
  
   

BESLUIT 

VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN 

VAN DE LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,  

van  10/11/2004 

 

 

betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan  

het Europees Defensieagentschap en zijn personeel worden verleend 

 

 

 

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE 

EUROPESE UNIE, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,  

863 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländische Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 14



  
   

Overwegende hetgeen volgt: 

 

1) Op 12 juli 2004 heeft de Raad Gemeenschappelijk optreden 2004/551/GBVB betreffende de 

oprichting van het Europees Defensieagentschap 1 ("het agentschap") vastgesteld. 

 

2) Opdat het agentschap zijn werkzaamheden kan aanvatten, moeten aan dit agentschap van de 

Europese Unie en zijn personeel uitsluitend in het belang van het agentschap en van de 

Europese Unie de daartoe vereiste voorrechten, immuniteiten en faciliteiten worden verleend, 

 

BESLUITEN: 

                                                 
1  PB L 245 van 17.7.2004, blz. 17. 
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Artikel 1 

Immuniteit van rechtsvervolging en vrijstelling van huiszoeking, beslaglegging, vordering, 

verbeurdverklaring of iedere andere vorm van dwangmaatregel 

 

De lokalen en gebouwen van het agentschap zijn onschendbaar. Zij zijn vrijgesteld van huis-

zoeking, vordering, verbeurdverklaring of onteigening. De eigendommen en bezittingen van het 

agentschap kunnen niet worden getroffen door enige dwangmaatregel van bestuurlijke of 

gerechtelijke aard. 

 

Artikel 2 

Onschendbaarheid van archieven 

 

De archieven van het agentschap zijn onschendbaar. 

 

Artikel 3 

Vrijstelling van belastingen en rechten 

 

1. Het agentschap, zijn bezittingen, inkomsten en andere eigendommen zijn vrijgesteld van alle 

directe belastingen. 
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2. Telkens wanneer hun dit mogelijk is, treffen de regeringen van de lidstaten passende maatregelen 

tot kwijtschelding of teruggave van het bedrag der indirecte belastingen en van belastingen op de 

verkoop, welke een deel vormen van de prijs van onroerende of roerende goederen en van diensten, 

wanneer het agentschap voor officieel gebruik ter vervulling van zijn opdracht, functies en taken, 

belangrijke aankopen doet van goederen in de prijs waarvan zodanige belastingen begrepen zijn. De 

toepassing van deze bepalingen mag evenwel niet tot gevolg hebben dat de mededinging binnen de 

Gemeenschap wordt vervalst. 

 

3. Goederen die overeenkomstig lid 2 met vrijstelling van directe belastingen of van belastingen op 

de verkoop zijn verworven, mogen niet worden verkocht of anderszins overgedragen, tenzij in 

overeenstemming met de voorwaarden die zijn overeengekomen met de lidstaat die de vrijstelling 

heeft verleend. 

 

4. Geen enkele vrijstelling wordt verleend van belastingen en rechten die niet anders zijn dan 

eenvoudige vergoedingen voor diensten van openbaar nut. 

 

Artikel 5 

Overdracht van defensiegoederen voor officieel gebruik door het agentschap 

 

In verband met de overdracht tussen lidstaten van defensiegoederen bestemd voor officieel gebruik 

door het agentschap ter vervulling van zijn opdracht, functies en taken: 

 

- is het agentschap vrijgesteld van door de lidstaten opgelegde betalingen en aflossingen, met 

uitzondering van administratiekosten: 
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- streven de lidstaten ernaar dergelijke overdrachten zoveel mogelijk en in overeenstemming 

met hun wetten en regelingen te vergemakkelijken, onverminderd hun uit het internationale 

recht voortvloeiende verplichtingen. 

 

Artikel 5 

Faciliteiten en immuniteiten met betrekking tot berichtenverkeer 

 

De lidstaten staan het agentschap toe om vrijelijk en zonder het vereiste van toestemming op hun 

grondgebieden te communiceren voor alle officiële doeleinden, en zij beschermen dit recht. Het 

agentschap is gerechtigd codes te gebruiken en zijn officiële correspondentie en andere officiële 

berichten te verzenden en te ontvangen per koerier of in verzegelde tassen, waarvoor dezelfde 

voorrechten en immuniteiten gelden als voor diplomatieke koeriers en tassen. 

 

Artikel 6 

Binnenkomst, verblijf en vertrek 

 

Indien nodig vergemakkelijken de lidstaten de binnenkomst, het verblijf en het vertrek voor 

dienstdoeleinden van de in artikel 7 bedoelde personen. Dit laat de mogelijkheid onverlet om te 

verlangen dat bewijs wordt geleverd waaruit blijkt dat de personen die zich op de in dit artikel 

bedoelde behandeling beroepen, onder de in artikel 7 genoemde categorieën vallen. 
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Artikel 7 

Voorrechten en immuniteiten van de personeelsleden van het agentschap 

 

1. Personeelsleden die door het agentschap op grond van een overeenkomst zijn aangeworven, 

genieten ongeacht hun nationaliteit op het grondgebied van elk der lidstaten de volgende 

immuniteiten: 

 

a) vrijstelling van iedere vorm van rechtsvervolging voor hetgeen zij in de uitoefening van hun 

officiële taken hebben gezegd, geschreven of gedaan; zij blijven daarvan vrijgesteld wanneer 

zij niet langer personeelslid zijn; 

 

b) al hun officiële papieren, documenten en ander officieel materiaal zijn onschendbaar; 

 

c) vrijstelling van immigratiebeperkingen en vreemdelingenregistratie tezamen met hun 

echtgenoten en de te hunnen laste komende verwanten. 

 
2. Op grond van een overeenkomst aangeworven personeelsleden van het agentschap waarvan de 

salarissen en vergoedingen onderworpen zijn aan een belasting ten bate van het agentschap als 

bepaald in artikel 9, zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting op de door het agentschap betaalde 

salarissen en vergoedingen. Deze salarissen en vergoedingen mogen evenwel in aanmerking worden 

genomen bij de vaststelling van de belasting op inkomsten uit andere bronnen. Dit lid is niet van 

toepassing op uitkeringen bij vertrek en andere uitkeringen of vergoedingen aan voormalige op 

grond van een overeenkomst door het agentschap aangeworven personeelsleden en te hunnen laste 

komende personen. 

863 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländische Vertragstext (Normativer Teil)6 von 14



  
   

Artikel 8 
Uitzonderingen op immuniteiten 

 
De immuniteit die aan de in artikel 7 genoemde personen wordt verleend, strekt zich niet uit tot 
civiele vorderingen van derden wegens schade, lichamelijk letsel of overlijden ten gevolge van 
verkeersongelukken die door deze personen zijn veroorzaakt. 
 

Artikel 9 
Belastingen 

 
1. Onder de voorwaarden en volgens de procedures welke zijn neergelegd in het statuut van het 

personeel van het agentschap, worden de op grond van een overeenkomst voor ten minste een jaar 

aangeworven personeelsleden ten bate van het agentschap onderworpen aan een belasting op de 

door het agentschap betaalde salarissen en vergoedingen. 

 
2. De namen en adressen van de in dit artikel bedoelde op grond van een overeenkomst aange-

worven personeelsleden van het agentschap en die van andere op contractbasis werkzame 

personeelsleden worden elk jaar aan de lidstaten meegedeeld. Het agentschap verstrekt aan elk 

personeelslid jaarlijks een bewijs met vermelding van het bruto- en nettobedrag van elke door dit 

agentschap in het betrokken jaar betaalde bezoldiging, met inbegrip van de sommen en de aard van 

de betalingen en de bedragen van de inhoudingen bij de bron. 
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3. Dit artikel is niet van toepassing op uitkeringen bij vertrek en andere uitkeringen of vergoedingen 

betaald aan voormalige op grond van een overeenkomst door het agentschap aangeworven 

personeelsleden en te hunnen laste komende personen. 

 
Artikel 10 

Bescherming van personeel 
 

Indien de directeur van het agentschap daar om verzoekt, nemen de lidstaten alle nodige maat-
regelen om de veiligheid en bescherming te waarborgen van de in dit besluit bedoelde personen 
wier veiligheid gevaar loopt als gevolg van ten behoeve van het agentschap verrichte werkzaam-
heden. 
 

Artikel 11 
Opheffing van immuniteiten 

 
1. De bij dit besluit verleende voorrechten en immuniteiten worden in het belang van het agentschap 

en de Europese Unie en niet tot persoonlijk voordeel van de betrokkenen zelf verleend. Het is de 

plicht van het agentschap en alle personen die deze voorrechten en immuniteiten genieten, in alle 

andere opzichten de wetten en voorschriften van de lidstaten na te leven. 
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2. Op verzoek van een bevoegde autoriteit of van een justitieel orgaan in een lidstaat is de directeur, 

en in het geval van door de lidstaten bij het agentschap gedetacheerde nationale deskundigen ook de 

bevoegde autoriteit van die lidstaat, gehouden de immuniteit van het agentschap, zijn directeur en 

andere personeelsleden overeenkomstig artikel 7 op te heffen in de gevallen waarin deze de 

rechtsgang zou belemmeren en opgeheven kan worden zonder dat de belangen van het agentschap 

worden geschaad.  

 
Indien een geschil ontstaat met betrekking tot een dergelijke opheffing en overleg met de bevoegde 

autoriteit of het bevoegde justitieel orgaan niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing 

leidt, wordt de kwestie geregeld overeenkomstig artikel 12. 

 
3. Wanneer de immuniteit van het agentschap is opgeheven, vinden alle door de justitiële autori-

teiten van de lidstaten bevolen huiszoekingen en beslagleggingen plaats in aanwezigheid van de 

directeur van het agentschap of een door hem gemachtigd persoon overeenkomstig de geheim-

houdingsregels. 

 
4. Het agentschap werkt te allen tijde met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten samen met het 

oog op een vlotte rechtsbedeling en zet stappen om te voorkomen dat de bij dit besluit verleende 

voorrechten en immuniteiten worden misbruikt. 

 

5. Wanneer een bevoegde autoriteit of een justitieel orgaan in een lidstaat van mening is dat er 

sprake is van misbruik van een bij dit besluit verleend voorrecht of verleende immuniteit en 

derhalve het agentschap om opheffing van de immuniteit verzoekt, plegen het agentschap en de 

bevoegde autoriteit of het justitieel orgaan overleg om vast stellen of bedoeld misbruik heeft 

plaatsgevonden. Het opheffingsbesluit wordt genomen overeenkomstig lid 2. Indien dat overleg niet 

tot een voor beide partijen bevredigend resultaat leidt, wordt de kwestie overeenkomstig de in 

artikel 12 vastgestelde procedure geregeld. 
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Artikel 12 

Regeling van geschillen 

 

Geschillen betreffende een weigering om de immuniteit op te heffen of betreffende een misbruik 

van immuniteit voor het agentschap of voor een persoon die uit hoofde van zijn officiële functie 

immuniteit geniet als omschreven in artikel 7, lid 1, worden met het oog op een regeling door de 

Raad besproken. 

 

Artikel 13 

Regeling voor bij het agentschap gedetacheerde nationale deskundigen 

 

Het bepaalde in artikel 6, artikel 7, lid 1, artikel 8, artikel 11 en artikel 12 geldt ook voor nationale 

deskundigen die bij het agentschap zijn gedetacheerd overeenkomstig artikel 11, lid 3, punt 2, van 

het gemeenschappelijk optreden tot oprichting van het agentschap. 

 

Artikel 14 

Samenwerking met autoriteiten van de lidstaten 

 

Met het oog op de toepassing van dit besluit werkt het agentschap samen met de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten. 

863 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländische Vertragstext (Normativer Teil)10 von 14



  
   

Artikel 15 

Evaluatie 

 

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit of, indien dit eerder is, bij de inwerking-

treding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, evalueren de vertegen-

woordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, de bepalingen van 

dit besluit en, zo nodig, wijzigen zij deze of nemen zij een besluit over het verstrijken ervan. 

 

Artikel 16 

Territoriale toepassing 

 

1. Dit besluit is enkel van toepassing in het moederland van de lidstaten. 

 

2. Elke lidstaat kan de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie ervan in kennis stellen 

dat dit besluit ook van toepassing is op andere grondgebieden waar de betrokken lidstaat 

verantwoordelijk is voor de internationale betrekkingen. 
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Artikel 17 

Inwerkingtreding 

 

Op de eerste dag van de tweede maand nadat tien lidstaten alsook de lidstaat waar het agentschap 

zijn zetel heeft het secretariaat-generaal van de Raad ervan in kennis hebben gesteld dat de voor de 

toepassing van dit besluit vereiste procedures in hun nationale rechtssystemen zijn voltooid, treedt 

dit besluit in werking voor de lidstaten die een dergelijke kennisgeving hebben gedaan. 

Onverminderd het nationale recht vindt dit besluit in deze lidstaten toepassing vanaf de datum van 

aanneming. 

 

Voor elke andere lidstaat treedt dit besluit in werking op de eerste dag van de tweede maand na 

kennisgeving aan het secretariaat-generaal van de Raad dat de voor de toepassing ervan vereiste 

procedures in zijn nationaal rechtssysteem zijn voltooid. 

 

Artikel 18 

Bekendmaking 

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
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Hecho en Bruselas, el diez de noviembre del dos mil cuatro. 

 

V Bruselu dne desátého listopadu dva tisíce čtyři. 

 

Udfærdiget i Bruxelles den tiende november to tusind og fire. 

 

Geschehen zu Brüssel am zehnten November zweitausendundvier. 

 

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu kümnendal päeval Brüsselis. 

 

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεµβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα. 

 

Done at Brussels on the tenth day November in the year two thousand and four. 

 

Fait à Bruxelles, le diz novembre deux mille quatre. 

 

Fatto a Bruxelles, addi' dieci novembre duemilaquattro. 

 

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada desmitajā novembrī. 

 

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio dešimtą dieną Briuselyje. 

 

Kelt Brüssszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizedik napján. 

 

Magħmul fi Brussel fl-għaxar jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa. 

 

Gedaan te Brussel, de tiende november tweeduizendvier. 

 

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego listopada roku dwutysięcznego czwartego. 

 

Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de dois mil e quatro. 

 

V Bruseli desiateho novembra dvetisícštyri. 

 

V Bruslju, desetega novembra leta dva tisoč štiri 
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Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä. 

 

Som skedde i Bryssel den tionde november tjugohundrafyra. 
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