht , genaamd „Onder
zoekcomité Zwitserland / Gemeenschappen", dat tot taak
heeft :

— de gebieden af te bakenen die voor samenwerking in
aanmerking komen en alle maatregelen te onderzoeken
waardoor de samenwerking kan worden verbeterd en
uitgebreid ;
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— geregeld van gedachten te wisselen over de hoofdlijnen en
de prioriteiten van het onderzoekbeleid alsmede over de
planning van het onderzoek in Zwitserland en de

procedures . De overeenkomst treedt in werking zodra de
partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat de daartoe
noodzakelijke procedures zijn beëindigd .

Gemeenschappen en over de perspectieven van de samen
werking ;
Artikel 14

— toe te zien op de goede uitvoering van deze overeen
komst .

Artikel 11

Het Gemengd Comité, dat bestaat uit vertegenwoordigers
van de Commissie en Zwitserland , stelt zijn reglement van

Deze overeenkomst is van toepassing , enerzijds , op de
gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap van toepassing is en onder de in
dat Verdrag neergelegde voorwaarden , en , anderzijds , op het
grondgebied van het Zwitsers Eedgenootschap .

orde vast .

Artikel 15

Het komt op verzoek van een der overeenkomstsluitende
partijen ten minste eenmaal per jaar bijeen .

D. Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

De overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd . Iedere
overeenkomstsluitende partij kan deze overeenkomst te allen
tijde opzeggen of om herziening verzoeken , een en ander met
inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maan
den .

Artikel 12

Tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en
haar Lid-Staten enerzijds en Zwitserland anderzijds kan een
afzonderlijk protocol worden gesloten indien het van weder
zijds belang blijkt te zijn samen te werken op de onder het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal vallende gebieden .

Artikel 16

Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de
Deense , de Duitse , de Engelse , de Franse, de Griekse , de
Italiaanse en de Nederlandse taal , zijnde alle teksten gelijke
lijk authentiek .

Gedaan te . . .

E. Slotbepalingen
Artikel 13

Voor de Zwitserse Bondsraad

Deze overeenkomst wordt door overeenkomstsluitende par
tijen goedgekeurd in het kader van de bij elke partij vigerende

Voor de Raad en de Commissie

van de Europese Gemeenschappen
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Besluit 85 / 424 / EEG van de Raad van 26 maart 1985 betreffende de toepassing van de
Internationale Overeenkomst van 1983 inzake tropisch hout
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 236 van 3 september 198S)
1 . Bladzijde 8 , artikel 1 :

De volgende alinea wordt toegevoegd :
„De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht ."
2 . Onderstaande tekst wordt aan het besluit gehecht :

INTERNATIONALE OVEREENKOMST INZAKE TROPISCH HOUT, 1983
( VERTALING )

PREAMBULE

DE PARTIJEN BIJ DEZE OVEREENKOMST ,

IN HERINNERING BRENGENDE de Verklaring en het Actieprogramma inzake de vestiging van een
nieuwe internationale economische orde , aangenomen door de Algemene Vergadering ,
IN HERINNERING BRENGENDE de resoluties 93 ( IV ) en 124 ( V ), inzake het geïntegreerde
grondstoffenprogramma , die door de Conferentie van de Verenigde Naties inzake Handel en Ontwikkeling
zijn aangenomen op haar vierde en vijfde zitting ,
ERKENNENDE het belang en de noodzaak van juiste en doeltreffende maatregelen tot behoud en
exploitatie van tropische wouden ten einde een optimaal gebruik daarvan te verzekeren en tegelijkertijd het
ecologisch evenwicht van de betrokken regio's en van de biosfeer te handhaven ,
ERKENNENDE het belang dat tropisch hout heeft voor de economie van de leden , vooral voor de uitvoer
van de producerende leden en ter voldoening aan de vraag van de verbruikende leden ,

GELEID DOOR DE WENS een kader voor internationale samenwerking tussen producerende en
verbruikende leden tot stand te brengen voor het vinden van oplossingen voor de problemen waarvoor de
tropisch-houteconomie zich gesteld ziet ,
ZIJN OVEREENGEKOMEN als volgt :

HOOFDSTUK I
DOELSTELLINGEN

a ) Het bieden van een doeltreffend kader voor samenwer

king en overleg tussen de tropisch hout producerende en
tropisch hout verbruikende leden ten aanzien van alle van
belang zijnde aspecten van de tropisch-houteconomie .

Artikel 1

Doelstellingen
Met het oog op de verwezenlijking van de desbetreffende
doelstellingen , door de Conferentie van de Verenigde Naties
inzake Handel en Ontwikkeling aangenomen in haar resolu
ties 93 ( IV ) en 124 ( V) inzake het geïntegreerde grondstof
fenprogramma , ten bate van zowel de producerende als
verbruikende leden en indachtig de souvereiniteit van dé
producerende leden over hun natuurlijke rijkdommen , zijn
de doelstellingen van de Internationale Overeenkomst inzake
tropisch hout, 1983 (hierna te noemen „deze Overeen
komst") als volgt:

b ) Het bevorderen van de uitbreiding en diversificatie van
de internationale handel in tropisch hout en de verbete
ring van de structurele omstandigheden op de markt voor
tropisch hout , door rekening te houden met enerzijds een
stijging op lange termijn van het verbruik en de conti
nuïteit van het aanbod , en anderzijds prijzen die lonend
zijn voor de producenten en billijk voor de verbruikers ,
en de verbetering van de toegang tot de markt.
c) Het bevorderen en steunen van onderzoek en ontwikke

ling ten einde het bosbeheer en het gebruik van het hout te
verbeteren .
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d ) Het verbeteren van de marktgegevens ten einde een
grotere doorzichtigheid van de internationale markt voor
tropisch hout te verzekeren .
e) Het bevorderen van een toenemende en verdere be- en
verwerking van tropisch hout in de producerende lid-sta
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5 . „Verbruikend lid": een land genoemd in bijlage B , dat
partij bij deze Overeenkomst wordt , of een land dat niet
is genoemd in bijlage B en dat partij bij deze Overeen
komst wordt en ten aanzien waarvan de Raad , met

de instemming van dat land , verklaart dat het een ver
bruikend lid is .

ten ten einde hun industrialisatie te bevorderen en

zodoende hun inkomsten uit export te verhogen .
f) Het aanmoedigen van de leden de herbebossing van
tropisch hout voor industriële doeleinden £n de werk
zaamheden op het gebied van het bosbeheer te steunen en
tot ontwikkeling te brengen .

g ) Het verbeteren van de afzet en distributie wat de export
van tropisch hout van producerende leden betreft .
h ) Het aanmoedigen van de ontwikkeling van een nationaal
beleid gericht op een voortgaand gebruik en duurzaam
behoud van de tropische wouden en hun genetische
rijkdommen , en op de handhaving van het ecologisch
evenwicht in de betrokken regio's .

6 . „Organisatie": de Internationale Organisatie voor tro
pisch hout , opgericht overeenkomstig artikel 3 .
7 . „Raad": de Internationale Raad voor tropisch hout ,
ingesteld overeenkomstig artikel 6 .
8 . „Bijzondere stemming": een stemming waarvoor zijn
vereist ten minste twee derde van de stemmen , uitge
bracht door de aanwezige stemuitbrengende produ
cerende leden en ten minste 60% van de stemmen ,
uitgebracht door de aanwezige stemuitbrengende ver
bruikende leden — welke stemmen afzonderlijk worden
geteld - op voorwaarde dat deze stemmen zijn uitge
bracht door ten minste de helft van de aanwezige
stemuitbrengende producerende leden en ten minste de
helft van de aanwezige stemuitbrengende verbruikende
leden .

HOOFDSTUK II

Begripsomschrijvingen

9 . „Stemming bij verdeelde gewone meerderheid": een
stemming waarvoor zijn vereist meer dan de helft van de
stemmen uitgebracht door de aanwezige stemuitbren
gende producerende leden en meer dan de helft van de
stemmen uitgebracht door de aanwezige stemuitbren
gende verbruikende leden , welke stemmen afzonderlijk
worden geteld .

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan

10 . „Boekjaar": het tijdvak van 1 januari tot en met 31

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Artikel 2

onder :

1 . „Tropisch hout": tropisch hout , anders dan van naald
bomen , voor industrieel gebruik , dat groeit of wordt
geproduceerd in de landen gelegen tussen de Kreefts
keerkring en de Steenbokskeerkring . De term omvat
rondhout , gezaagd hout , fineeren multiplex . Multiplex
dat gedeeltelijk hout van naaldbomen van tropische
oorsprong omvat , valt eveneens onder deze begripsom
schrijving .

december .

11 . „Vrij te gebruiken valuta": de Duitse mark , de Franse
frank , de Japanse yen , het pond sterling en de US dollar ,
alsmede iedere andere munteenheid die eventueel door

een bevoegde internationale monetaire organisatie is
aangewezen als munteenheid die in feite veel wordt
gebruikt voor het verrichten van betalingen voor inter
nationale transacties en die veel wordt gewisseld op de
voornaamste wisselmarkten .

2 . „Verdere be- en verwerking": de be- en verwerking van
rondhout tot primaire houtprodukten , halffabrikaten
en eindprodukten , geheel of bijna geheel vervaardigd
van tropisch hout .
HOOFDSTUK III

3 . „Lid" : een Regering of een intergouvernementele orga
nisatie zoals bedoeld in artikel 5 , die ermede heeft

ingestemd gebonden te zijn door deze Overeenkomst ,
ongeacht of deze voorlopig of definitief in werking is
getreden .
4 . „Producerend lid": een land dat in het bezit is van

rijkdommen van het tropisch woud en / of naar omvang
van de export een netto exporteur van tropisch hout,
dat is genoemd in bijlage A en partij bij deze Overeen
komst wordt , of een land dat in het bezit is van
rijkdommen van het woud en / of naar omvang van de
export een netto exporteur van tropisch hout , dat niet is
genoemd in bijlage A en dat partij bij deze Overeen
komst wordt en ten aanzien waarvan de Raad , met de
instemming van dat land , verklaart dat het een produ
cerend lid is .

ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE

Artikel 3

Oprichting, zetel en structuur van de Internationale Organi
satie voor tropisch hout
1.
Hierbij wordt de Internationale Organisatie voor
tropisch hout opgericht , die ten doel heeft de bepalingen van
deze Overeenkomst uit te voeren en toezicht uit te oefenen op
de werking van deze Overeenkomst .

2.
De werkzaamheden van de Organisatie worden ver
richt door de Internationale Raad voor tropisch hout ,
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ingesteld krachtens artikel 6 , de commissies en andere
ondergeschikte organen bedoeld in artikel 24 , en de uitvoe
rend directeur en het personeel .

2.
Elk lid wordt in de Raad vertegenwoordigd door één
vertegenwoordiger en kan plaatsvervangers en adviseurs
aanwijzen om de zittingen van de Raad bij te wonen .

3.
De Raad beslist tijdens zijn eerste zitting over de plaats
van vestiging van de zetel van de Organisatie .

3.
Een plaatsvervangend vertegenwoordiger wordt ge
machtigd te handelen en te stemmen namens de vertegen
woordiger wanneer deze afwezig is of onder bijzondere
omstandigheden .

4.
De zetel van de Organisatie dient te allen tijde te zijn
gevestigd op het grondgebied van een lid .

Artikel 7
Artikel 4

Bevoegdheden en functies van de Raad

Lidmaatschap van de Organisatie
Er bestaan twee categorieën leden van de organisatie , te

1.
De Raad oefent alle bevoegdheden en functies uit ,
noodzakelijk voor de uitvoering van de bepalingen van deze

weten :

Overeenkomst , of doet deze uitoefenen .

a ) producerende leden en
b ) verbruikende leden .

Artikel 5

Lidmaatschap van intergouvernementele organisaties
1.
Steeds wanneer er in deze Overeenkomst sprake is van
„Regeringen" wordt hiermee tevens bedoeld de Europese
Economische Gemeenschap en elke andere intergouverne
mentele organisatie die verantwoordelijkheden draagt ten
aanzien van het onderhandelen over en het sluiten en het

toepassen van internationale overeenkomsten , in het bijzon
der grondstoffenovereenkomsten . Derhalve wordt , steeds
wanneer in deze Overeenkomst sprake is van ondertekening ,
bekrachtiging , aanvaarding of goedkeuring of kennisgeving
van voorlopige toepassing , dan wel van toetreding , in het
geval van zodanige intergouvernementele organisaties ,
tevens bedoeld de ondertekening , de bekrachtiging , de
aanvaarding of de goedkeuring of de kennisgeving van
voorlopige toepassing , dan wel de toetreding door zodanige
intergouvernementele organisaties .
2.
Bij stemmingen over zaken die onder hun bevoegdheid
vallen , beschikken bedoelde intergouvernementele organisa
ties over een aantal stemmen dat gelijk is aan het totale aantal
van de stemmen die aan hun lid-staten kunnen worden

toegewezen overeenkomstig artikel 10 . In zulke gevallen zijn
de lid-staten van bedoelde intergouvernementele organisaties
niet gerechtigd hun individuele stemrechten uit te oefenen .

HOOFDSTUK IV
DE INTERNATIONALE RAAD VOOR TROPISCH HOUT

Artikel 6

Samenstelling van de Internationale Raad voor tropisch
hout

1.
De hoogste autoriteit van de Organisatie is de Inter
nationale Raad voor tropisch hout , die bestaat uit alle leden
van de Organisatie .

2.
De Raad stelt , bij bijzondere stemming , de regels en
voorschriften vast die nodig zijn voor de uitvoering van de
bepalingen van deze Overeenkomst , met inbegrip van zijn
huishoudelijk reglement , het financiële reglement van de
Organisatie en het personeelsstatuut . Het financiële regle
ment zal onder meer van toepassing zijn op de inkomsten en
uitgaven van de administratieve rekening en van de bijzon
dere rekening . In zijn huishoudelijk reglement kan de Raad
voorzien in een werkwijze waardoor hij , zonder bijeen te
komen , ten aanzien van bepaalde problemen een beslissing
kan nemen .

3.
De Raad houdt een zodanige administratie bij als voor
de uitoefening van zijn functies ingevolge deze Overeenkomst
noodzakelijk is .

Artikel 8
Voorzitter en vice-voorzitter van de Raad

1.
De Raad kiest voor ieder kalenderjaar een voorzitter en
een vice-voorzitter , die niet worden bezoldigd door de
Organisatie .
2.

Van de voorzitter , en de vice-voorzitter wordt één van

beiden gekozen uit de vertegenwoordigers van de produce
rende leden , terwijl de andere wordt gekozen uit de verte
genwoordigers van de verbruikende leden . Deze functies
rouleren ieder jaar tussen beide categorieën leden , met dien
verstande echter dat zulks , in buitengewone omstandighe
den , de herverkiezing van de voorzitter of van de vice-voor
zitter of van beiden niet belet , indien de Raad hiertoe bij
bijzondere stemming besluit .
3.
Wanneer de voorzitter tijdelijk afwezig is , wordt hij
vervangen door de vice-voorzitter . Wanneer zowel de voor
zitter als de vice-voorzitter tijdelijk afwezig zijn , of wanneer
één van beiden of beiden afwezig zijn voor het resterende
gedeelte van de ambtstermijn waarvoor zij werden gekozen ,
kan de Raad uit de vertegenwoordigers van de producerende
leden en / of uit de vertegenwoordigers van de verbruikende
leden , al naar het geval , nieuwe functionarissen kiezen die
tijdelijk of voor het resterende gedeelte van de ambtstermijn
waarvoor hun voorgangers waren gekozen , worden aange
steld .
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Artikel 9

Zittingen van de Raad

1.

In het algemeen houdt de Raad ten minste per jaar één

gewone zitting .

2.
De Raad komt in buitengewone zitting bijeen wanneer
hij daartoe besluit of wanneer hierom wordt verzocht
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komstig lid 2 van dit artikel , gelijkelijk verdeeld tussen alle
producerende leden van de Afrikaanse regio . Indien er
stemmen overblijven , wordt elke stem toegewezen aan een
producerend lid van de Afrikaanse regio : de eerste aan het
producerende lid waaraan het hoogste aantal stemmen is
toegewezen , berekend overeenkomstig lid 2 van dit artikel ,
de tweede aan het producerend lid waaraan het daaropvol
gende hoogste aantal stemmen is toegewezen , en zo verder
tot alle overblijvende stemmen verdeeld zijn .

door :

a ) de uitvoerend directeur , in overleg met de voorzitter van
de Raad , of

b ) een meerderheid van de producerende leden of een

4.
Voor de berekening van de verdeling van stemmen
ingevolge lid 2 , letter b ), van dit artikel wordt onder
„rijkdommen van het tropisch woud" verstaan , produktief
loofhoutbos zoals gedefinieerd door de Voedsel- en Land
bouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO ).

meerderheid van de verbruikende leden , of
c) leden met ten minste 500 stemmen .

3.
De zittingen van de Raad worden gehouden in de zetel
van de Organisatie , tenzij de Raad , bij bijzondere stemming ,
anders besluit . Indien de Raad op verzoek van een lid niet in
de zetel van de Organisatie maar elders bijeenkomt , neemt
dat lid de voor de Raad ontstane extra kosten voor zijn
rekening .
4.

De aankondiging van de zittingen en de agenda

hiervoor worden door de uitvoerend directeur ten minste zes

weken van tevoren aan de leden medegedeeld , behalve in
spoedeisende gevallen , waarin de aankondiging ten minste
zeven dagen van tevoren geschiedt .

Artikel 10

Verdeling yan de stemmen
1.

5.

De stemmen van de verbruikende leden worden als

volgt verdeeld : elk verbruikend lid krijgt aanvankelijk tien
stemmen ; de overblijvende stemmen worden tussen de
verbruikende leden verdeeld in verhouding tot de gemiddelde
omvang; van hun onderscheiden netto invoer van tropisch
hout over de periode van drie jaar, die begint vier kalender
jaren vóór de verdeling van de stemmen .
6.
De Raad verdeelt de stemmen voor ieder boekjaar aan
het begin van de eerste zitting van het boekjaar overeenkom
stig de bepaling van dit artikel . Deze verdeling blijft van
kracht voor de resterende periode van het boekjaar , behou
dens het bepaalde in lid 7 van dit artikel .

7.
Wanneer er wijziging komt in het aantal leden van de
Organisatie of wanneer het stemrecht van een lid wordt
geschorst of hersteld krachtens een bepaling van deze
Overeenkomst , regelt de Raad voor de desbetreffende cate
gorie of categorieën leden die herverdeling van de stemmen
overeenkomstig dit artikel . De Raad bepaalt in dat geval
wanneer deze herverdeling van kracht wordt .

De producerende leden bezitten te zamen 1 000 stem

men en de verbruikende leden bezitten te zamen 1 000

8.

Er zijn geen gedeelde stemmen .

stemmen .

2.
De stemmen van de producerende leden worden als
volgt verdeeld :

a) 400 stemmen worden gelijkelijk verdeeld tussen de drie
producerende regio's van Afrika , Azië en het Stille
Oceaan-gebied , en Latijns-Amerika . De aldus aan elke
regio toegewezen stemmen worden dan gelijkelijk ver
deeld tussen de producerende leden van die regio ;
b ) 300 stemmen worden verdeeld tussen de producerende
leden overeenkomstig hun onderscheiden aandeel in de
totale rijkdommen van het tropisch woud van alle
producerende leden , en
c) 300 stemmen worden verdeeld onder de producerende
leden in verhouding tot het gemiddelde van de waarde
van hun onderscheiden netto uitvoer van tropisch hout
over de meest recente periode van drie jaar waaromtrent
definitieve cijfers beschikbaar zijn .

3.
Niettegenstaande het bepaalde in lid 2 van dit artikel
wordt het totaal aantal stemmen toegewezen aan de produ
cerende leden van de Afrikaanse regio , berekend overeen

Artikel 11

Stemprocedure in de Raad

1.
Ieder lid is gerechtigd tot het uitbrengen van het aantal
stemmen dat het bezit en is niet gerechtigd tot het verdelen
van zijn stemmen . Een lid is evenwel niet verplicht de
stemmen die het gerechtigd is uit te brengen kachtens lid 2
van dit artikel , in dezelfde zin uit te brengen als zijn eigen
stemmen .

2.

Door middel van een aan de voorzitter van de Raad

gerichte schriftelijke kennisgeving kan ieder producerend lid
onder zijn eigen verantwoordelijkheid ieder ander produce
rend lid , en evenzo kan ieder verbruikend lid onder zijn eigen
verantwoordelijkheid ieder ander verbruikend lid machtigen
zijn belangen te behartigen en zijn stemrecht uit te oefenen op
iedere bijeenkomst van de Raad .
3.
Bij onthouding wordt een lid geacht zijn stemmen niet
te hebben uitgebracht .
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Besluiten en aanbevelingen van de Raad
1.
De Raad streeft ernaar al zijn besluiten te nemen en al
zijn aanbevelingen te doen bij consensus . Indien een consen
sus niet kan worden bereikt , worden alle besluiten van de
Raad genomen en worden alle aanbevelingen gedaan door
middel van stemming bij verdeelde gewone meerderheid ,
tenzij in deze Overeenkomst een bijzondere stemming is
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kennis van bestaande intergouvernementele , gouvernemen
tele of niet-gouvernementele organisaties , ten einde te voor
komen dat dubbel werk ter verwezenlijking van de doelstel
lingen van deze Overeenkomst wordt verricht en de onder
linge afstemming en de doeltreffendheid van hun werkzaam
heden te vergroten .

Artikel 15

voorzien .

Toelating van waarnemers
2.
Wanneer een lid gebruik maakt van het bepaalde in
artikel 11 , lid 2 , en wanneer zijn stemmen worden uitge
bracht op een bijeenkomst van de Raad , wordt dit lid geacht ,
voor de toepassing van lid 1 van dit artikel , aanwezig te zijn
en te stemmen .

De Raad kan iedere regering die geen lid is of iedere
organisatie , bedoeld in de artikelen 14 , 20 en 27 , die zich
bezighoudt met tropisch hout , uitnodigen als waarnemer een
bijeenkomst van de Raad bij te wonen .

Artikel 13

Artikel 16

Quorum in de Raad

De uitvoerend directeur en het personeel

1.
Het quorum voor iedere bijeenkomst van de Raad
wordt gevormd door de meerderheid van de producerende

1.

De Raad stelt , bij bijzondere stemming , de uitvoerend

directeur aan .

leden en de meerderheid van de verbruikende leden , mits die
leden ten minste twee derde van het totale aantal stemmen in

hun onderscheiden categorieën bezitten .

2.
De algemene voorwaarden waarop de uitvoerend
directeur wordt aangesteld , worden vastgesteld door de
Raad .

2.
Indien er op de voor de bijeenkomst vastgestelde dag en
op de daaropvolgende dag geen quorum is overeenkomstig
lid 1 van dit artikel , wordt het quorum op de daaropvolgende
dagen van de bijeenkomst gevormd door de meerderheid van
de producerende leden en de meerderheid van de verbruiken
de leden , mits die leden de meerderheid van het totale aantal
stemmen in hun onderscheiden categorieën bezitten .
3.
Ieder lid dat wordt vertegenwoordigd overeenkomstig
artikel 11 , lid 2 , wordt geacht aanwezig te zijn .

Artikel 14

Samenwerking en coördinatie met andere organisaties

1.
Dé Raad kan alle regelingen treffen die wenselijk zijn
voor de raadpleging van of de samenwerking met de
Verenigde Naties en de organen daarvan , zoals de Con
ferentie der Verenigde Naties over handel en ontwikkeling
( UNCTAD ), de Organisatie der Verenigde Naties voor in
dustriële ontwikkeling ( UNIDO ), het Milieuprogramma der
Verenigde Naties ( UNEP ), het Ontwikkelingsprogramma
der Verenigde Naties ( UNDP ), en het Internationaal
UNCTAD / GATT-Handelscentrum ( ITC ), alsmede de
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties

( FAO ) en de andere daarvoor in aanmerking komende
gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties en
intergouvernementele , gouvernementele en niet-gouverne
mentele organisaties .

3.
De uitvoerend directeur is de hoogste functionaris van
de Organisatie en is de Raad verantwoording verschuldigd
voor de toepassing en de werking van deze Overeenkomst in
overeenstemming met de besluiten van de Raad .
4.
De uitvoerend directeur benoemt het personeel over
eenkomstig de door de Raad vastgestelde voorschriften .
Tijdens zijn eerste zitting stelt de Raad , bij bijzondere
stemming , het aantal leidinggevende en administratieve
personeelsleden vast dat door de uitvoerend directeur mag
worden benoemd . Iedere wijziging in de personeelssterkte
van het leidinggevende en het administratieve personeel
geschiedt bij besluit van de Raad bij bijzondere stemming.
Het personeel is verantwoording verschuldigd aan de uitvoe
rend directeur .

5.
Noch de uitvoerend directeur , noch de personeelsleden
mogen financiële belangen hebben in de industrie of de
handel met betrekking tot tropisch hout of in handelsactivi
teiten die daarmede verband houden .

6.
Noch de uitvoerend directeur , noch de andere perso
neelsleden mogen bij de vervulling van hun taken instructies
vragen of ontvangen van enig lid of van enige autoriteit
buiten de Organisatie . Zij dienen zich te onthouden van
handelingen die onverenigbaar zijn met hun positie als
internationaal ambtenaar die in laatste instantie verant

woording verschuldigd is aan de Raad . Elk lid van de
Organisatie eerbiedigt het uitsluitend internationale karakter
van de taak van de uitvoerend directeur en van de andere

2.

Voor zover mogelijk maakt de Organisatie ten volle

gebruik van de faciliteiten , diensten en gespecialiseerde

personeelsleden en tracht hen niet te beïnvloeden bij de
vervulling van die taak .
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HOOFDSTUK V

VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN

2.
De uitvoerend directeur is verantwoordelijk voor het
beheer van bedoelde rekeningen en de Raad stelt te dien einde
de nodige bepalingen in zijn huishoudelijk reglement vast .

. Artikel 1 7
Voorrechten en immuniteiten

1.
De Organisatie bezit rechtspersoonlijkheid . In het
bijzonder heeft zij de bevoegdheid contracten af te sluiten ,
roerende en onroerende goederen te verwerven en te ver
vreemden , alsmede in rechte op te treden .
2.
De Organisatie tracht zo spoedig mogelijk na de
inwerkingtreding van deze Overeenkomst met de Regering
van het land waarin de zetel van de Organisatie wordt
gevestigd ( hierna te noemen de „Regering van het gastheer
land") een overeenkomst (hierna te noemen „Zetelovereen

komst") te sluiten , waarin de rechtspositie en de voorrechten
en immuniteiten van de Organisatie , haar uitvoerend direc
teur en haar personeel en deskundigen , alsmede van de
vertegenwoordigers van de leden , worden geregeld zoals
noodzakelijk voor de uitoefening van hun functies .
3.
In afwachting van het sluiten van de Zetelovereen
komst , bedoeld in lid 2 van dit artikel , verzoekt de Organi
satie de Regering van het gastheerland , voor zover de
wetgeving van dat land zulks toestaat , vrijstelling te verlenen
van belasting op de door de Organisatie aan haar personeels
leden betaalde salarissen alsmede op de activa , de inkomsten
en de andere eigendommen van de Organisatie .

4.
De Organisatie kan tevens met een of meer andere
landen overeenkomsten sluiten betreffende die bevoegdheid ,
voorrechten en immuniteiten die noodzakelijk kunnen zijn
voor de passende werking van deze Overeenkomst .

5.
Indien de zetel van de Organisatie wordt overgeplaatst
naar een ander land , sluit het desbetreffende lid zo spoedig
mogelijk met de Organisatie een Zetelovereenkomst , die
moet worden goedgekeurd door de Raad .
6.
De Zetelovereenkomst staat los van de onderhavige
Overeenkomst . Zij wordt evenwel beëindigd :
a ) met instemming van de Regering van het gastheerland en
van de Organisatie ;

b) ingeval de zetel van de Organisatie verhuist uit het
grondgebied van de Regering van het gastheerland , of

Artikel 19

Administratieve rekening

1.
De uitgaven vereist voor de werking van dêzè Over
eenkomst komen ten laste van de administratieve rekening en
worden gedekt door jaarlijkse bijdragen die door de leden
worden betaald overeenkomstig hun onderscheiden consti
tutionele of institutionele procedures en die worden berekend
overeenkomstig de leden 3 , 4 en 5 van dit artikel .
2.
De uitgaven van de afvaardigingen naar de Raad , de
commissies en alle andere ondergeschikte organen van de
Raad , bedoeld in artikel 24 , komen ten laste van de
betrokken leden . Wanneer een lid verzoete om bijzondere
diensten van de Organisatie , den eist de Raad van dit lid dat
het de uitgaven voor deze diensten voor zijn eigen rekening
neemt .

3.
Voor het einde van ieder boekjaar keurt de Raad de
administratieve begroting van de Organisatie voor het
volgende boekjaar goed en berekent de bijdrage van ieder lid
aan deze begroting .

4.
Voor ieder boekjaar wordt de bijdrage van ieder lid aan
de administratieve begroting bepaald naar de verhouding
waarin het aantal van zijn stemmen op het tijdstip waarop de
administratieve begroting voor dat boekjaar wordt goedge
keurd , staat tot het totale aantal stemmen van alle leden . Bij
het vaststellen van de bijdragen worden de stemmen van ieder
lid berekend zonder acht te slaan op een eventuele schorsing
van het stemrecht van een lid of een daaruit voortvloeiende

herverdeling van stemmen .
5.
De Raad berekent de aanvankelijke bijdrage van ieder
lid dat tot de Organisatie toetreedt na de inwerkingtreding
van deze Overeenkomst , op basis van het aantal stemmen dat
dit lid zal krijgen en van de resterende periode van het
lopende boekjaar , maar de bijdragen die worden verlangd
van de andere leden voor het lopende boekjaar , blijven
hierdoor ongewijzigd .

c) ingeval de Organisatie ophoudt te bestaan .

HOOFDSTUK VI

FINANCIËLE BEPALINGEN

6.
De bijdragen aan de eerste administratieve begroting
worden verschuldigd op een door de Raad tijdens zijn eerste
zitting vast te stellen datum . De bijdragen aan de volgende
administratieve begrotingen worden verschuldigd op de
eerste dag van ieder boekjaar . De bijdragen van de leden voor
het boekjaar waarin zij lid van de Organisatie worden ,
worden verschuldigd op de datum waarop zij lid worden .

Artikel 18

Financiële rekeningen

1.

Er worden twee rekeningen ingesteld :

a ) de administratieve rekening en

b ) de bijzondere rekening .

7.
Indien een lid vier maanden nadat zijn bijdrage ver
schuldigd wordt overeenkomstig lid 6 van dit artikel , zijn
volledige bijdrage aan de administratieve begroting niet heeft
betaald , verzoekt de uitvoerend directeur het lid zijn betaling
zo snel mogelijk te verrichten . Indien het lid na verloop van
twee maanden na een dergelijk verzoek zijn bijdrage nog niet
heeft betaald , wordt verzocht de redenen op te geven waarom
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het de betaling ervan niet heeft kunnen verrichten . Indien het
lid zijn bijdrage nog steeds niet heeft betaald zeven maanden
na de datum waarop deze verschuldigd was , worden zijn
stemrechten geschorst , en wordt rente geheven over zijn
verlate bijdrage volgens de rentevoet van de centrale bank
van het gastheerland , totdat zijn bijdrage volledig is betaald ,
tenzij de Raad , bij bijzondere stemming , anders beslist .

voor de financiering van goedgekeurde projecten en alle
verplichtingen die daaruit voortvloeien , op zich te nemen ,
met dien verstande dat de Organisatie zich het recht voorbe
houdt toe te zien op het gebruik van de gelden en de
uitvoering van de aldus gefinancierde projecten te volgen . De
Organisatie is evenwel niet verantwoordelijk voor vrijwillig
door een of meer leden of door andere eenheden gegeven
garanties .

8.
Een lid wiens rechten zijn geschorst krachtens lid 7 van
dit artikel , blijft verplicht zijn bijdrage te betalen .

8.
Geen enkel lid is door zijn lidmaatschap van de
Organisatie aansprakelijk voor leningen die ten behoeve van
projecten zijn aangegaan of verstrekt door ieder ander lid of
iedere andere eenheid .

Artikel 20

Bijzondere rekening

1.
Voor de bijzondere rekening worden twee subrekenin
gen ingesteld :
a ) de subrekening voor de activiteiten ter voorbereiding van
de projecten en
b ) de subrekening voor de projecten .

2.
Mogelijke financieringsbronnen voor de bijzondere
rekening zijn :
a ) de tweede rekening van het Gemeenschappelijk Fonds
voor Grondstoffen , wanneer het operationeel wordt ;
b ) regionale en internationale financiële instellingen en

c) vrijwillige bijdragen .
3.
De middelen van de bijzondere rekening worden
uitsluitend gebruikt voor goedgekeurde projecten of voor
activiteiten ter voorbereiding daarvan .
4.
Alle uitgaven van de subrekening voor de activiteiten
ter voorbereiding van de projecten worden terugbetaald van
de subrekening voor de projecten , zodra de projecten zijn
goedgekeurd en gefinancierd . Indien de Raad binnen zes
maanden na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst
geen geld heeft ontvangen voor de subrekening voor de
activiteiten ter voorbereiding van de projecten , beziet hij
opnieuw de situatie en neemt de nodige maatregelen .
5.
Alle inkomsten betreffende duidelijk omschreven pro
jecten worden geboekt op de bijzondere rekening . Alle
uitgaven betreffende deze projecten , met inbegrip van de
bezoldiging en de reiskosten van adviseurs en deskundigen ,
komen ten laste van de bijzondere rekening .
6.
De Raad stelt , bij bijzondere stemming , de algemene
voorwaarden vast volgens welke hij te gelegener tijd en in de
daarvoor in aanmerking komende gevallen , projecten zou
willen steunen met het oog op de financiering daarvan door
middel van leningen , wanneer een of meer leden vrij willig alle
verplichtingen en verantwoordelijkheden betreffende deze
leningen op zich hebben genomen . De Organisatie aanvaardt
geen enkele verplichting tot dergelijke leningen .
7.
De Raad kan iedere eenheid , daarbij inbegrepen een lid
of een combinatie van leden , aanwijzen en steunen met
instemming van die eenheid , ten einde leningen te ontvangen

9.
Indien vrijwillige bijdragen zonder bepaalde bestem
ming worden aangeboden aan de Organisatie , kan de Raad
deze gelden aanvaarden . De desbetreffende gelden kunnen
worden gebruikt voor activiteiten ter voorbereiding van de
projecten en voor goedgekeurde projecten .
10 .
De uitvoerend directeur streeft ernaar op de algemene
voorwaarden eventueel door de Raad vast te stellen , een
passende en verzekerde financiering te vinden voor de door
de Raad goedgekeurde projecten .

11 .
De bijdragen voor bepaalde goedgekeurde projecten
worden uitsluitend gebruikt voor de projecten waarvoor zij
aanvankelijk waren bestemd , tenzij de Raad anders besluit in
overleg met de contribuant . Na voltooiing van een project
betaalt de Organisatie aan de verschillende contribuanten
van de speciale projecten de gelden die nog over mochten
zijn , terug, in verhouding tot het deel dat iedere contribuant
heeft geleverd in het totaal van de bijdragen die aanvankelijk
zijn verleend voor de financiering van dit project , tenzij de
contribuant een andere regeling aanvaardt .

Artikel 21

Wijze van betaling

1.
De bijdragen voor de administratieve rekening geschie
den in vrij te gebruiken valuta's en worden vrijgesteld van
deviezenbeperkingen .
2.
De bij dragen voor de bij zondere rekening geschieden in
vrij te gebruiken valuta's en worden vrijgesteld van deviezen
beperkingen .
3.
De Raad kan ook besluiten bijdragen voor de bijzon
dere rekening te aanvaarden in andere vormen , zoals in de
vorm van wetenschappelijk of technisch materiaal of perso
neel , volgens de eisen van de goedgekeurde projecten .

Artikel 22

Verificatie en publikatie van de rekeningen
1.
De Raad benoemt onafhankelijke accountants voor het
verifiëren van de rekeningen van de Organisatie.
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2.
Onafhankelijke accountantsrapporten inzake de admi
nistratieve en bijzondere rekening wórden zo spoedig moge
lijk aan het eind van ieder boekjaar , doch uiterlijk zes
maanden na die datum , aan de leden ter beschikking gesteld ,
en worden door de Raad bestudeerd ten einde te worden

goedgekeurd tijdens zijn eerstvolgende zitting , op een wijze
als passend wordt geacht . Daarna wordt een samenvatting
van de geverifieerde rekeningen alsmede de balans gepubli
ceerd .
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a ) zij dienen betrekking te hebben op de produktie en het
gebruik van tropisch hout voor industriële doeleinden ;

b ) zij dienen voordelen op te leveren voor de tropisch
houteconomie in haar geheel en van belang te zijn voor
zowel producerende als verbruikende leden ;

c) zij dienen verband te houden met de instandhouding en
uitbreiding van de internationale handel in tropisch
hout ;

d) zij dienen redelijke vooruitzichten te bieden voor posi
tieve economische resultaten in verhouding tot de kosten
en

HOOFDSTUK VII OPERATIONELE ACTIVITEITEN

e) zij dienen maximaal gebruik te maken van bestaande
onderzoekinstellingen en , in zo groot mogelijke mate ,
dubbel werk te voorkomen .

Artikel 23

Projecten

1.
Alle projectvoorstellen worden door de leden voorge
legd aan de Organisatie en worden bestudeerd door de
desbetreffende commissie .

2.
Voor het bereiken van de doelstellingen vermeld in
artikel 1 bestudeert de Raad alle projectvoorstellen op het
gebied van onderzoek en ontwikkeling, marktgegevens , het
verder en op grotere schaal be- en verwerken in producerende
lid-staten die ontwikkelingsland zijn , en herbebossing en
bosbeheer , te zamen met de door de desbetreffende commis
sie voorgelegde aanbeveling ; deze projectvoorstellen betref

fende tropisch hout zoals omschreven in artikel 2 , lid 1 ,
kunnen ook andere produkten van tropisch hout omvatten
dan die opgesomd in artikel 2 , lid 1 . Deze bepaling is , waar
nodig, eveneens van toepassing op de taken van de commis

7.
Projecten op het gebied van marktgegevens , het verder
en op grotere schaal be- en verwerken , en herbebossing en
bosbeheer dienen te voldoen aan maatstaf b ) en , voor zover
mogelijk, aan de maatstaven a), c), d ) en e ) zoals vervat in
lid 6 van dit artikel .

8.
De Raad bepaalt de prioriteit van de projecten , met
inachtneming van de belangen en kenmerken van elk der
producerende regio's . Aanvankelijk geeft de Raad voorrang
aan de projectprofielen voor onderzoek en ontwikkeling,
zoals goedgekeurd door de Zesde Voorbereidende Vergade
ring inzake tropisch hout op grond van het geïntegreerde
grondstoffenprogramma en aan de andere projecten die de
Raad goedkeurt .
9.
De Raad kan , bij bijzondere stemming , de steun aan
elk project beëindigen .

sies zoals vervat in artikel 25 .

3.
Op basis van de maatstaven vervat in lid 6 of lid 7 van
dit artikel keurt de Raad , bij bijzondere stemming, projecten
goed voor financiering of steun overeenkomstig artikel 20 .
4.
De Raad neemt voortdurend maatregelen voor de
uitvoering van goedgekeurde projecten en volgt , ter waar
borging van de doeltreffendheid ervan , de activiteiten ter
afronding ervan .

5.
Projecten voor onderzoek en ontwikkeling dienen
betrekking te hebben op ten minste een van de volgende vijf
gebieden:
a ) gebruik van hout , met inbegrip van het gebruik van
minder bekende en minder gebruikte soorten ;

Artikel 24

Instelling van commissies
1.
Hierbij worden de volgende commissies ingesteld als
vaste commissies van de Organisatie :

a ) Commissie voor uitwisseling van economische gegevens
en marktgevens ;
b ) Commissie voor herbebossing en bosbeheer , en
c) Commissie voor de bosbouwindustrie .

b ) exploitatie van natuurlijke bossen ;

2.
De Raad kan , bij bijzondere stemming , de andere
commissies en ondergeschikte organen instellen die hij
passend en nodig acht .

c) ontwikkeling van herbebossing;

3.

d ) rooien , exploitatie-infrastructuur, opleiding van tech
nisch personeel ;

e) institutioneel kader, nationale planning.
6.
Door de Raad goedgekeurde projecten inzake onder
zoek en ontwikkeling dienen te voldoen aan alle onderstaan
de maatstaven :

De in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoelde commissies

en ondergeschikte organen zijn verantwoording verschuldigd
aan de Raad en werken onder zijn algemene leiding. De
vergaderingen van de commissies en de ondergeschikte
organen worden bijeengeroepen door de Raad .

4.
De deelneming aan elk van de commissies staat open
voor alle leden . Het huishoudelijk reglement van de commis
sies wordt vastgesteld door de Raad .
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Artikel 25

Taken van de commissies

1.
De Commissie voor uitwisseling van economische
gegevens en marktgegevens
a ) beziet voortdurend de beschikbaarheid en kwaliteit van
statistieken en andere informatie die de Organisatie
nodig heeft ;

b ) analyseert de statistische gegevens en specifieke indica
toren nader aangeduid in bijlage C voor het volgen van de
internationale handel in tropisch hout ;
c) beziet voortdurend de internationale markt voor tropisch
hout , de huidige situatie en vooruitzichten op korte
termijn , op basis van de gegevens genoemd in letter b )
hierboven en van andere van belang zijnde informatie ;

d ) doet de Raad aanbevelingen inzake de behoefte aan en de
aard van wenselijk geachte studies inzake tropisch hout ,
met inbegrip van de vooruitzichten van de internationale
markt voor tropisch hout op lange termijn en controleert
en beziet door de Raad opgedragen studies ;
e ) verricht alle andere haar door de Raad opgedragen taken
betreffende de economische , technische en statistische

aspecten van tropisch hout ;

f) helpt bij het tot stand brengen van technische samenwer
king ten behoeve van producerende leden ter verbetering
van hun desbetreffende diensten voor de statistiek .

3.
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De Commissie voor de bosbouwindustrie

a ) bevordert de samenwerking tussen producerende en
verbruikende leden als deelgenoten in de ontwikkeling
van be- en verwerkingsactiviteiten in de producerende
lid-staten op onder andere de volgende gebieden :
i ) overdracht van technologie ;

ii ) opleiding;
iii ) standaardisering van de nomenclatuur van tropisch
hout ;

iv ) harmonisatie van de specificaties van be- en verwerk
te produkten ;
v ) bevordering van investeringen en economische
samenwerkingsprojecten , en
vi ) afzet ;

b ) bevordert de uitwisseling van informatie ter vergemak
kelijking van structurele veranderingen die samenhangen
met een verder en op grotere schaal be- en verwerken in
het belang van zowel de producerende als de verbruiken
de leden ;

c) controleert de lopende activiteiten op dit gebied , onder
kent en bestudeert de problemen , gaat na welke oplos
singen daarvoor mogelijk zijn en bestudeert deze , een en
ander in samenwerking met de bevoegde organisaties ;
d ) bevordert de vergroting van technische hulp voor natio
nale programma's voor de be- en verwerking van tro
pisch hout .
4.
Onderzoek en ontwikkeling vormen een gemeenschap
pelijke taak van de ingevolge artikel 24 , lid 1 , ingestelde
commissies .

2.

De Commissie voor herbebossing en bosbeheer

a ) beziet regelmatig de steun en hulp die op nationaal en
internationaal niveau worden verschaft voor herbebos

sing en bosbeheer voor de produktie van tropisch hout
voor industriële doeleinden ;

b ) bevordert de opvoering van de technische hulp voor
nationale programma's voor herbebossing en bosbe
heer ;

c) beoordeelt de behoefte aan herbebossing en bosbeheer en
stelt vast welke financieringsbronnen daarvoor aanwezig
zijn ;

d ) beziet regelmatig de toekomstige behoeften van de
internationale handel in tropisch hout voor industriële
doeleinden en , gaat op basis daarvan na welke passende
regelingen en maatregelen op het gebied van herbebos
sing en bosbeheer dienen te worden genomen , en neemt
deze in overweging ;
e ) vergemakkelijkt de overdracht van kennis op het gebied
van herbebossing en bosbeheer met steun van bevoegde
organisaties;

f) coördineert en harmoniseert deze werkzaamheden met

het oog op samenwerking op het gebied van herbebossing
en bosbeheer met de desbetreffende werkzaamheden die

5.
Gezien de nauwe samenhang tussen onderzoek en
ontwikkeling , herbebossing en bosbeheer , het verder en op
grotere schaal be- en verwerken , en marktgegevens dient elk
van de vaste commissies , naast de hierboven aan haar

opgedragen taken , ten aanzien van aan haar voorgelegde
projectvoorstellen , met inbegrip van die inzake onderzoek en
ontwikkeling op het terrein van haar bevoegdheid :
a ) projectvoorstellen te bestuderen en vanuit technisch
oogpunt te beoordelen en te evalueren ;
b ) overeenkomstig door de Raad vastgestelde algemene
richtlijnen te beslissen over en uitvoering te geven aan de
activiteiten ter voorbereiding van projecten die nodig zijn
voor het doen van aanbevelingen inzake projectvoorstel
len aan de Raad ;

c) vast te stellen welke financieringsbronnen aanwezig zijn
voor de in artikel 20 , lid 2 , bedoelde projecten ;

d ) de uitvoering van projecten te volgen en te zorgen voor de
vergaring en de zo ruim mogelijke verspreiding van de
resultaten van projecten ten bate van alle leden ;
e) de Raad aanbevelingen te doen betreffende projecten ;

f) alle andere haar door de Raad opgedragen taken met
betrekking tot projecten te verrichten .

elders worden verricht , zoals die van de FAO , het UNEP ,

de Wereldbank , regionale banken en andere bevoegde
organisaties .

6.
Bij het verrichten van deze gemeenschappelijke taken
houdt elke commissie rekening met de noodzaak de opleiding
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van personeel in de producerende lid-staten te verbeteren ,
modaliteiten voor het organiseren of versterken van de
werkzaamheden en het vermogen van de leden , vooral de
producerende leden , op het gebied van onderzoek en ont
wikkeling te bestuderen en voor te stellen , alsmede de
overdracht van onderzoekkennis- en -technieken tussen de

leden , vooral tussen de producerende leden te bevorderen .

HOOFDSTUK VIII

BETREKKINGEN MET HET GEMEENSCHAPPELIJK FONDS

Artikel 28

Jaarverslag en onderzoek

1.

De Raad publiceert binnen zes maanden na het einde

van ieder kalenderjaar een jaarverslag over zijn activiteiten en
alle andere informatie die hij passend acht .

2.
De Raad onderzoekt en evalueert ieder jaar de wereld
situatie van tropisch hout en wisselt van gedachten over de
vooruitzichten voor , en andere onderwerpen nauw samen
hangend met , de tropisch-houtsector in de wereld , ecologi
sche aspecten en milieuaspecten daaronder begrepen .

VOOR GRONDSTOFFEN

3.
Artikel 26

a ) informatie verstrekt door de leden inzake nationale

produktie, handel , aanbod , voorraden , verbruik en

Betrekkingen met het Gemeenschappelijk Fonds voor
grondstoffen

Wanneer het Gemeenschappelijk Fonds operationeel wordt ,
maakt de Organisatie ten volle gebruik van de mogelijkheden
van de Tweede Rekening van het Gemeenschappelijk Fonds
in overeenstemming met de beginselen , vermeld in de
Overeenkomst tot instelling van het Gemeenschappelijk
Fonds voor grondstoffen .

Het onderzoek ' geschiedt aan de hand van :

prijzen van tropisch hout ;

b ) statistische gegevens en specifieke indicatoren verstrekt
door de leden op de terreinen opgesomd in bijlage C ,
en

c) andere van belang zijnde informatie die de Raad kan
verkrijgen , hetzij rechtstreeks , hetzij via de daarvoor in
aanmerking komende organisaties in het stelsel van de
Verenigde Naties en de daarvoor in aanmerking komen
de intergouvernementele , gouvernementele of niet-gou
vernementele organisaties .

HOOFDSTUK IX

STATISTIEKEN, STUDIES EN INFORMATIE

4.
De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in
de verslagen van de besprekingen van de Raad .

Artikel 27

Statistieken, studies en informatie

HOOFDSTUK X

1.
De Raad gaat nauwe betrekkingen aan met de daar
voor in aanmerking komende intergouvernementele , gouver
nementele en niet-gouvernementele organisaties ten einde te
helpen verzekeren dat recente en betrouwbare gegevens en
informatie over alle factoren betreffende tropisch hout
beschikbaar zijn . In samenwerking met zodanige organisa
ties verzamelt , rubriceert en, indien nodig , publiceert de
Organisatie statistische gegevens met betrekking tot produk
tie , aanbod , handel , voorraden , verbruik en marktprijzen
van tropisch hout en tot daarmede samenhangende terreinen ,
voor zover zulks noodzakelijk is voor de werking van deze

Iedere klacht tegen een lid wegens het niet voldoen aan zijn
verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst en ieder geschil
betreffende de uitlegging of de toepassing van deze Overeen
komst worden ter beslissing aan de Raad voorgelegd . De
besluiten die de Raad ter zake neemt zijn definitief en

Overeenkomst .

bindend .

DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 29

Klachten en geschillen

2.
De leden verstrekken , op zo uitgebreid mogelijke
schaal , voor zover niet onverenigbaar met hun nationale
wetgeving, binnen een redelijke termijn de statistische gege
vens en informatie inzake tropisch hout , waarom de Raad

Artikel 30

Algemene verplichtingen van de leden

verzoekt .

1.
3.
De Raad laat alle nodige studies maken over de
ontwikkelingen en over de problemen op korte en lange
termijn van de wereldmarkt voor tropisch hout.

Tijdens de werkingsduur van deze Overeenkomst

stellen de leden alles in het werk en werken zij samen om te

bevorderen dat de doelstellingen van deze Overeenkomst
worden bereikt en om te voorkomen dat maatregelen worden
genomen in strijd met deze doelstellingen .

4.
De Raad draagt er zorg voor dat door de leden
verstrekte informatie niet op zodanige wijze wordt gebruikt ,
dat daardoor het vertrouwelijk karakter van de werkzaam
heden van personen of maatschappijen die tropisch hout
produceren , be- of verwerken of verhandelen wordt aange

krachtens de bepalingen van deze Overeenkomst neemt , als
bindend te aanvaarden en zorgen ervoor geen maatregelen te
nemen die deze besluiten beperken of die tegen deze besluiten

tast .

indruisen .

2.

De leden verbinden zich ertoe de besluiten die de Raad
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Artikel 31

Ontheffing van verplichtingen

a ) bij de ondertekening van deze Overeenkomst verklaren
dat zij door deze ondertekening erin toestemt te worden
gebonden door deze Overeenkomst ( definitieve onder
tekening ), of

1.
Wanneer buitengewone omstandigheden , noodtoe
standen of overmacht , waaromtrent niets uitdrukkelijk is
bepaald in deze Overeenkomst , zulks eisen , kan de Raad , bij
bijzondere stemming , een lid ontheffen van een verplichting
ingevolge deze Overeenkomst , indien dat lid ten genoegen
van de Raad heeft uiteengezet waarom niet aan de verplich
ting kan worden voldaan .
2.
Wanneer de Raad een lid ontheffing verleent krachtens
lid 1 van dit artikel , vermeldt hij ten aanzien van deze
ontheffing uitdrukkelijk de algemene voorwaarden , de tijds
duur en de redenen .

Artikel 32

Differentiële maatregelen , steunmaatregelen en bijzondere
maatregelen
1.
Invoerende leden die tot de ontwikkelingslanden beho
ren en waarvan de belangen nadelig worden beïnvloed door
maatregelen , genomen krachtens deze Overeenkomst , kun
nen de Raad verzoeken om passende gedifferentieerde maat
regelen en steunmaatregelen . De Raad overweegt passende
maatregelen te nemen in overeenstemming met lid 3 en lid 4
van sectie III van resolutie 93 ( IV ) van de Conferentie van de

Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling .
2.
Leden in de categorie van de minstontwikkelde landen
omschreven door de Verenigde Naties kunnen de Raad
verzoeken om bijzondere maatregelen in overeenstemming
met lid 4 van sectie III van resolutie 93 ( IV ) en met paragraaf
82 van het Substantiële Nieuwe Actieprogramma voor de
jaren tachtig voor de minstontwikkelde landen .

b ) na de ondertekening van deze Overeenkomst , de
Overeenkomst bekrachtigen , aanvaarden of goedkeuren
door nederlegging van een daartoe strekkende akte bij de
depositaris .
Artikel 35

Toetreding

1.
Deze Overeenkomst staat open voor toetreding door
de Regeringen van alle Staten op door de Raad vastgestelde
voorwaarden , waaronder een tijdgrens voor de nederlegging
van de akten van toetreding is begrepen . De Raad kan
evenwel uitstel verlenen aan Regeringen die niet in staat zijn
toe te treden binnen de tijdsgrens die is vastgesteld in de
voorwaarden voor toetreding .
2.
De toetreding geschiedt door nederlegging van een akte
van toetreding bij de depositaris .
Artikel 36

Kennisgeving van voorlopige toepassing
Een ondertekenende Regering die voornemens is deze Over
eenkomst te bekrachtigen , te aanvaarden of goed te keuren ,
of een Regering waarvoor de Raad voorwaarden voor
toetreding heeft vastgesteld , maar die nog niet in staat is
geweest haar akte neder te leggen , kan te allen tijde ter kennis
van de depositaris brengen dat zij deze Overeenkomst
voorlopig zal toepassen , hetzij vanaf het tijdstip waarop deze
Overeenkomst overeenkomstig artikel 37 in werking treedt ,
hetzij vanaf een bepaalde datum indien deze Overeenkomst
reeds in werking is .

• HOOFDSTUK XI

Artikel 37
SLOTBEPALINGEN

Inwerkingtreding

Artikel 33

Depositaris

De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties wordt hierbij
aangewezen als depositaris van deze Overeenkomst .

1.
Deze Overeenkomst treedt definitief in werking op
1 oktober 1984 , of op enig tijdstip daarna , indien twaalf
Regeringen van producerende landen , die ten minste 55 %
bezitten van het totaal aantal stemmen zoals aangegeven in
bijlage A bij deze Overeenkomst , en 16 Regeringen van
verbruikende landen die ten minste 70% bezitten van het

totaal aantal stemmen zoals aangegeven in bijlage B bij deze
Artikel 34

Ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding en
goedkeuring

Overeenkomst , deze Overeenkomst definitief hebben onder
tekend of deze hebben bekrachtigd , aanvaard of goedge

keurd , of daartoe zijn toegetreden krachtens artikel 34 , lid 2,
of artikel 35 .

2.
Indien deze Overeenkomst op 1 oktober 1984 niet
definitief in werking is getreden , treedt zij voorlopig in
werking op die datum of op enig tijdstip binnen zes maanden
daarna , indien tien Regeringen van producerende landen die

1.
Deze Overeenkomst staat van 2 januari 1984 tot een
maand na de datum van haar inwerkingtreding op de zetel
van de Verenigde Naties open voor ondertekening door de
Regeringen die waren uitgenodigd voor de Conferentie
inzake tropisch hout van de Verenigde Naties van 1983 .

ten minste 50 % bezitten van het totaal aantal stemmen zoals

2.

aangegeven in bijlage A bij deze Overeenkomst , en 14
Regeringen van verbruikende landen die ten minste 65%

Iedere Regering , bedoeld in lid 1 van dit artikel kan :
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bezitten van het totaal aantal stemmen zoals aangegeven in
bijlage B bij deze Overeenkomst , deze Overeenkomst defini
tief hebben ondertekend of deze hebben bekrachtigd , aan
vaard of goedgekeurd krachtens artikel 34 , lid 2 , of ingevolge
artikel 36 de depositaris ter kennis hebben gebracht , dat zij

deze Overeenkomst voorlopig zullen toepassen .
3.
Indien op 1 april 1985 niet is voldaan aan de in lid 1 of
lid 2 van dit artikel bedoelde vereisten voor inwerkingtre
ding , nodigt de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties
de Regeringen die deze Overeenkomst definitief hebben
ondertekend of deze hebben bekrachtigd , aanvaard of
goedgekeurd krachtens artikel 34 , lid 2 , of ter kennis van de
depositaris hebben gebracht , dat zij deze Overeenkomst
voorlopig zullen toepassen uit ,.zo spoedig mogelijk bijeen te
komen om te besluiten deze Overeenkomst voorlopig of
definitief, geheel of gedeeltelijk tussen hen in werking te doen
treden . De Regeringen die besluiten deze Overeenkomst
voorlopig tussen hen in werking te doen treden , komen van
tijd tot tijd bijeen om de situatie opnieuw te onderzoeken en
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datum , kan een lid alsnog de depositaris ervan in kennis
stellen dat het de wijziging aanvaardt , mits de kennisgeving
wordt gedaan vóór de inwerkingtreding van de wijziging .

5.
Ieder lid dat op de datum waarop een wijziging in
werking treedt , niet heeft medegedeeld dat het die wijziging
aanvaardt , houdt op partij bij deze Overeenkomst te zijn met
ingang van die datum , tenzij dat lid ten genoegen van de Raad
heeft aangetoond dat zijn aanvaarding niet op tijd kon
worden verkregen ten gevolge van moeilijkheden bij het
afronden van zijn constitutionele of institutionele procedu
res , en tenzij de Raad besluit voor dat lid het tijdvak
waarbinnen de wijziging moet zijn aanvaard , te verlengen .
Dat lid is niet gebonden door de wijziging voordat het heeft
medegedeeld die wijziging te aanvaarden .
6.
Indien aan de vereisten voor de inwerkingtreding van
de wijziging niet is voldaan op de door de Raad overeen
komstig lid 2 van dit artikel vastgestelde datum , wordt de
wijziging geacht te zijn ingetrokken .

te besluiten of deze Overeenkomst definitief tussen hen in

werking zal treden .

Artikel 39

4.
Ten aanzien van iedere Regering 7 die niet ingevolge
artikel 36 de depositaris ter kennis heeft gebracht dat zij deze
Overeenkomst voorlopig zal toepassen en die haar akte van
bekrachtiging , aanvaarding , goedkeuring of toetreding
nederlegt na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst ,
treedt deze Overeenkomst in werking op de datum van die
nederlegging .

5.
De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept
de Raad in eerste zitting bijeen zo spoedig mogelijk na de
inwerkingtreding van deze Overeenkomst .

Terugtrekking
1.
Ieder lid kan zich te allen tijde na de inwerkingtreding
van deze Overeenkomst hieruit terugtrekken door schriftelijk
kennis te geven van zijn terugtrekking aan de depositaris .
Tegelijkertijd doet dat lid mededeling van zijn besluit aan de
Raad .

2.
De terugtrekking wordt van kracht 90 dagen nadat de
depositaris de kennisgeving heeft ontvangen .
Artikel 40

Uitsluiting
Artikel 38

Wijzigingen
1.
De Raad kan , bij bijzondere stemming , de leden
wijzigingen van deze Overeenkomst aanbevelen .

2.
De Raad stelt een datum vast waarop de leden de
depositaris ervan in kennis moeten stellen dat zij een
wijziging aanvaarden .

Indien de Raad besluit dat een lid niet aan zijn verplichtingen
ingevolge deze Overeenkomst heeft voldaan en voorts besluit
dat een zodanig verzuim de werking van deze Overeenkomst
ernstig schaadt , kan de Raad , bij bijzondere stemming , dat
lid van deze Overeenkomst uitsluiten . De Raad stelt de

depositaris hiervan onmiddellijk in kennis . Zes maanden na
de datum waarop de Raad hiertoe heeft besloten , houdt dat
lid op partij bij deze Overeenkomst te zijn.
Artikel 41

3.
Een wijziging treedt in werking 90 dagen nadat de
depositaris de kennisgevingen van aanvaarding heeft ontvan
gen van de leden die te zamen ten minste twee derde van de
producerende leden vormen en die te zamen ten minste 85 %
van de stemmen van de producerende leden vertegenwoor
digen , alsmede de leden die te zamen ten minste twee derde

Vereffening van de rekeningen met zich terugtrekkende of
uitgesloten leden of met leden die niet in staat zijn een
wijziging te aanvaarden

van de verbruikende leden vormen en die te zamen ten minste

wegens :

85 % van de stemmen van de verbruikende leden vertegen
woordigen .

a ) het niet aanvaarden van een wijziging van deze Overeen
komst ingevolge artikel 38 ;

4.
Nadat de depositaris de Raad heeft medegedeeld dat
aan de vereisten voor de inwerkingtreding van de wijziging is
voldaan , en niettegenstaande het bepaalde in lid 2 van dit
artikel met betrekking tot de door de Raad vastgestelde

1.
De Raad regelt de vereffening van de rekeningen met
een lid dat ophoudt partij bij de Overeenkomst te zijn

b ) terugtrekking uit deze Overeenkomst ingevolge artikel
39 , of

c) uitsluiting van deze Overeenkomst ingevolge artikel
40 .
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De Raad behoudt alle bijdragen die aan de administra

bijzondere stemming, deze Overeenkomst verlengen totdat

tieve rekening zijn betaald door een lid dat ophoudt partij bij

de nieuwe overeenkomst voorlopig of definitief in werking

deze Overeenkomst te zijn .

treedt .

3.
Een lid dat is opgehouden partij bij deze Overeenkomst
te zijn kan geen aanspraak maken op enig aandeel in de
opbrengst bij de opheffing van de Organisatie , nóch op haar
andere bezittingen . Evenmin is dat lid aansprakelijk voor de
betaling van enig deel van een eventueel tekort van de
Organisatie bij beëindiging van deze Overeenkomst .

4.

2.

Artikel 42

Werkingsduur, verlenging en beëindiging
1.
Deze Overeenkomst blijft van kracht gedurende een
tijdvak van vijf jaar na haar inwerkingtreding, tenzij de
Raad , bij bijzondere stemming, besluit de Overeenkomst te
verlengen , nieuwe onderhandelingen erover te voeren of
haar te beëindigen overeenkomstig de bepalingen van dit
artikel .

Wanneer de onderhandelingen over een nieuwe over

eenkomst zijn afgesloten en deze in werking treedt gedurende
een tijdvak waarin de Overeenkomst is verlengd op grond
van lid 2 of lid 3 van dit artikel , wordt deze Overeenkomst ,

als verlengd , beëindigd bij de inwerkingtreding van de
nieuwe overeenkomst .

5.
De Raad kan te allen tijde , bij bijzondere stemming,
besluiten deze Overeenkomst te beëindigen met ingang van
een door de Raad te bepalen datum .
6.
Niettegenstaande de beëindiging van deze Overeen
komst , blijft de Raad ten hoogste 18 maanden bestaan voor
het uitvoeren van de opheffing van de Organisatie , met
inbegrip van de vereffening van de rekeningen en , met
inachtneming van de desbetreffende bij bijzondere stemming
te nemen besluiten , beschikt de Raad gedurende dat tijdvak
over de bevoegdheden en functies die daartoe nodig mochten
zijn .

2.
De Raad kan , bij bijzondere stemming, besluiten deze
Overeenkomst te verlengen met niet meer dan twee tijdvak
ken van elk twee jaar .

3.
Indien voor het verstrijken van het tijdvak van vijf jaar ,
bedoeld in lid 1 van dit artikel , of voor het verstrijken van een
verlengingstijdvak , bedoeld in lid 2 van dit artikel , al naar
gelang van het geval , wel onderhandelingen over een nieuwe
overeenkomst ter vervanging van deze Overeenkomst zijn
afgesloten , maar de nieuwe overeenkomst nog niet definitief
of voorlopig in werking is getreden , kan de Raad , bij

7.
De Raad stelt de depositaris in kennis van ieder besluit
genomen krachtens dit artikel .

Artikel 43

Voorbehouden

Ten aanzien van de bepalingen van deze Overeenkomst
mogen geen voorbehouden worden gemaakt .

Ten blijke waarvan de ondergetekenden , daartoe behoorlijk gemachtigd , deze Overeenkomst
hebben ondertekend op de daarbij vermelde datum .
Gedaan te Genève op 18 november 1983 .

De teksten van deze Overeenkomst in het Arabisch , het Engels , het Frans , het Russisch en het
Spaans zijn gelijkelijk authentiek . De authentieke Chinese tekst van deze Overeenkomst zal

door de depositaris worden opgesteld en voor aanneming worden voorgelegd aan alle
ondertekenaars en de Staten en intergouvernementele organisaties die tot deze Overeenkomst
zijn toegetreden .
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BIJLAGE A

BIJLAGE B

Lijst van producerende landen die in het bezit zijn van rijkdommen
van het tropisch woud en / of die, naar omvang van hun uitvoer
gemeten, netto-exporteur van tropisch hout zijn, en toewijzing van
stemmen voor de toepassing van artikel 37

Lijst van verbruikende landen en toewijzing van stemmen voor de
toepassing van artikel 37

Producerende landen

Verbruikende landen

Aantal stemmen

Bolivia

21

Brazilië

Aantal stemmen

Argentinië

14

130

Australië

20

Birma

31

Bulgarije

10

Centraalafrikaanse Republiek

20

Canada

16

Colombia

23

Chili

10

Egypte

11

Costa Rica

9

Dominicaanse Republiek

9

Ecuador

Europese Economische Gemeenschap

14

El Salvador

8

Filippijnen

43

Gabon

21

Ghana

20

Guatemala

10

Haïti

8

Honduras

9

India

( 277 )

België/ Luxemburg

21

Denemarken

13

Duitsland , Bondsrepubliek

44

Frankrijk

56

Griekenland

14

Ierland

12

Italië

41

Nederland

35

32

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Indonesië

139

Ivoorkust

21

Finland

10

Kongo

20

Irak

10

Liberia

20

Israël

12

Madagaskar

20

Japan

330

Maleisië

126

Mexico

13

Nigeria

20

Panama

9

Papoea-Nieuw-Guinea

24

Peru

25

Soedan

20

Suriname

14

Thailand

19

Trinidad en Tobago

8

en Noord-Ierland

41

Joegoslavië

12

Jordanië

10

Malta

10

Nieuw-Zeeland

10

Noorwegen

11

Oostenrijk

12

Republiek Korea

56

Roemenië

10

Spanje

24

Turkije

10

Venezuela

15

Verenigde Republiek Kameroen

20

Unie van Socialistische Sowjetrepublieken

14

Verenigde Republiek Tanzania

20

Verenigde Staten van Amerika

79

Vietnam

18

Zweden

11

Zaïre

21

Zwitserland

11

Totaal

1 000

Totaal

1 000
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BIJLAGE C

Statistische gegevens en nodig geachte specifieke indicatoren voor het volgen van de internationale handel
in tropisch hout ( J )

Van verbruikende leden

Van producerende leden

A. Maandelijkse basisgegevens
voor het regelmatig volgen van de voor

produkt , soort, bestemming en andere

naamste handelsstromen betreffende tro

beschikbare van belang zijnde bijzonder

pisch hout

heden

B. Specifieke aanvullende gegevens en indica
toren

waaruit vraag naar en aanbod van tro
pisch hout op korte termijn kunnen wor
den afgeleid

Omvang van de uitvoer ( in waarde ): per

Omvang van de invoer ( in waarde ): per pro
dukt, soort , oorsprong en andere beschikbare
van belang zijnde bijzonderheden

Gemiddelde fob-prijzen : voor specifieke
produkten en soorten , die representatief zijn

Gemiddelde cif-prijzen: voor specifieke pro
dukten en soorten , die representatief zijn voor

voor de voornaamste handelsstromen

de voornaamste handelsstromen

Periodieke evaluatie van voorraden op punt
van verzending en , indien mogelijk , op
tussenliggende punten

Periodieke evaluatie van voorraden op punt
van aankomst en , indien mogelijk , op tussen
liggende punten

Produktie van de bosbouwindustrie (capaci

Aandeel van tropisch hout in totale handel in

teit ) en input / output hout voor industriële

hout

doeleinden

Uit de bossen gehaalde hoeveelheden hout

Uitvoer en wederuitvoer van houtprodukten

voor industriële doeleinden

Vrachttarieven

Bouwactiviteit , aanvang bouw nieuwe wonin
gen , rentevoet hypotheken

Uitvoerquota - stimulansen voor de han

Meubelproduktie

del

Klimatologische belemmeringen - natuur
rampen

C. Andere van belang zijnde specifieke infor
matie

Wijzigingen in tarieven en non-tarifaire
belemmeringen

Overzichten van eindgebruik in voornaamste
bedrijfstakken waarin tropisch hout wordt
gebruikt

Veranderingen in de mode wat gefineerde
oppervlakken betreft
Wijzigingen in tarieven en non-tarifaire
belemmeringen

Tendensen bij de vervanging van bepaalde
houtsoorten door andere houtsoorten en bij
vervanging van hout door andere produkten

D. Algemene economische indicatoren en
informatie die direct of indirect betrekking
hebben op de internationale handel in
( tropisch ) hout

Openbaar voorhanden en van belang zijnde nationale en internationale economische en
financiële indicatoren , b.v. bruto nationaal produkt , wisselkoersen , rentevoet , inflatiepercen
tages , ruilvoet . Nationaal en internationaal beleid en nationale en internationale maatregelen ,
die van invloed zijn op de internationale handel in tropisch hout.

( ! ) Tabel aangehecht op grond van de overeenstemming bereikt in de Executieve Commissie van de Conferentie op 29 maart 1983 .

