
 

 

 

 

 

AKKOORD 

TUSSEN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE 

BETREFFENDE DE VORDERINGEN VAN EEN LIDSTAAT 

TEGEN EEN ANDERE LIDSTAAT 

TER ZAKE VAN SCHADE AAN GOEDEREN DIE ZIJN EIGENDOM ZIJN 

OF DOOR HEM WORDEN GEBRUIKT OF GEËXPLOITEERD, 

DAN WEL VAN LETSEL OF OVERLIJDEN VAN  

EEN MILITAIR OF EEN LID VAN HET BURGERPERSONEEL 

VAN ZIJN STRIJDKRACHTEN  

IN HET KADER VAN EEN EU-CRISISBEHEERSINGSOPERATIE 
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DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE 

EUROPESE UNIE, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, 

 

GELET OP het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), en met name op titel V, 

 

OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT: 

 

(1) De Europese Raad heeft besloten om met het oog op het Gemeenschappelijk Buitenlands en 

Veiligheidsbeleid aan de EU de middelen beschikbaar te stellen die nodig zijn om besluiten te 

nemen en uit te voeren met betrekking tot alle conflictpreventie- en crisisbeheersingstaken, 

bedoeld in artikel 17, lid 2, van het VEU. 

 

(2) Het Akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de status van 

 

- de militairen en leden van het burgerpersoneel die bij de Instellingen van de Europese 

Unie gedetacheerd zijn, 

 

- de hoofdkwartieren en de strijdkrachten die ter beschikking van de Europese Unie 

kunnen worden gesteld in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de 

opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, van het VEU, waaronder oefeningen, 

 

- de militairen en leden van het burgerpersoneel van de lidstaten die aan de Europese 

Unie beschikbaar zijn gesteld om in dit kader op te treden, 

 

bekend als het EU SOFA, is in het algemeen enkel van toepassing in het moederland van de 

lidstaten van de Europese Unie. 

 

(3) Het bepaalde in artikel 18 van het EU SOFA is niet van toepassing op vorderingen van een 

lidstaat tegen een andere lidstaat ter zake van schade aan zijn eigendom, dan wel van letsel of 

overlijden van een militair of een lid van het burgerpersoneel van zijn strijdkrachten, voor-

zover de handeling die de schade, het letsel of het overlijden veroorzaakt, plaatsvindt op het 

grondgebied van derde landen waar de EU-crisisbeheersingsoperatie wordt verricht of 

ondersteund, dan wel op volle zee. 

 

(4) Er moeten met de betrokken derde landen van ontvangst specifieke overeenkomsten (SOFA's) 
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worden gesloten in het geval van oefeningen of opdrachten buiten het grondgebied van de lid-

staten. Deze overeenkomsten zullen over het algemeen bepalingen betreffende door de 

betrokken derde landen of hun onderdanen ingediende vorderingen bevatten, 

 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

 

ARTIKEL 1 

 

In dit akkoord wordt verstaan onder: 

 

1. "militairen": 

 

a) de militairen van de lidstaten die bij het secretariaat-generaal van de Raad gedetacheerd zijn 

als leden van de militaire staf van de Europese Unie (EUMS); 

 

b) het militaire personeel, niet zijnde personeel van de EU-instellingen, dat door de EUMS 

vanuit de lidstaten als tijdelijke versterking kan worden ingezet indien het Militair Comité van 

de Europese Unie (MCEU) daarom verzoekt, voor activiteiten in het kader van de 

voorbereiding en uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, VEU, waaronder 

oefeningen; 

 

c) militairen van de lidstaten die gedetacheerd zijn bij de hoofdkwartieren en de strijdkrachten 

die ter beschikking van de EU kunnen worden gesteld, of het personeel daarvan, in het kader 

van de voorbereiding en de uitvoering van opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, VEU, 

waaronder oefeningen; 

 

2. "burgerpersoneel": het burgerpersoneel dat door de lidstaten bij EU-instellingen gedetacheerd is 

in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, 

VEU, waaronder oefeningen, of het burgerpersoneel, met uitzondering van plaatselijk aangeworven 

personeel, dat werkzaam is bij de hoofdkwartieren of de strijdkrachten of dat anderszins door de 

lidstaten aan de EU beschikbaar wordt gesteld voor dezelfde activiteiten; 

 

 

ARTIKEL 2 
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Het bepaalde in dit akkoord is alleen van toepassing voorzover de handeling die de schade, het 

letsel of het overlijden veroorzaakt, plaatsvindt: 

 

- in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, 

VEU, waaronder oefeningen; 

 

- buiten enig grondgebied waarop het EU SOFA van toepassing is. 

 

ARTIKEL 3 

 

Elke lidstaat doet afstand van al zijn vorderingen tegen een andere lidstaat voor het geval dat een 

militair of een lid van het burgerpersoneel van zijn strijdkrachten in de uitoefening van zijn dienst 

letsel oploopt of overlijdt, uitgezonderd in gevallen van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. 

 

ARTIKEL 4 

 

1. Iedere lidstaat doet afstand van al zijn vorderingen tegen een andere lidstaat ter zake van schade 

aan een goed in eigendom, of dat door hem wordt gebruikt of geëxploiteerd bij de voorbereiding en 

de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, VEU, waaronder oefeningen, 

uitgezonderd in gevallen van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, indien deze schade: 

 

- veroorzaakt is door een militair of een lid van het burgerpersoneel van de andere lidstaat in de 

uitoefening van zijn taken in het kader van voornoemde opdrachten; of 

 

- ontstaan is door het gebruik van een voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, dat eigendom is van de 

andere lidstaat of dat door een militair of een lid van het burgerpersoneel van die lidstaat is 

gebruikt of geëxploiteerd, mits het voertuig, vaartuig of luchtvaartuig dat de schade veroor-

zaakte, gebruikt werd in het kader van voornoemde opdrachten, dan wel de schade werd 

toegebracht aan eigendom die aldus in gebruik was. 

 

2. Van vorderingen ter zake van maritieme berging die een lidstaat tegen een andere lidstaat heeft, 

wordt afstand gedaan mits het geborgen vaartuig of de geborgen lading eigendom was van een 

lidstaat of door diens militairen of burgerpersoneel werd gebruikt of geëxploiteerd bij acties in het 

kader van voornoemde opdrachten. 
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ARTIKEL 5 

 

1. In geval van andere vorderingen dan die waarvan afstand is gedaan krachtens de artikelen 3 en 4, 

inzake  

 

- schade aan een goed in eigendom van, in gebruik bij of geëxploiteerd door een lidstaat bij de 

voorbereiding of uitvoering van de in artikel 17, lid 2, van het VEU bedoelde opdrachten, 

waaronder oefeningen, 

 

- letsel of overlijden van een lid van het personeel van een lidstaat bij de uitoefening van zijn 

officiële taken, 

 

wordt de aansprakelijkheid van een lidstaat vastgesteld en wordt het bedrag van de schade bepaald 

door middel van overleg tussen de betrokken lidstaten tenzij deze lidstaten anders overeenkomen. 

 

2. Een lidstaat doet afstand van zijn vordering wanneer de schade minder dan 10.000 euro bedraagt. 

Dit bedrag kan worden gewijzigd bij besluit met eenparigheid van stemmen van de lidstaten, in het 

kader van de Raad bijeen. 

 

ARTIKEL 6 

 

Het bepaalde in de artikelen 4 en 5 geeft een lidstaat niet het recht te weigeren een partij die geen 

partij bij dit akkoord is, geheel of gedeeltelijk te vergoeden voor schade die veroorzaakt is aan een 

middel dat door deze partij aan een of meer lidstaten is geleverd krachtens een huur-, lease-, 

charter- of andere regeling. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

Geschillen tussen de lidstaten over de afwikkeling van vorderingen die niet door onderhandelingen 

tussen de lidstaten kunnen worden opgelost, worden aan een arbiter voorgelegd die in onderlinge 

overeenstemming tussen de betrokken lidstaten wordt gekozen uit onderdanen van de betrokken 

staten die een vooraanstaande gerechtelijke functie bekleden of hebben bekleed. Indien de 

betrokken lidstaten niet in staat zijn om binnen twee maanden overeenstemming te bereiken over de 

keuze van een arbiter, kan elk van de betrokken lidstaten de president van het Hof van Justitie van 
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de Europese Gemeenschappen verzoeken een persoon met voornoemde kwalificaties te kiezen. 

 

ARTIKEL 8 

 

1. De lidstaten stellen de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie in kennis van de 

voltooiing van de grondwettelijke procedures voor de goedkeuring van dit akkoord. Dit akkoord 

treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de kennisgeving van de 

voltooiing van deze grondwettelijke procedures door de lidstaat die als laatste deze handeling 

verricht. 

 

2. De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie treedt op als depositaris van dit 

akkoord. De depositaris maakt dit akkoord, alsmede informatie over de inwerkingtreding van het 

akkoord na de voltooiing van de in lid 1 bedoelde grondwettelijke procedures, bekend in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

 

ARTIKEL 9 

 

Deze Overeenkomst is opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de 

Nederlandse, de Griekse, de Italiaanse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal; al deze taal-

versies zijn gelijkelijk authentiek. 

 

 

 

Gedaan te Brussel, 
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