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Ten geleide

In 1985 werd aan mevrouw prof.dr. Neri Sybesma-Knol (Vrije Universiteit
Brussel) en prof.dr. Karel Wellens (Katholieke Universiteit Nijmegen)
gezamenlijk de opdracht gegeven om aan de hand van enige vragen
betreffende de uitvoering van het Taalunieverdrag hun mening te geven
over verschillende volkenrechtelijke kwesties betreffende de Nederlandse
Taalunie. De beide hoogleraren hebben deze opdracht aanvaard.
De neerslag van hun studie treft u in deze voorzet aan. Zoals in
alle voorzetten geven de door de auteurs ingenomen standpunten niet
noodzakelijkerwijze de opvatting weer van de Nederlandse Taalunie.
Het Comité van Ministers is niettemin van oordeel dat de studie een
goed uitgangspunt biedt voor verdere meningsvorming omtrent de toekomstige functionering van de Nederlandse Taalunie. De gedachtenwisseling over deze belangwekkende studie, de eerste volkenrechtelijke
studie over de Nederlandse Taalunie, wordt met belangstelling tegemoet
gezien.
De Algemeen Secretaris,

~~--

's-Gravenhage,
11 november 1987

DEEL 1
ALGEMENE INLEIDING

1.1. VOORWOORD

In augustus 1985 ontvingen wij een brief van de Algemeen Secretaris van de
Nederlandse Taalunie waarin om onze medewerking werd verzocht bij de
beantwoording van een aantal vragen over interpretatie en implicatie van
verdragsartikelen van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. Dit
rapport, afgesloten op 15 augustus 1986, werd in onderling overleg
opgesteld en behandelt de 10 vragen ons door de Algemeen Secretaris
voorgelegd. Daaraan is nog een vraag toegevoegd die gesteld werd door de
Interparlementaire Commissie van de Taalunie. De formulering van de
vraagstelling door de Algemeen Secretaris bleef ongewijzigd, maar werd
tijdens een aantal vergaderingen bij aanvang van het onderzoek wel
mondeling door hem toegelicht.
De vragen die ons werden voorgelegd hebben alle betrekking op aard,
bevoegdheid en werking van de Nederlandse Taalunie en vertonen
onvermijdelijk grote onderlinge samenhang, ofschoon sommige vragen van meer
algemene aard zijn, terwijl andere een meer specifiek karakter vertonen. We
hebben de vragen afzonderlijk behandeld en beantwoord, terdege rekening
houdend met hun onderlinge samenhang die tevens tot uiting komt in
referenties onderling aan antwoorden, gegeven op andere vragen.
Bij wijze van algemene inleiding worden in deel 1 van dit rapport enkele
algemene opmerkingen geformuleerd in verband met de Nederlandse Taalunie,
en wordt verder de interpretatiemethode toegelicht.
In deel 2 van het rapport geven wij voor iedere vraag afzonderlijk, na
een onderzoek naar de totstandkoming van de betreffende
verdragsbepaling( en) en een analyse van de tekst, een algemeen overzicht
van de achtergrond van het probleem in de rechtsleer, en van precedenten
uit de rechtspraktijk. Naar aanleiding daarvan formuleren we dan de
conclusies die voor de Taalunie getrokken dienen te worden.
Over het algemeen zijn wij bij het opstellen van onze adviezen wellicht
dieper ingegaan op de theoretische achtergrond van de verschillende
problemen dan in eerste aanleg nodig leek om een antwoord te formuleren op
de gestelde vragen. Zo behandelen wij, zij het zeer beknopt, de
problematiek van de internationale rechtspersoonlijkheid van internationale
organisaties (vraag 1 in hoofdstuk 2.1), de kenmerken van supranationale
organisaties ( de vragen 1 en 6 in de hoofdstukken 2.1 en 2.6), de
privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid (vraag 7 in hoofdstuk 2.7), de
voorrechten en immuniteiten (vraag 8 in hoofdstuk 2.8), de bindende kracht
van de beslissingen van de organisatie (vraag 2 in hoofdstuk 2.2) en de
invloed van de staatshervorming in België (vraag 9 in hoofdstuk 2.9).
Ook gaan wij naar aanleiding van een vraag uit de Interparlementaire
Commissie van de Nederlandse Taalunie nog in op de bevoegdheid van deze
organisatie om verdragen te sluiten (vraag 11 in hoofdstuk 2.11).
Ons uitgangspunt was, dat de Taalunie met deze meer principiële
achtergrond in staat zal zijn met meer kennis van zaken haar beleid ten
aanzien van de aangesneden problemen te kunnen formuleren, en antwoorden te
vinden op andere (juridische) problemen die zich in de toekomst kunnen
voordoen.
Dit rapport werd door ons beiden opgesteld in nauw onderling overleg
waarbij wij onze bijdragen op elkaar hebben afgestemd. Uiteraard hebben we
bij de beantwoording van deze voor het functioneren van de Nederlandse
Taalunie belangrijke vragen volstrekte onafhankelijkheid in acht genomen
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zowel ten aanzien van de organen van de Nederlandse Taalunie en de leden
die er deel van uitmaken als ten aanzien van de regeringen van de beide
verdragspartijen. Nergens werden door ons contacten gelegd.
Onze opdracht luidde een juridisch antwoord te verstrekken op de
voorgelegde vragen. Aan deze opdracht hebben we ons zorgvuldig gehouden.
Dit betekent meteen dat we de grens van de politieke gevolgen voor de
Nederlandse Taalunie, de organen van de Taalunie, de verdragspartijen en de
betrokken regeringen niet hebben overschreden. Het is uiteraard het
voorrecht én de verantwoordelijkheid van anderen om al dan niet politiek
gestalte te geven aan onze juridische antwoorden.
Deze antwoorden kunnen dan ook inderdaad niet méér zijn dan
"Voorzetten 11 : het is aan de Taalunie zelf om met behulp van de naar voren
gebrachte beginselen, precedenten en argumenten haar houding te bepalen ten
opzichte van de problemen die zich in de praktijk voordoen.
Wij wensen haar daarbij alle succes.
Neri Sybesma-Knol
Karel Wellens
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1.2. ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN
In het Verdrag is geen enkele bepaling opgenomen die voorziet in een
overgangsperiode zoals dit bijvoorbeeld bij de Europese Gemeenschappen wel
het geval is.
Dit is een belangrijke vaststelling, omdat daaruit volgt dat sinds de
oprichting van de Nederlandse Taalunie de aangelegenheden in het Verdrag
vermeld onder haar bevoegdheid kwamen te vallen zodat wanneer nog
maatregelen nodig waren, deze niet meer eenzijdig door de lidstaten kunnen
of konden worden genomen, doch moesten of moeten worden vastgesteld in het
kader van de organen van de Nederlandse Taalunie die de bescherming van het
algemeen belang van de Taalunie moeten waarborgen. De organen van de
Taalunie dienen bij het uitoefenen van hun bevoegdheden om een
Taaluniebeleid te voeren steeds de eenheid van het Taaluniegebied voor ogen
te hebben staan, zodat elke maatregel die de integratie tegenwerkt is
uitgesloten. De lidstaten moeten er zich van bewust zijn dat elke
aantasting van wat door de Taalunie op het gebied van de integratie van
Nederland en de Nederlandse gemeenschap in België op het gebied van de
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin wordt en werd bereikt,
bovendien het gevaar in zich bergt een ontbindingsproces in gang te zetten
dat duidelijk in tegenspraak is met de bepalingen van artikelen 2 en 3 van
het Verdrag.
De afwezigheid van een overgangsperiode in het Verdrag heeft eveneens
als gevolg dat de uitbouw van de Taalunie dus niet bestaat uit een ganse
reeks memories van overdracht; het gaat daarbij alleen maar om de
overheveling van de operationaliteit, de begrotingsbijdrage enz. De
bevoegdheden zelf berusten vanaf de oprichting bij de Nederlandse Taalunie
en haar organen.
Hieruit volgt eveneens dat geconditioneerde memories van overdracht niet
geldig zijn indien en voor zover door de betrokken departementen daaraan
voorwaarden worden gekoppeld met betrekking tot het door de Taalunie in de
toekomst te voeren gemeenschappelijk beleid. Als bij de overheveling
binnen het Comité van Ministers wordt afgesproken dat het gevoerde beleid
in een bepaalde sector vooralsnog ongewijzigd zal worden voortgezet, rijst
er evenwel geen probleem omdat deze beleidsbeslissing genomen wordt door
het daartoe bevoegde orgaan, mits uiteraard het in het Verdrag
voorgeschreven besluitvormingsproces wordt nageleefd. Tevens blijkt uit
een dergelijke beslissing van het Comité van Ministers duidelijk, voor
zover nodig, a contrario de bevoegdheid van de Nederlandse Taalunie om het
door nationale departementen gevoerde beleid te wijzigen, al was het alleen
maar wegens de door het verdrag voorgeschreven integratie-oriëntering, die
aan het beleid ten grondslag moet liggen.

1.3. DE INTERPRETATIE VAN HETTAALUNIEVERDRAG
De regels inzake interpretatie van verdragen werden vastgelegd in artikelen
31 en 32 van de Conventie van Wenen over het verdragenrecht (1969) [1]. Wat
de toepassing van deze interpretatieregels concreet betekent voor de
beantwoording van de elf vragen die ons werden voorgelegd komt uiteraard in
het rapport nog ter sprake. Hier lichten we in het kort toe hoe deze
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interpretatieregels in het algemeen dienen te worden gehanteerd, waarbij we
uitgaan van èe- handelingen van de Conferentie van Wenen, waar de tekst van
het Vtrdrag van Wenen definitief werd vastgesteld en aanvaard, op basis van
een ontwerptekst voorgesteld door de International Law Commission (ILC).
In arti.kel 31 van het Verdrag van Wenen is opgenomen een "general rule
of interpretation" in het enkelvoud. Het gaan dus om één algemene
interpretatieregel en dat was ook uitdrukkelijk de bedoeling van de
International Law Commission [2).
De verschillende interpretatiemiddelen die in artikel 31 zijn opgenomen,
vertonen geen onderlinge hiërarchie, maar hun toepassing vormt "une seule
opération complexe", waarvan het resultaat "l'interprétation juridiquement
pertinente" oplevert. "La Commission a voulu souligner que le processus
d'interprétation constitue un tout et que les dispositions de l'article
forment une seule règle, étroitement intégrée" (3]. De onderlinge samenhang
tussen de eerste drie paragrafen van artikel 31 wordt benadrukt door de
terugkerende verwijzing naar de context van een verdrag [4]. De volgorde
van de verschillende elementen van de ene interpretatieregel is er één van
volstrekt logische aard [5].
In artikel 32 van de Conventie van Wenen werden "Supplementary means of
interpretation" opgenomen, waartoe o.a. de voorbereidende werken van een
verdrag en de omstandigheden van zijn sluiting behoren.
De interpretatie-elementen van artikel 31 hebben betrekking op "l'accord
intervenu entre les parties au moment oû il a reçu son expression
authentique dans le texte ou ultérieurement. Par hypothèse, ce n'est pas le
cas des travaux préparatoires, qui ne présentent donc pas Ie même caractère
d'authenticité, comme élément d'interprétation, quelle que puisse être leur
valeur, dans certains cas, pour éclairer l'expression que le texte donne à
l'accord" [6).
Toch gaat het in artikelen 31 en 32 niet om strikt onderscheiden
interpretatiemiddelen: "Le fait que l'article 32 autorise le recours aux
moyens complémentaires pour 'confirmer' Ie sens résultant de l'application
de l'article 31 établit, d'une manière générale, un lien entre les deux
articles et sauvegarde l'unité du processus d'interprétation" [7].

1.3.1. Artikel 31

Het globale uitgangspunt is het noodzakelijk vermoeden dat de tekst van een
verdrag de authentieke uitdrukking is van de beoordeling van de partijen:
"le point de départ de l'interprétation est d'élucider le sens du texte et
non pas de rechercher ab initîo quelles étaient les intentions des parties"
[8].
De eerste paragraaf van artikel 31 bevat drie onderscheiden beginselen:
interpretatie in goede trouw, een rechtstreeks gevolg van de regel pacta
sunt servanda; de partijen worden verondersteld de bedoeling te hebben die
tot uiting komt in de gewone betrekking van de termen die ze gebruiken;
deze normale betekenis moet niet in abstracto worden bepaald, maar in de
context van het verdrag en rekening houdend met voorwerp en doel van het
verdrag [9].
Paragraaf 2 bepaalt wat er onder de context van een verdrag dient te
worden verstaan. Daartoe behoren evident de preambule van het verdrag en
16

eventuele annexen [10]. De twee categorieën documenten die verde.r worden
vermeld kunnen een bilateraal, een multilateraal of een unilateraal
karakter hebben, maar da.aruit volgt niet "que ces documents doivent être
nécessairement considérés comme faisant partie intégrante du traité; cela
dépend, en effet, de l'intention des parties dans chaque cas" [11].
Samen met de context moet als authentiek interpretatie-element rekening
worder. gehcuden met wa ( is voorzien in paragraaf 3, alinea a: elk akkoord
tussen de patijen, dat betrekking heeft op de interpretatie van het
verdrag, later gesloten en a fortiori indien het eerder tot stand is
gekomen [12].
Latere verdragspraktijk waaruit overeenstemming blijkt over de
interpretatie van het akkoord moet eveneens, samen met de context, als
interpretatie-element worden gehanteerd, aldus paragraaf 3, alinea b. Het
dient hierbij te gaan om verdragspraktijk van de partijen in hun geheel
genomen [13].
Samen met de context moet eveneens rekening worden gehouden met elke
regel van volkenrecht die van toepassing is in de verhouding tussen de
verdragspartijen (paragraaf 3, alinea c).
Paragraaf 4 tenslotte heeft betrekking op de situatie waarbij vast komt
te staan dat de partijen aan een term, gebruikt in het verdrag, een
bijzondere betekenis hebben willen geven [14].
Artikel 31 werd door de Conferentie van Wenen aanvaard met 97 stemmen
vóór, zonder tegenstem (15].

13.2. Artikel 32

Het gaat hierbij om extrinsieke interpretatiemiddelen als de hantering van
de regel vervat in artikel 31 geen duideJijke of redelijke betekenis heeft
opgeleverd of om de via artikd 31 gevonden interpretatie te bevestigen.
Het gaat dus niet om autonome interpreta 1:iemiddelen, maar om instrumenten
om een interpretatie beheerst door de regel van artikel 31 te
vergemakkelijken [16].
"La Commission a estimé qu'on gagnerait rien à essayer de définir les
travaux préparatoires; en fait, une telle tentative ne pourrait
qu'entraîner l'exclusion éventuelle de prenves pertinentes" [17]. Als het
gaat om bilaterale akkoorden, beschikken alle partijen meestal over de
niet-gepubliceerde voorbereidende werken [18).
Artikel 32 werd door de Conferentie van Wenen aanvaard met 101 stemmen
vóór, zonder tegenstem (19].
Wat dient men te verstaan onder de voorbereidende werken?
Beraadslagingen van een diplomatieke conferentie zijn opgenomen in de
analytische verslagen die op ruime schaal worden verspreid, maar er is
tevens vertrouwelijke correspondentie tussen de regeringen vóór de aanvang
van de conferentie, en er zijn besprekingen gevoerd in de wandelgaT1.gen. In
welk stadium van de onderhandelingen kan men zeggen dat de voorbereidende
werken de bedoeling van de partijen weergeven? [20).
Voorzichtigheid werd bepleit bij het hanteren van de voorbereidende
werken als middel tot interpretatie van een verdragsbepaling: "... ils
sont confus, parce qu'ils consistent généralement en comptes rendus
analytiques de déclaration faites au cours des négociations, et les exposés
17

faits par les délégations au début de ces négociations peuvent exprimer la
position de ces délégations à ce stade, mais n'avoir aucun rapport avec le
texte final du traité; ils ne sont pas tous intervenus sur un pcint donné;
et ils sont incomplets parce qu'ils ne rendent pas compte des réunions
officieuses entre chefs de délégations, au cours desquelles des compromis
sont intervenus, qui constituent souvent l'élément Ie plus significatif
d'une négociation" [21 ].

1.3.3. Het gebruik van artikelen 31 en 32
Het hanteren van de interpretatieregel van artikel 31 en van de bijkomende
interpretatiemiddelen van artikel 32 dient te geschieden in onderlinge
samenhang. Uitgangspunt daarbij is "that no would-be interpreter of a
treaty, whatever his doctrinal point of departure, will deliberately ignore
any material which can usefully serve as a guide towards establishing the
meaning of the text with which he is confronted. ... The would-be
interpreter is still expected, when confronted with a problem of treaty
interpretation ... to have recourse to all the materials which will furnish
him with evidence as to what is the meaning to be attributed to the text;
such materials will naturally include the travaux préparatoires of the
treaty, and the circumstances of its conclusion. It is only when he has
available to him all the necessary materials that he will be in a position
to assess their relative value and weight in the light of the rules laid
down in the Convention" [22].
De interpretatie van een verdrag dient te geschieden te goeder trouw,
"which applies to the entire process of interpretation, including the
examination of the text, the context and subsequent practice" [23).
De normale betekenis van de termen die in een verdrag worden gebruikt,
"does not necessarily result from a pure grammatica! analysis. The true
meaning of a text has to be arrived at by taking into account all the
consequences which normally and reasonably flow from that text.
Furthermore, there is no such thing as an abstract ordinary meaning of a
phrase, divorced from the place which that phrase occupies in the text to
be interpreted" [24].
De termen van een verdrag moeten volgens hun normale betekenis, te
goeder trouw worden geïnterpreteerd in hun context, zoals omschreven in
paragraaf 2 van artikel 31, en in het licht van voorwerp en doel van het
verdrag, die te vinden zijn in operationele bepalingen van een verdrag maar
zeker eveneens in zijn preambule (25].
Latere akkoorden tussen verdragspartijen over de interpretatie van een
verdrag houden natuurlijk verband met de basisvrijheid van de partijen om
het aan te passen, maar komen zelden voor [26]. Dit is in tegenstelling
tot de frequente verdragspraktijk als zodanig als interpretatie-element,
waarvan de waarde evenwel wordt bepaald door de mate waarin die praktijk
gemeenschappelijk en consistent kan worden genoemd (27]: het moet gaan om
"concordant subsequent practice common to all the parties" [28].
·Tot de SUJ)p1erntencau interpretatiemiddelen van artikel 32 behoren o.a.
· de ornLst2mdl1gt1edlen van de sluiting van het verdrag die eveneens een rol
kunnen
voor het bepalen van voorwerp en doel ervan. Tot de
Ornlst~md.1gt1ed1en dienen te worden gerekend de historische achtergrond

waartegen de onderhandelingen over het verdrag werden gevoerd, de
individuele houding van de verdragspartijen zoals hun economische,
politieke en sociale situatie en hun lidmaatschap van bepaalde groeperingen

[29].
Wat de voorbereidende werken betreft is het belangrijk te onderstrepen
dat ze tot het publieke domein dienen te behoren, ook al om staten die niet
aan de onderhandelingen hebben deelgenomen de kans te geven ze te
raadplegen [30].
Concreet voor de Nederlandse Taalunie dient hier te worden onderstreept
dat de voorstellen in verband met de Statuten voor de Raad en de
toelichting daarop niet bij de voorbereidende werken worden vermeld en
besproken, omdat, in navolging van de begeleidingscommissie, besloten werd
om de Statuten niet te beschouwen als een bijlage bij het Verdrag; dit om
te vermijden dat dezelfde ingewikkelde procedure zou moeten worden gevolgd
voor wijzigingen ervan [31]. Aangezien de Statuten van de Raad derhalve
naderhand door het Comité van Ministers, overeenkomstig artikelen 12 en 13
van het Verdrag, werden vastgesteld, horen ze thuis bij de
verdragspraktijk.
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1.4. Noten
1} Artikel 31. Genera! rule of interpretation.
1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinaiy meaning to

be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and
purpose.
2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in
addition to the text, including its preambule and annexes:
(a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in
connection with the conclusion of the treaty;
(b) any instn1ment which was made by one or more parties in connection with the
eonclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the
treaty.
3. The re shall be taken into account, together with the context:
(a) ar.y subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the
treaty or the application of its provisions;
(b) any subseq uent practice in the application of the treaty which establishes the
agreement of the parties regarding its interpretation;
(c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the
parties.
4. A special meaning shall be given toa term if it is established that the parties sa
intended.
Artikel 32. Supplementaiy means of interpretation.
Recourse may be had to supplementaiy means of interpretation, including the preparatoiy
work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning
resulting from the applîcation of article 31, or to determine the meaning when the
interpretation according to article 31:
(a) leaves the meaning ambiguous or obscure,
or
(b) leads toa result which is manifestly absurd or irreasonable.
2] Conférence des Nations Unies sur Ie droit des traités. Première et deuxième sessions.
Documents officiels. Documents de la Conférence, Nations Unies, N.Y., 1971,
NCONF.39/11/Add. 2., p. 43.
3] Ibidem.
4] Ibidem.
5] NCONF.39/11/Add. 2, p. 43, par. 9.
6] NCONF.39/11/Add. 2, p. 43, par. 10.
7] Ibidem.
8] NCONF.39/11/Add. 2, p. 43, par. 11.
9) NCONF.39/11/Add. 2, p. 43, par. 12.
10] A/CONF.39/11/Add. 2, p. 43, par. 13.
11] Ibidem.
12] NCONF.39/11/Add. 2, p. 44, par. 14.
13] A/CONF.39/11/Add. 2, p. 45, par. 15.
14) NCONF.39/11/Add. 2, p. 45, par.17.
15] Conférence des Nations Unies sur Ie droit des traités. Deuxième session. Documents
officiels. Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission
plénière, Nations Unies, N.Y., 1970, NCONF.39/11/Add. 1, p. 61, par. 66.
16] NCONF.39/11/Add. 2, p. 46, par. 19.
17] NCONF.39/11/Add. 2, p. 46, par. 20.
18] NCONF.39/11/Add. 2, p. 47, par. 20.
19) NCONF.39/11/Add.1, p. 62, par. 74.
20] Conférence des Nations Unies sur fe droit des traités. Première session. Documents
officiels. Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission
plénière, Nations Unies, N·.Y., 1969, NCONF.39/11, p. 188, par. 18.
21 J NCONF.39/11, p. 193, par. 8.
22) I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Second Edition, Manchester
University Press, 1984, 270 pp., pp. 116-117.
23] Sinclair, op. cit., p. 120.
24] Sinclair, op.cit., p. 121.

25] Sinclair, op.cit., p. 127-128.
26] Sinclair, op.cit., p. 136.
27] Sinclair, op. cit., p. 137.
28] Sinclair, op.cit., p. 138.
29] Sinclair, op. ciL, p. 141.
30] Sinclair, op. cit., p. 144.
31] Rapport begeleidingscommissie ter voorbereiding van een ontwerp voor een
Belgisch-Nederlands Taalunieverdrag, p. 4.
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OEEL2

VRAGEN EN
ANTWOORDEN

2.1. DE TAALUNIE: INTERGOUVERNEMENTEEL OF SUPRANATIONAAL?

2.1.1. De begrippen "intergouvernementeel" en "supranationaal"

De vraag luidde of de Taalunie een intergouvernementele, dan wel een supranationale verdragsorganisatie is. Een nadere omschrijving van beide
begrippen dringt zich op bij de beantwoording van deze vraag. Zoals voor
elke definitie in het volkenrecht dienen hiervoor verschillende bronnen te
worden geraadpleegd, onder andere wegens de eigen structuur en kenmerken
van het volkenrecht. In de algemene inleiding hebben we de werkwijze
terzake uiteengezet. Derhalve dient achtereenvolgens te worden onderzocht
of verdragen, rechtspraak en rechtsleer bruikbare indicaties leveren voor
een begripsomschrijving.

2.1.1.1. In verdragen
Aangelegenheden die bij verdrag worden geregeld hadden tot voor kort
vrijwel uitsluitend betrekking op aspecten van het verkeer tussen staten
zonder meer, waarbij de relaties tussen de verdragspartners onderling of
hun relaties tot het individu in bindende verplichtingen werden
gepreciseerd.
De geweldige toeneming van het aantal internationale organisaties na het
ontstaan der Verenigde Naties in 1945 heeft daarin geleidelijk verandering
gebracht. Dit fenomeen werd bovendien vooral in de hand gewerkt door de
geweldige uitbreiding in de activiteiten ondernomen door bestaande en
nieuwe internationale organisaties. Bijna geen sector van de internationale
betrekkingen behoort niet tot de werkingssfeer van een of andere
internationale organisatie. Zowel de deelneming aan als de weerslag op de
internationale verhoudingen vanuit deze internationale entiteiten had als
gevolg dat stilaan in verdragsteksten expliciet met hun bestaan rekening
diende te worden gehouden. De internationale organisaties waren naast de
staten de belangrijke acteurs geworden op het internationale toneel. In
verdragsteksten werd dus ruimte geschapen voor de juridische implicaties
van het bestaan der internationale organisaties en vooral van hun
toenemende rol.
Hierdoor wordt verklaard dat alleen in vrij recente verdragsteksten kan
worden gezocht naar indicaties voor een nadere begripsomschrijving.
Er zijn uiteraard de constitutionele verdragen waarbij deelnemende
staten een internationale organisatie oprichten. Ofschoon men de neiging
zou hebben om eerst daar te zoeken naar duidelijke begripsomschrijving is
dat een doodlopend spoor. Immers, de oprichtende staten geven vrijwel nooit
een exacte of zelfs maar een vage omschrijving van het rechtskarakter van
de door hen tot stand gebrachte internationale organisatie. Doelstellingen,
taken en bevoegdheden worden weliswaar, al dan niet gedetailleerd, in het
verdrag bepaald, maar worden voldoende geacht om derde staten, die dus aan
het verdrag niet deelnemen, of internationale rechters en de rechtsleer in
staat te stellen een nadere uitspraak te doen over de aard van de
organisatie. Bij de behandeling van de markantste verschillen tussen de
twee soorten organisaties komen we hierop terug.
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Naast deze verdragen die de rechtsgrondslag vormen voor het bestaan en
de activiteiten van internationale organisaties, bestaan er dus verdragen
die hetzij hoofdzakelijk tussenstaatse aspecten regelen, maar referenties
bevatten naar internationale organisaties, hetzij het daadwerkelijk
optreden van deze internationale organisaties als onderwerp hebben. Deze
toenemende tendens laat ons toe aan volgende verdragen of ontwerpverdragen
te refereren alvorens rechtspraak en rechtsleer aan bod te laten komen.
ln de algemene inleiding werd verwezen naar het Verdrag van Wenen inzake
het verdragenrecht (1969). Deze conventie is alleen van toepassing op
verdragen tussen staten (art. 1). Relevant voor ons is artikel 2 waarin een
definitie wordt gegeven van de in de overeenkomst gehanteerde termen.
Paragraaf 1, (i), luidt: "international organization" means an
"intergovernmental organization". Telkens als in het Verdrag van Wenen
wordt gesproken over een internationale organisatie, gaat het dus om een
intergouvernementele organisatie. De opstellers van het Verdrag gaan ervan
uit dat deze term geen nadere precisering behoeft. De hierboven reeds
genoemde constitutionele verdragen worden overigens door het Weense Verdrag
beheerst (art. 5). Nadere indicaties over het begrip "intergouvernementele
organisaties' 1 ontbreken dus volkomen. Hetzelfde geldt trouwens voor het
begrip "supranationale organisatie 11 •
De International Law Commission (ILC) die de ontwerptekst van het
Verdrag van Wenen had opgesteld, besliste verdragen waarbij internationale
organisaties partij waren buiten het toepassingsveld van de conventîe te
laten [1]. Gelet evenwel op het belang van deze laatste categorie verdragen
-- gesloten tussen staten en internationale organisaties of tussen
internationale organisaties onderling -- werd besloten ook daarover een
afzonderlijk verdrag op te stellen [2]. Aldus kwam tot stand de
ontwerpconventie inzake verdragen gesloten tussen staten en internationale
organisaties [3]. Uiteraard bestaat er een sterke band met de Weense
Conventie over het verdragenrecht [4]. In het aan het Weense Verdrag
ontleende artikel 2 wordt de zelfde terminologie gebruikt in paragraaf 1,
(i): 11 'international organization' means an intergovernmental
organization°, andermaal zonder verdere precisering, vanuit dezelfde
benadering in verband met een eventuele behoefte daaraan. In het
commentaar bij de ontwerptekst zegt de International Law Commission het
volgende: "This definition should be understood in the sense given to it in
practice: that is to say, as meaning an organization composed mainly of
States and, in exceptional cases, one or two international organizations
and having in some cases associate members which are not yet States or
which may be other international organizations' [5].
Uit deze toelichting dient dus te worden afgeleid dat de term
11
internationale organisatie 11 doorgaans, in de praktijk, gebruikt wordt voor
hoofdzakelijk uit staten samengestelde organisaties, ofschoon lidmaatschap
van een of meer internationale organisaties aan de gekozen terminologie
geen afbreuk doet.
De International Law Commission was van oordeel dat het begrip
1

"international organization" geen nadere bepaling nodig had behalve de
referentie naar de intergouvernementele aard [6J.
Ook deze ontwerpconventie is van toepassing op de bovenvermelde
constitutieve verdragen (art. 5).
Het vraagstuk van de "supranationale organisaties 11 kwam in de
ontwerptekst van de International Law Commission onvermijdelijk aan de orde
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in deze zin: een internationale organisatie die de bevoegdheid bezit om
verdragen te sluiten, maakt ~lÎervan daadwerkelijk gebruik; wanneer en op
welke wijze zijn de lidstaten van deze organisatie door dat verdrag
gebonden? Deze materie is geregeld in het beroemd en berucht geworden
artikel 36 bis [7]. Voorbeelden in dit verband zijn o.a. douane-unies,
opgericht in de vorm van een internationale organisatie, die een
tariefakkoord met derden sluiten waarbij de eigen lidstaten geen partij
zijn [8] ; de lidstaten van dergelijke douane-unies hebben niet het recht
"... short of paralysing the customs union... to make their consent
subject to the modification and repeal of agreements concluded by the
organization" [9].
De International Law Commission gaf geen definitie van "supranationale
organisatie", maar verwees in haar commentaar wel naar organisaties zoals
de EG [10] en de noodzaak om, in het belang van derde partijen, maximale
duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de onderlinge rechten en
verplichtingen [11]. Artikel 36 bis (a) verwijst naar de hypothese -- "an
important but exceptional exampleu aldus de ILC (12] -- waarbij "the States
members of the organization, by virtue of the constituent instrument of
that organization or otherwise, have unanimously agreed to be bound by the
said provisions of the treaty ... 11 • Staten kunnen dus bij voorbaat aan de
internationale organisatie die zij oprichten het recht verlenen om
verdragen te sluiten met derden [13]. De ILC spreekt in dit verband niet
uitdrukkelijk over een "supranationale organisatie", maar het onderstrepen
van het uitzonderlijke karakter van dit fenomeen is een aanwijzing voor de
tegenstelling tot wat eerder genoemd werd "an intergovernmental
organization". Dit zal ook blijken uit de door de rechtspraak en
rechtsleer geformuleerde opmerkingen terzake.
Naast het Weense verdragenrecht en de net vermelde ontwerpconventie
kunnen we voor wat betreft de begrippen "intergouvernementeel" en
"supranationaal" nog verwijzen naar het nieuwe zeerechtsverdrag van 1982,
een verdrag dat ook door niet-statelijke entiteiten kan worden ondertekend
( art. 305). Tot deze categorie behoren uiteraard ook de internationale
organisaties (art. 305, 1, (f)): op hen zijn de bepalingen van het verdrag
mutatis mutandis van kracht (art. 1, par. 2 (2)). Een afzonderlijke annex
bij de conventie regelt hun deelneming (Annex IX). Lezing van Annex IX
maakt duidelijk dat in deze conventie de term "international organization"
niet de betekenis heeft die daaraan doorgaans in de praktijk wordt gegeven.
Immers, artikel 1 van Annex IX luidt als volgt: "Por the purposes of
article 305 and of this Annex 'international organization' means an
intergovernmental organization constituted by States to which its Member
States have transferred competence over matters governed by this
Convention, including the competence to enter into treaties in respect of
those matters".
Het gaat hier dus om een begripsomschrijving van het fenomeen waarop,
zoals reeds eerder werd aangestipt, de International Law Commission had
gewezen, maar dan beperkt tot deelneming door staten: een internationale
organisatie, intergouvernementeel van karakter, maar die op bepaalde
terreinen (in casu zeerecht) beschikt over bevoegdheden die haar door de
lidstaten werden overgedragen. Ook hier wordt evenwel de term
1
' supra•national organization" niet als zodanig gebruikt, maar de
wordingsgeschiedenis van de conventie toont duidelijk aan dat deze Annex
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hoofdzakelijk zo niet uitsluitend ten behoeve van de Europese Gemeenschappen
werd ingelast.
De resterende bepalingen van deze Annex IX regelen de verschillende
aspecten van deelneming door dergelijke organisatie(s) aan het verdrag
[14J.

Ofschoon deze omschrijving dus uitdrukkelijk alleen bedoeld is voor de
toepassing van het nieuwe zeerechtsverdrag vormt deze Annex een zeldzaam
voorbeeld van een nadere definiëring in een verdragstekst over activiteiten
van een internationale organisatie. Uit de omschrijving zelf volgt logisch
dat de behoefte aan een precisering alleen maar aanwezig zal zijn, indien
een verdrag handelt over materies die (potentieel) binnen de
bevoegdheidssfeer van dergelijke internationale organisaties vallen. Dit
verklaart meteen het beperkte, maar toch stilaan toenemende aantal
voorbeelden terzake.
In de overeenkomst tot oprichting van het Gemeenschappelijk
Grondstoffenfonds [15] zijn eveneens bepalingen opgenomen met hetzelfde
oogmerk. Het verdrag spreekt enerzijds over 11 international commodity
organizations", d.w.z. "the organization established by an international
commodity agreement to implement (its) provisions" (art. 1, 3); anderzijds
staat het lidmaatschap van het Gemeenschappelijk Grondstoffenfonds open
voor "(b) Any intergovernmental organization or regional economie
integration which exercises competence in fields of activity of the
Fund ... " (art. 4, b). Organisaties van regionale economische integratie
worden hier wel afzonderlijk vermeld. De voorwaarde voor hun eventueel
lidmaatschap is het uitoefenen van terzake relevante bevoegdheden. Er
wordt evenwel niet nader omschreven op welke wijze deze organisaties over
deze bevoegdheden dienen te beschikken noch wordt bepaald hoe de verhouding
dient te zijn tussen deze organisaties en hun leden.
Uit dit korte overzicht van belangrijke, relevante en
noodzakelijkerwijze recente verdragen en ontwerpverdragen blijkt, dat
alleen de term "intergouvernementeel" als dusdanig wordt gehanteerd in
verdragsteksten, waarbij door de ILC voor nadere precisering teruggegrepen
wordt naar de betekenis die de praktijk aan de term geeft. De term
"supranationale organisatie" komt, naar ons bevinden, voorlopig niet als
zodanig in verdragsteksten voor, maar dit belet niet dat omschrijvingen
worden gebruikt, in beginsel alleen toepasselijk binnen een bepaald
verdragskader, van entiteiten die de definitie "intergouvernementeel"
duidelijk overstijgen. De in verdragen aangegeven criteria voor het
onderscheid tussen intergouvernementeel en supranationaal komen sub 2. aan
de orde.
2.1. L2. In de rechtspraak
Nationale en internationale rechters kunnen in de loop van een contentieuse
of adviesprocedure o.a. geconfronteerd worden met de vraag naar het
mteq~mive:rnemLen.W~l of supranationaal karakter van een bepaalde
.... -., .......n,.vuaiv organisatie; bij die gelegenheid kunnen ze zich dan ook
voelen om de hier gehanteerde begrippen nader toe te lichten.. We
oerJerJ(en ons, gelet op de ons opgedragen taak en de bruikbaarheid van dit

onderdeel voor onze beantwoording, tot indicaties terzake uit de
rechtspraak van het Internationaal Gerechtshof en het.Hof van de Europese
Gemeenschappen.
2. 1.1.2.1. De rechtspraak van het internationaal gerechtshof

In zijn advies van 2 april 1949 diende het Hof nader te onderzoeken welke
status de organisatie der Verenigde Naties bezat in het volkenrecht [16).
Rechtssubjecten in ongeacht welk rechtssysteem zijn niet identiek: hun aard
en de omvang van hun rechten zijn afuankelijk van de behoefte van in casu
de internationale gemeenschap. De doelstellingen van de V.N., de
organisatorische structuur, de verhouding van de lidstaten tot de
organisatie en de bevoegdheid der V.N. om verdragen te sluiten, bevestigen
dat de V.N. ,roccupies a position in certain respects in detachment from its
Members, and which is under a duty to remind them, if need be, of certain
obligations ... the organization is a politica! body, charged with political
tasks of an important character, and covering a wide field ... " [17].
De bedoeling van de oprichters en de realiteit is dat de organisatie
rechten en functies bezit en uitoefent. Dit kan alleen verklaard worden
door de beschikking over een "large measure of international personality
and the capacity to operate upon the international plane. It is at present
the supreme type of international organization, and it could not carry out
the intentions of its founders if it was devoid of international
personality'' [18].
Deze internationale rechtspersoonlijkheid betekent niet dat de V.N. een
staat is, zeker ook geen super-staat, maar dat het "is a subject of
international law and capable of possessing international rights and
duties, and that it has capacity to maintain its rights by bringing
international claims" (19].
Deze uitspraak van het Hof - daterend van vóór de oprichting van de
Europese Gemeenschappen - ofschoon duidelijk gericht op de concrete
vraagstelling, is de enige waarbij het Hof gevraagd werd, in een advies of
in een geschillenprocedure, het begrip "internationale organisatien nader
te omschrijven. De termen intergouvernementeel en supranationaal komen in
het advies niet voor, maar de relevante elementen zullen later in de
rechtsleer worden gebruikt om het onderscheid aan te duiden tussen beide
categorieën, of juister, om te illustreren dat een internationale
organisatie niet zuiver tot één van beide groepen dient te behoren, maar
aspecten van beider aard in zich kan dragen.
2.1.1.2.2. De rechtspraak van het Hof der Europese Gemeenschappen

Verscheidene factoren hebben er o.m. toe geleid dat het Hof der Europese
Gemeenschappen -- en dit in tegenstelling tot het Internationaal
Gerechtshof -- wel en frequent, zeker in de beginperiode, geroepen werd te
onderzoeken wat voor een soort organisatie de Europese Gemeenschappen
eigenlijk vormden. Tot deze factoren kunnen gerekend worden het van meet
af aan evident (op dat ogenblik) unieke karakter, het evolutieve aspect
verwerkt in de oprichtingsverdragen en de aparte positie van het Hof in de
communautaire institutionele structuur. Voor zover voor ons rechtstreeks
van belang kunnen de volgende elementen uit de rechtspraak worden
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aangehaald, in navolging van het meest gezaghebbende standaardwerk over de
Europese Gemeenschappen uit ons taalgebied [20].
"De Gemeenschap, aldus het Hof, is uitgerust met eigen instellingen en
voorzien van rechtspersoonlijkheid, handelingsbevoegdheid en
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zij is bekleed met reële bevoegdheden ...
die voortspruiten uit een beperking van competentie of een overdracht van
bevoegdheden ... van de staten ten behoeve van de Gemeenschap. Organen
zijn opgericht, die tot taak hebben van de staten afgeleide soevereine
rechten uit te oefenen" [21].
Het Hof heeft uit de grondbeginselen en doelstellingen van het verdrag
afgeleid dat de Gemeenschap "een nieuwe rechtsorde is, ten behoeve waarvan
de Staten, zij het binnen bepaalde grenzen, hun soevereine rechten hebben
beperkt, en dat niet slechts de lidstaten, doch ook hun onderdanen als
subjecten dier rechtsorde moeten worden aangemerkt. Het gemeenschapsrecht
werkt onafhankelijk ten opzichte van de wetgeving der lidstaten" [22].
In het Costa-Enel-arrest overwoog het Hof nog iets uitvoeriger "dat
namelijk de lidstaten -- door voor onbepaalde tijd een Gemeenschap op te
richten, voorzien van eigen organen, van rechtspersoonlijkheid en
handelingsbevoegdheid, van vertegenwoordigingsbevoegdheid op het
internationale vlak, en in het bijzonder van praktische bevoegdheden (dit
laatste ten gevolge van het feit dat de Staten hun bevoegdheden hebben
ingeperkt of aan de Gemeenschap hebben overgedragen) -- hun soevereiniteit,
zij het op een beperkt terrein, hebben begrensd en derhalve een
rechtsstelsel in het leven hebben geroepen dat bindend is zowel voor hun
onderdanen als voor henzelf' [23].
Ook in recente arresten bestaat bij het Hof nog de behoefte op deze
algemene aspecten in te gaan. Immers, sinds het verstrijken van de
overgangsperiode is het zo dat "de aan de Gemeenschap uitdrukkelijk
toegewezen materies en gebieden onder haar bevoegdheid kwamen te vallen,
zodat, wanneer nog biezondere maatregelen nodig waren, deze niet meer
eenzijdig door de Lid-Staat konden worden genomen, doch moesten worden
vastgesteld in het kader van de communautaire orde, die de bescherming van
het algemeen belang van de Gemeenschap moet waarborgen [24] 11 •
Het zijn deze belangrijke uitspraken van het Hof en de institutionele
structuur van de Gemeenschapsinstellingen als zodanig, zoals neergelegd in
de oprichtingsverdragen, waarop de rechtsleer zich o.m. zal steunen in een
poging om criteria aan te reiken voor het onderscheid tussen
intergouvernementeel en supranationaal.
Uit de Nederlandse rechtspraak worden hier twee recente uitspraken
vermeld. In een uitspraak van 12 januari 1984 oordeelde de rechtbank te
Maastricht dat Eurocontrol een internationale publiekrechtelijke
rechtspersoon is; Eurocontrol is opgericht door een verdrag tussen de
lidstaten die hun soevereiniteit hebben overgedragen aan het
volkenrechtelijk subject Eurocontrol. Bij verdrag hebben ze de organen en
hun taak en bevoegdheden geregeld [25].
In een arrest van 20 december 1985 oordeelde de Hoge Raad dat het
Iran-United States Claims Tribunal moet worden beschouwd als een
internationale organisatie, die haar rechtspersoonlijkheid ontleent aan het
volkenrecht; het Tribunaal werd immers opgericht in het kader van de tussen
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Iran en de Verenigde Staten gesloten overeenkomst (the Claims Settlement
Agreement) (26].
In beide gevallen was de erkenning dat het om een internationale
organisatie ging door de partijen niet bestreden; beide gedingen waren
fundamenteel gericht op problemen in de arbeidsrechtelijke sfeer.
In beide gevallen vormt een intergouvernementele overeenkomst de basis
voor de oprichting van de organisatie die, via haar organen, de haar
opgedragen taken vervult ter bereiking van doelstellingen, die in het
basisverdrag zijn omschreven.
2.1. l.3. In de rechtsleer
De belangstelling van de rechtsleer voor de begrippen
"intergouvernementeel" en 11supranationaal" hangt voornamelijk, ofschoon
niet uitsluitend, samen met de oprichting van met name de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1951. Het in dat verdrag gebruikte
begrip "supranationaal" ( art. 9) geeft aanleiding tot onderzoek naar de
inhoud van dat begrip, niet alleen in de commentaren stricto sensu op dit
eerste verdrag, maar ook in de ruimere kring van de volkenrechtsjuristen.
Het fenomeen neemt uiteraard nog toe na de oprichting van Euratom en de EG
in 1958.
Er heeft zich nochtans een evolutie voorgedaan in de doctrinaire
benadering van het begrip 11 supranationaaljl. In de beginperiode wordt er een
definitie gegeven die is toegesneden op de recente ontwikkeling die zich
manifesteerde via de drie Europese Gemeenschappen. De rechtsleer
preciseert het begrip onder verwijzing naar dit unieke voorbeeld. Stilaan
echter schijnt het besef te groeien, vooral onder invloed van de uitbouw
van de Europese Gemeenschappen en de daarmee gepaard gaande moeilijkheden,
dat "supranationaliteit" zoals aanwezig in het Europese integratieproces,
dient te worden gerelativeerd in een dubbele richting.
Enerzijds ontstaan er elders in de wereld regionale en anderszins
beperkte integratieprocessen, al dan niet op het Europese model gebaseerd.
Anderzijds leert de Europese ervaring dat supranationaliteit in haar ruime
en absolute vorm een ideaalbeeld blijft. Een evaluatie van het
communautaire gebeuren leidt er onvermijdelijk toe dat in de rechtsleer
wordt aangenomen dat internationale organisaties zowel intergouvernementele
als supranationale elementen in uiteenlopende doseringen kunnen bevatten.
De toeneming van het aantal internationale organisaties die daarvoor in
aanmerking komen, heeft als gevolg dat in de rechtsleer meer de nadruk komt
te liggen op het ontwikkelen van criteria aan de hand waarvan
supranationaliteit kan worden onderkend, dan op preciseringen van het
begrip als zodanig. Deze criteria komen aan bod in de volgende paragraaf.
Nu beperken we ons tot de in de rechtsleer aangenomen en gehanteerde
zuivere begripsomschrijvingen, waarbij we uiteraard, gelet op onze concrete
doelstelling, zeker niet uitputtend te werk willen gaan.
In het Wörterbuch des Völkerrechts (1961) wordt een internationale
organisatie omschreven als "eine durch völkerrechtlichen Vertrag
geschaffene und auf ihm beruhende Staatenverbindung mit eigenen, speziellen
arbeitsteilig funktionierenden Organen zur Verfolgung gemeinsamer Zwecke"
[27]. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de internationale
organisaties van het klassieke type en de supranationale entiteiten. De
eerste categorie "verfügen über aus Staaten zusammengesetzte Organe mit der
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Befugnîs, Empfehlungen mit Mehrheit zu beschliessen oder die Staaten
bindende Beschlüsse einstimmig zu fassen" [28]. "Supranationale
Organisationen" daarentegen, "verfügen über aus frei von Institutionen
ihrer Regierungen handelnden Einzelpersonen zusammengesetzte Organe, die
für die Staaten oder sogar für Individuen unmittelbar verbindliche
Beschlüsse fassen können" [29].
De samenstelling van de organen van een internationale organisatie en de
draagwijdte van hun bevoegdheid vormen dus essentiële elementen in beide
omschrijvingen en zullen het vertrekpunt vormen voor de nog te ontwikkelen
onderscheidingscriteria.
Dezelfde onafhankelijkheid van leden van organen ten opzichte van de
regeringen van de lidstaten van een organisatie, in deze zin dat ze geen
instructies van de regeringen ontvangen en ook tegenover hen geen
verantwoording verschuldigd zijn, vinden we ook terug in de Grondlijnen van
het Volkenrecht van François (1957) [30].
Mutatis mutandis kan ook verwezen worden naar de in 1977 door Kapteyn
gehanteerde omschrijving: "onder internationale (economische) organisatie
wordt verstaan elk direct of indirect op een of meer volkenrechtelijke
verdragen gebaseerd duurzaam samenwerkingsverband op ( economisch) terrein
tussen (tenminste vijf) staten" [31].
Handelend over het beginsel van soevereiniteit schreef VerLoren van
Themaat in 1979: "Ook de harde kern van het soevereiniteitsbeginsel is nog
steeds vrijwel onaangetast. Maar zelden komt het voor dat een staat tegen
zijn wil door besluiten van internationale organisaties kan worden
gebonden" [32]. Internationale organisaties vormen samenwerkingsverbanden
van staten "met het oog op het bereiken van bepaalde gezamenlijke
doelstellingen", een "kader van wederzijdse beïnvloeding van de daarin ter
behartiging van gemeenschappelijke belangen samenwerkende staten" [33].
Voor een zinvolle classificatie van bestaande internationale economische
organisaties acht YerLoren van Themaat het onderscheid tussen
intergouvernementeel en supranationaal niet bruikbaar. Hij opteert voor de
benaming "organisaties met organen die over eigen bevoegdheden beschikken"
[34].
In 1953 leidde Tammes uit art. 9 van het EGKS-Verdrag en art. 20 van het
(niet in werking getreden) EDG-Verdrag af dat "onder een supranationaal
orgaan verstaan wordt een orgaan, samengesteld uit personen, die niet
volgens regeringsinstructies handelen en ook overigens geacht worden geen
nationale belangen te verdedigen ... " [35]. Supranationale organisaties
zouden dan organisaties zijn met één of meer supranationale organen [36].
Reeds in 1953 kwam Tammes tot een graduele opvatting van het supranationale
[37].
In de uit 1980 daterende editie van zijn standaardwerk "International
Institutional Law11 wijst Schermers er terecht op dat er geen universeel
aanvaarde omschrijving van "internationale organisatie" bestaat, gelet ook
op de uiteenlopende context waarin het begrip zelf wordt gehanteerd [38} ;
bovendien kunnen formele vereisten dan wel daadwerkelijke uitoefening van
bevoegdheid als vertrekpunt voor een omschrijving worden genomen [39]. De
door Schermers gehanteerde definitie kan als volgt worden weergegeven: een
intergouvernementele internationale organisatie berust op een
internationale overeenkomst tussen staten gesloten en heeft ten minste één
orgaan dat uit regeringsvertegenwoordigers is samengesteld [40].
Dezelfde auteur stelt vast dat het begrip supranationaal geen duidelijke

betekenis heeft en geeft er de voorkeur aan een aantal voorwaarden op te
sommen die vervuld moeten zijn vooraleer van supranationaliteit kan worden
gesproken [41}. Hierop komen we in de volgende paragraaf terug. Indien
rekening wordt gehouden met het relatieve gebruik kan de term
"supranationale organisatie" evenwel gebruikt worden "to indicate that the
supranational elements prevail and that the organization has considerable
powers above the level of the co-operating governments" [42]. ''If the
intergovernmental elements prevail, we use the expression intergovernmental
organization" [43].
In de tweede editie van zijn Inleiding tot het Internationale
Institutionele Recht (1985), "geen wetenschappelijk werk maar een inleidend
studieboek" [44], wordt door Scnermers over publiekrechtelijke
internationale organisaties gesteld dat ze gewoonlijk een samenwerking
beogen tussen regeringen die ze oprichten "niet zo zeer met het doel om een
bovenstatelijk machtscentrum te creëren, maar uit een wens tot onderlinge
samenwerking en tot een op elkaar afstemmen van nationaal beleid .... De
regeringen van de deelnemende staten vormen de machtscentra" [45].
Bij supranationale organisaties gaat het "dan niet meer om samenwerking
tussen regeringen alleen, maar om wetgeving over het gebied van een aantal
staten tegelijk" [46]. Kenmerk van het begrip supranationaal is "dat er
een eigen beslissingsbevoegdheid bestaat boven dat van de staten" [47].
Vervolgens toont Schermers aan dat vijf van de zes door hem in 1980
opgesomde criteria in de Europese Gemeenschappen kunnen gevonden worden

[48].
Dezelfde overwegingen vinden we ook terug in de derde druk van
Schermers' Internationaal Publiekrecht voor de Rechtspraktijk [49].
Seidl-Hohenveldern's visie kan als volgt worden weergegeven: een
internationale organisatie, in de tijd beperkt, berust op een
volkenrechtelijke wilsovereenstemming tussen staten die op een omkeerbare
wijze soevereine rechten afstaan ten gunste van de organisatie met het oog
op het bereiken van een gemeenschappelijk doel; er moet ten minste één
orgaan zijn dat met het oog op deze doelstelling het recht heeft het
standpunt te vertolken van de organisatie [50]. Ook deze auteur geeft
vervolgens de criteria om supranationaliteit te onderkennen [51].
In zijn handboek Volkenrecht (1982) omschrijft Van Bogaert een
internationale organisatie als "een statenverbinding, die door een verdrag
wordt opgericht om gemeenschappelijk gestelde doeleinden te verwezenlijken
en waardoor een juridisch autonome instelling ontstaat" [52]. Ook deze
auteur onderzocht vervolgens een aantal kenmerken van supranationaliteit

[53].
Uit deze enkele standpunten in de rechtsleer kan worden afgeleid dat een
algemeen aanvaarde definitie niet beschikbaar is, maar dat een bruikbare
consensus toch wel kan worden gevonden rond de volgende elementen die als
minimum dienen te worden beschouwd: een internationale organisatie wordt
opgericht bij een overeenkomst tussen staten met het oog op de
verwezenlijking van gemeenschappelijke doelstellingen; ten minste één uit
regeringsvertegenwoordigers samengesteld orgaan zal het werkinstrument
hiertoe zijn.
Volledigheidshalve dient hier te worden opgemerkt dat
intergouvernementele internationale organisaties onderscheiden dienen te
worden van de NGO's, niet-gouvernementele internationale organisaties [54].
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2.1.2. De markantste verschillen; de criteria voor supranationaliteit

Er dient vooreerst op gewezen te worden dat de categorie "supranationale
organisatie", voor zover ze scherp zou kunnen worden afgebakend, een
specifieke vorm, een niet-traditionele manifestatie is van de algemene
categorie der intergouvernementele internationale organisaties. Het gaat
dus in elk geval om entiteiten die aan de gangbare omschrijving daarvan
beantwoorden en daarenboven kenmerken vertonen die het predikaat
supranationaliteit rechtvaardigen.
Vervolgens zij herhaald dat algemeen in de rechtsleer wordt erkend dat
het onderscheid tussen intergouvernementeel en supranationaal een vaag
karakter heeft wegens het ontbreken van een algemeen aanvaarde definitie
van de bestaande internationale organisaties: sommige organisaties zijn
meer supranationaal dan andere, afhankelijk van het aantal criteria waaraan
ze beantwoorden. "To be completely supranational an international
organization should fulfil all the ... conditions. No such supranational
organization exists" [55].
Tenslotte dient vermeld te worden dat de in de rechtsleer gehanteerde
criteria inzake supranationaliteit werden ontwikkeld op basis van de
statenpraktijk zoals die zich manifesteert in oprichtingsverdragen, werking
van internationale organisaties en rechtspraak.
Welke kenmerken dient een internationale organisatie te vertonen om als,
min of meer, supranationaal te worden bestempeld, uitgaande van de
vaststelling dat in het 11 normale 11 intergouvernementele patroon de
beslissingsmacht wordt uitgeoefend door vertegenwoordigers van regeringen,
die in belangrijke aangelegenheden niet tegen hun wil door beslissingen
kunnen worden gebonden [56]?
Tammes besprak de volgende supranationale elementen in 1953: de
mogelijkheid van een zodanige wilsbeperking, als de staat niet naar inhoud
gewild heeft; de mogelijkheid van orgaanbesluiten die naar inhoud mogelijk
niet gewild zijn door sommige partijen; het onttrekken van de
regelmatigheid van deze wilsvorming aan het oordeel van en de interpretatie
door de betrokkenen zelf ( onafhankelijke rechterlijke instantie);
mogelijkheid om het min of meer supranationaal gevormde recht door controle
en dwang te verwerkelijken en te handhaven; onderdanen en rechtspersonen
worden rechtstreeks bereikt door de rechtsbevelen afkomstig van
internationale of supranationale organen (57].
Schermers formuleert de volgende criteria die, het zij nogmaals
onderstreept, in geen enkele internationale organisatie als zodanig
aanwezig zijn [58].
1. De beslissingen van de organisatie als zodanig zijn bindend voor de
Lidstaten.
2. De organen die de beslissingen nemen dienen niet volledig afhankelijk te
zijn van de medewerking van alle deelnemende regeringen (hetzij via
meerderheidsbeslissingen, hetzij via de onafhankelijkheid van het
beslissingsorgaan).
3. De organisatie heeft de bevoegdheid regels op te stellen die de
onderdanen van de lidstaten rechtstreeks binden.
4. De organisatie heeft de bevoegdheid haar beslissingen ten uitvoer te
leggen, zelfs zonder medewerking van de betrokken regeringen.
5. De organisatie heeft een zekere financiële autonomie.
6. Eenzijdige uitbreiding of collectieve ontbinding van de organisatie is
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niet mogelijk zonder medewerking van de supranationale organen.
Ofschoon niet helemaal volgens dezelfde indeling uitgywerkt, vinden we
deze criteria ook elders in de rechtsleer grotendeels terug.
Seidl-Hohenveldern, uitdrukkelijk handelend over de Europese
Gemeenschappen, vermeldt wèl het eigen rechtsprekende orgaan met verplichte
rechtsmacht en spreekt weliswaar over bindende kracht van de besluiten,
zonder evenwel de tenuitvoerlegging afzonderlijk te formuleren, evenmin als
de uittredingsmogelijkheid. Beide elementen zijn trouwens in rechte en in
feite afwezig in de Europese Gemeenschappen [59].
Bowett, die overigens geen uitgewerkte omschrijving van
intergouvernementele internationale organisaties geeft, wijst met het oog
op het onderscheid alleen op "power to bind Member States by their
decisions" [60]. Ook Starke vermeldt dit aspect (61].
Van Bogaert, die van oordeel is dat de Europese Gemeenschappen de enige
instellingen zijn "waarin tot nog toe het supranationaal recht voorkomt"
[62), komt via inductieve waarneming tot drie kenmerken: rechtstreekse
bindende kracht van het gemeenschapsrecht voor staten en onderdanen, de
onafhankelijkheid van de supranationale organen en de rechtscheppende,
jurisdictionele en uitvoerende bevoegdheid van de Gemeenschappen [63].
Wij geven de voorkeur aan de door Schermers opgesomde criteria wegens
hun volledigheid, hun aanwijsbare toepasbaarheid op andere organisaties dan
de Europese Gemeenschappen en het reeds gesignaleerde graduele karakter van
supranationaliteit, door Röling omschreven als "de mate waarin nationale
beslissingsmacht aan de organisatie is overgedragen [64]".
Voor de oriëntering van de term 11 supranationaliteit" naar de Europese
Gemeenschappen toe mogen we hier volstaan met een verwijzing naar de
terzake gespecialiseerde rechtsleer. In de verdere uiteenzetting zal, in
antwoord op deze en andere vragen, slechts naar het gemeenschapsrecht
worden teruggegrepen voor zover daarin gehanteerde begrippen enig licht
kunnen werpen op de interpretatie van het Verdrag tot oprichting van de
Nederlandse Taalunie.
Het relatieve van het begrip 11 supranationaliteit 11 heeft als gevolg dat
een opsomming van intergouvernementele en supranationale organisaties
zinloos is als vergelijkingsmateriaal voor een interpretatie van het
Verdrag tot oprichting van de Nederlandse Taalunie: "All public
international organizations have some supra-national aspects" [65]. In de
volgende paragraaf zullen we de criteria van Schermers toepassen op de
Nederlandse Taalunie om de graad van supranationaliteit te meten.

2.1.3. Supranationale elementen in het Verdrag tot oprichting van de
Nederlandse Taalunie

2.1.3.1. De tekst en context van het Taalunieverdrag in het licht van zijn
voorwerp en doelstelling
Een analyse van de tekst en context van het Taalunieverdrag in het licht
van zijn voorwerp en doelstelling leidt ons tot de volgende beschouwingen
waarbij we eerst systematisch het Verdrag doorlopen.
De Verdragspartijen, zo blijkt uit de preambule, zijn zich bewust "samen
medeverantwoordelijk te zijn voor de Nederlandse taal als instrument van
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maatschappelijk verkeer en als uitdrukkingsmiddel van wetenschap en
letteren, alsmede voor de vaardigheid in het gebruik ervan 11 (3e par.). Aan
het Verdrag ligt ten grondslag ''de gemeenschappelijke zorg voor de
Nederlandse taal 11 (Se par.). Deze gemeenschappelijke zorg bestond al
eerder, kreeg gestalte in het Verdrag betreffende de culturele en
intellectuele betrekkingen van 16 mei 1946. De hechtere samenwerking,
hieruit ontstaan (6e par.), leidde tot het verlangen aan de 11 samenwerking
op het gebied van de Nederlandse taal een meer institutioneel karakter te
geven" (7e par.).
Vanuit deze achtergrond wordt besloten tot de "instelling van een unie
op het gebied van de Nederlandse taal" (Se par.) bij dit Verdrag (art. 1).
De bedoeling van deze Taalunie, en dus van het Verdrag, is "de
integratie van Nederland en de Nederlandse gemeenschap in België op het
gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin" (art. 2,
par. 1). De omvang van dit gebied in de ruimste zin wordt nader
omschreven in artikel 2, par. 2.
De gemeenschappelijke ontwikkeling van de Nederlandse taal en de
gemeenschappelijke bevordering van een aantal specifieke aspecten
verduidelijken het doel van de organisatie in concrete doelstellingen (art
3).
De instrumenten waarover de Verdragspartijen beschikken om de
doelstellingen te bereiken, worden, limitatief, opgesomd in de artikelen 4
en 5. Op de interpretatie van beide artikelen zal nader worden ingegaan in
hoofdstuk 2.10. Dan komt ook hun onderlinge verhouding ter sprake.
Bovenvermelde artikelen vormen hoofdstuk I, Algemene Bepalingen,
verdragsregels waaraan een bijzondere rol is toebedeeld bij de
interpretatie van de overige gedeelten van het Verdrag ( de hoofdstukken II,
IIl en IV).
Hoofdstuk II handelt over de organen. De titel van dit hoofdstuk is
geëigend voor de artikelen 6 tot en met 14 die handelen over de respectieve
organen van de Taalunie. Artikelen 15 en 16 horen eerder thuis in de
slotbepalingen ( de zetel van de unie en het vraagstuk van
rechtspersoonlijkheid en voorrechten en immuniteiten).
De organen van de Taalunie worden limitatief opgesomd in artikel 6:
Comité van Ministers, de Interparlementaire Commissie, de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren en het Algemeen Secretariaat.
Het beleidsbepalende orgaan van de Taalunie is het Comité van Ministers
(art. 7, le zin).

2. 1.3.1.1. Het Comité van Ministers
a) De samenstelling van dit orgaan
Het Comité van Ministers bestaat uit regeringsvertegenwoordigers. Ze
worden aangewezen door de Hoge Verdragsluitende Partijen. Het hoeven niet
noodzakelijkerwijze de regeringsleden te zijn die belast zijn met de zorg
voor onderwijs en cultuur (art. 8, 1). Minimaal bestaat het Comité van
Ministers uit 4 leden.
Zonder vooruit te lopen op de beantwoording van andere vragen kan hier
al worden opgemerkt dat in artikel 8, wat het Koninkrijk België betreft,
niet uitdrukkelijk is vermeld dat de vertegenwoordigers in het Comité van
Ministers uit de centrale regering dienen te worden aangewezen. In het
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Verdrag komt geen algemene bepaling voor die regelingen bevat met
betrekking tot deze en andere uitvoeringsproblemen, tenzij dat het Comité
van Ministers zorg draagt voor de uitvoering van dit Verdrag (art. 7, 2e
zin).
In ditzelfde verband is het van belang erop te wijzen dat de aanwijzing
van de vertegenwoordigers in het Comité van Ministers gebeurt door de
verdragsluitende partijen, d.w.z. het Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk België. De zojuist gemaakte opmerking in verband met het
Koninkrijk België geldt ook voor deze aangelegenheid.
De samenstelling van het Comité van Ministers is niet voor altijd
vastgelegd wat betreft de hoedanigheid van de aan de vergaderingen
deelnemende regeringsleden. Immers, elk van de Verdragspartijen kan
individueel andere regeringsleden uitnodigen aan de vergaderingen deel te
nemen (art. 8, par. 2). Toestemming van de andere Verdragspartij of
voorafgaand overleg hierover is niet voorgeschreven.
Deze mogelijkheid andere regeringsleden uit te nodigen aan de
vergaderingen deel te nemen kan weliswaar de samenstelling van het Comité
van Ministers beïnvloeden, maar niet de stemverhouding, m.a.w. de manier
waarop de beslissingen worden genomen. Immers, elke Verdragspartij beschikt
slechts over één stem (art. 8, par. 3).
De manier waarop van dit stemrecht gebruik kan worden gemaakt, is niet
verder geregeld in het Verdrag.
Het Verdrag laat aan beide Verdragspartijen over hoe binnen de
aangewezen regeringsdelegatie overeenstemming bereikt moet worden over het
uitbrengen van die ene stem. Dit vormt geen afwijking van de normale
situatie bij andere internationale organisaties waarin is voorzien in een
meerhoofdige regeringsdelegatie die eveneens slechts over één stem
beschikt.
In het Verdrag wordt niets geregeld over de manier waarop met de
stemprocedure dient te worden omgesprongen. Er komen geen bepalingen in
voor die regelen wanneer een formele stemming plaats kan of moet vinden en
of bijvoorbeeld één partij om een formele stemming kan vragen. Uiteraard is
het beperkte aantal partijen hieraan debet, maar problemen terzake zijn
niet helemaal uit te sluiten wanneer artikel 20 over de
associatie-overeenkomst toepassing zou vinden.
b) De bevoegdheden van dit orgaan
De bevoegdheden waarover het Comité van Ministers beschikt worden nader
omschreven in de artikelen 7, 14, 15, 17, 18, 22.
Zoals reeds vermeld is het Comité van Ministers, op intergouvernementele
basis samengesteld, het beleidsbepalende orgaan van de Taalunie (art. 7,
le alinea, le zin), met andere woorden het Comité stelt de richting vast
voor de activiteiten van de Taalunie met het oog op het bereiken van het in
artikel 2 ge.stelde doel en de in artikel 3 geformuleerde doelstellingen; de
inhoudelijke beslissingsmacht van de Taalunie berust onmiskenbaar bij het
Comité van Ministers.
De uitvoering van het Verdrag behoort eveneens tot de zorg van het
Comité van Ministers (art. 7, le alinea, 2e zin). Gelet op de
institutionele structuur van de Taalunie en de plaats die het Comité daarin
inneemt, dient deze zin zo te worden geïnterpreteerd dat het Comité van
Ministers de eindverantwoordelijkheid terzake draagt, zonder dat het zich
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met de dagelijkse uitvoering van het op grond van art. 7, le al., le zin,
bepaalde beleid dient bezig te houden. Dit volgt logischerwijze enigszins
uit de potentieel lage frequentie van de bijeenkomsten van het Comité,
anderzijds uit artikel 14, 1, le zin, waar het Algemeen Secretariaat als
"beleidsuitvoerend 11 orgaan van de Taalunie wordt omschreven.
De manier waarop uitvoering aan het Verdrag wordt gegeven, is eveneens
een aangelegenheid die ressorteert onder de bevoegdheid van het Comité van
Ministers (art. 7, 2e alinea). Het Comité "doet aanbevelingen en stelt
maatregelen vast". De beleidsvrijheid die hiermee gegeven lijkt, is
evenwel beperkt; immers, de uitvoering van het Verdrag dient te geschieden
"onder de erin aangegeven voorwaarden" ( art. 7, 2e alinea). Hoewel niet
uitsluitend, vormen uiteraard vooral de artikelen 2 tot en met 5 het kader
waarbinnen de uitvoering van dit Verdrag zich dient te situeren. Controle
op de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan het Verdrag en meer
bepaald of de erin vervatte voorwaarden worden nageleefd, is in het Verdrag
niet voorzien en dus ook aan geen onafhankelijk orgaan opgedragen.
Het Comité van Ministers heeft niet alleen de zorg voor de uitvoering
van het Verdrag, maar houdt eveneens toezicht op de uitvoering van zijn
besluiten (art. 7, 3e alinea). De kwestie welke instanties verantwoordelijk
zijn voor deze uitvoering en hoe het toezicht daarop kan worden
georganiseerd, komt aan de orde in hoofdstuk 2.3.
Indien er op grond van artikel 20 associatie-overeenkomsten worden
gesloten met de Taalunie, worden deze volkenrechtelijke akkoorden gesloten
door het Comité van Ministers ( art. 7, 4e alinea). Terloops zij hierover
opgemerkt dat deze verdragen eerst door de Verdragspartijen dienen te
worden goedgekeurd vooraleer te worden gesloten door het Comité en mits de
adviesprocedure met betrekking tot het andere orgaan, de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren (art. 20 en art. 7, 4e alinea) wordt
nageleefd. In welke fase dit advies dient te worden gevraagd is nergens
bepaald. Evenmin is uitdrukkelijk nader geregeld of de onderhandelingen
over dergelijke overeenkomsten door het Comité van Ministers dienen te
worden gevoerd, danwel bijvoorbeeld door het beleidsvoorbereidend orgaan
volgens instructies van het Comité, waarbij het Comité de beleidslijnen
terzake uitstippelt.
Het optreden inzake de uitvoering van het Verdrag is onderworpen aan de
in het Verdrag vervatte voorwaarden, zoals reeds vermeld. Naast deze
inhoudelijke beperking aan het optreden van het Comité van Ministers is er
eveneens een procedurele waarborg ingebouwd die, in andere bewoordingen
gesteld, o.i. ruimer dient te worden geïnterpreteerd. Inderdaad, de
verplichting van het Comité van Ministers om het advies in te winnen van de
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, is voorzien voor 11 alle zaken de
Taalunie betreffende art. 7, 5e alinea.
In dit verband dient het volgende te worden opgemerkt. De verplichting
om advies in te winnen is dus aan geen specifieke categorie
rechtshandelingen gebonden.
In een aantal verdragsbepalingen wordt gesteld dat het Comité van
Ministers een bepaalde aangelegenheid kan regelen 11 gehoord de Raad". Gelet
op art. 7, 5e alinea en de daaraan te geven ruime interpretatie, gebaseerd
op de erin gehanteerde formulering, dient deze enkele malen terugkerende
zinsnede eveneens te worden uitge.legd als implicerend de verplichting de
Raad om advies te vragen. Een andere interpretatie is met het bindende
vormvoorschrift onverenigbaar. Noch is in het Verdrag gepreciseerd in
11
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welke fase van de besluitvorming deze raadpleging dient te geschieden. Het
inwinnen van het advies is een duidelijk vormvoorschrift van bindende
aard. Over de juridische draagwijdte van het advies wordt in het Verdrag
niets vermeld. Het optreden van het Comité van Ministers dient in deze zin
als zelfstandig te worden bestempeld dat aangenomen dient te worden dat het
Comité niet gebonden is aan de inhoud van het advies en het dus ook niet
juridisch verplicht is om bij afwijking van het advies, geheel of
gedeeltelijk, daarvoor enige motivering op te geven. Dit volgt overigens
uit het systeem van het Verdrag.
Tenslotte dient in het kader van de manier waarop de besluitvorming
geschiedt nog te worden aangestipt dat er geen juridische controle of
sanctie is voorzien op de naleving van dit vormvoorschrift waarbij de
geldigheid van een beslissing van het Comité van Ministers in het gedrang
zou kunnen worden gebracht.
Dat het Comité van Ministers, en dus het intergouvernementele orgaan van
de Taalunie, het belangrijkste orgaan is, blijkt eveneens uit de bepalingen
die betrekking hebben op de verhouding tot en de werking van andere
organen. Tot de bevoegdheden van het Comité van Ministers behoren immers
ook nog de volgende aangelegenheden van organisatorische aard. Het Comité
stelt de Statuten vast van het adviesorgaan, de Raad ( art. 7, 5e alinea,
laatste zin). Tevens stelt het Comité vast: de regelen voor de wijze waarop
het Algemeen Secretariaat zijn werkzaamheden verricht ten dienste van de
andere drie organen (art. 14, 1), de personeelssamenstelling en de
rechtspositie van het personeel (art. 14, 3) en de benoemings-,
schorsings- en ontslagregelingen van het personeel van het Algemeen
Secretariaat, met uitzondering van de Algemeen Secretaris ( art. 14, 5).
Deze laatste uitzondering vloeit voort uit de omstandigheid dat het Verdrag
het Comité uitdrukkelijk en afzonderlijk de bevoegdheid toekent om de
Algemeen Secretaris te benoemen, te schorsen en te ontslaan, gehoord de
Raad, en diens salaris, pensioen, toelagen en andere arbeidsvoorwaarden te
bepalen ( art. 14, 4).
Tenslotte bepaalt het Comité eveneens de samenstelling van een eventuele
arbitragecommissie als een geschil tussen de Verdragspartijen niet door
onderhandelingen kan worden opgelost (art. 18).
Het Comité van Ministers beschikt eveneens over de bevoegdheid de plaats
te bepalen voor de zetel van de Taalunie (art. 15).
"Het Comité van Ministers kan de Hoge Verdragsluitende Partijen
aanbevelingen doen tot wijziging van dit Verdrag" (art. 22). Terloops zij
hier opgemerkt dat niet nader is voorzien in een initiële periode waarin
het Verdrag ongewijzigd van toepassing dient te zijn geweest vooraleer
voorstellen tot amendering kunnen worden geformuleerd.
De begroting van de Taalunie wordt eveneens door het Comité vastgesteld,
evenals de regelen omtrent het financiële beheer (art. 17, 3e alinea). Met
betrekking tot de financiering van de uitvoering van de taken van de
Taalunie kan het Comité afwijken van de in art. 17, le alinea bepaalde
verhouding (België 1/3, Nederland 2/3).
Samenvattend kan worden gesteld dat het Comité van Ministers het
daadwerkelijk beslissingsorgaan is op de voornaamste terreinen van deze
internationale organisatie: de bepaling van het beleid van de Taalunie, de
manier waarop het Verdrag dient te worden uitgevoerd, de interne werking
van twee organen, de vaststelling van het budget en de eventuele
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uitbreiding van de toepassingssfeer van de Taalunie via participatie door
andere staten op basis van een associatie-overeenkomst.
c) De aard van zijn optreden
Bij de behandeling van dit aspect wensen we niet vooruit te lopen op
hoofdstuk 2.3, waar het effect van besluiten van het Comité van Ministers
op de van kracht zijnde wetgevingen aan de orde komt. Hier richten we onze
aandacht op het rechtsinstrumentarium waarover het Comité van Ministers
lijkt te beschikken op basis van het Verdrag.
Wanneer we het Verdrag doorlopen uitgaande van het doel van de Taalunie,
omschreven in artikel 2 en van de in artikel 3 geformuleerde doelstellingen
-- bij de beantwoording van vraag 10 komt opnieuw een aantal begrippen
hierin gebruikt ter sprake -- dan kunnen we daaruit afleiden dat het
beleidsbepalende Comité van Ministers gebruik kan maken van de volgende
instrumenten op het ganse gebied van het Verdrag, zoals omschreven in
artikel 2, 2: aanbevelingen, maatregelen en besluiten.
Deze drie categorieën rechtshandelingen komen alle voor in artikel 7,
waar de bevoegdheden van het Comité worden omschreven. Aanbevelingen en
maatregelen worden in juxtapositie genoemd waar gehandeld wordt over de
uitvoering van het Verdrag (art. 7, 2e alinea). De term "besluiten" wordt
gehanteerd niet in samenhang met een bepaalde of algemene aangelegenheid,
maar uitsluitend in relatie tot de toezichthoudende functie van het Comité
op de uitvoering ervan (art. 7, 3e alinea).
De term 11 maatregelen 11 wordt elders in het Verdrag nog gebruikt in
artikel 12, a, met betrekking tot voorstellen uitgaande van de Raad gericht
tot het Comité van Ministers: voorstellen tot maatregelen. Bij de interne
regeling voor het Algemeen Secretariaat, te bepalen door het Comité, komt
de term als zodanig niet voor (art. 14, 1, 3, 4 en 5), evenmin als in de
zinsnede over het financiële beheer (art. 17, 3e alinea).
De term 11 aanbevelingen 11 wordt, behalve in art. 7, 2e alinea, alleen nog
uitdrukkelijk gebruikt in artikel 22 dat betrekking heeft op de wijziging
van het Verdrag.
De term 11 besluiten 11 komt alleen voor in artikel 7, 3e alinea.
De drie gehanteerde termen, voor zover betrekking hebbend op het Comité
van Ministers, worden in het Verdrag niet nader bepaald, evenmin trouwens
als hun eventuele onderlinge verhouding.
De lezing van artikel 7 laat twee interpretaties toe. De eerste houdt
in dat het Comité van Ministers aanbevelingen en maatregelen kan goedkeuren
ter uitvoering van het Verdrag (art. 7, 2e alinea). Deze
uitvoeringshandelingen vallen onder de algemene benaming 11 besluiten 11 op de
uitvoering waarvan het Comité toeziet. Besluiten kunnen in deze
interpretatie zowel aanbevelingen als maatregelen omvatten, maar vormen
geen zelfstandige categorie.
De andere mogelijke interpretatie houdt in dat uitvoering aan het
Verdrag wordt gegeven via aanbevelingen en maatregelen en dat daarnaast
ruimte is voor besluiten van het Comité van Ministers.
De volgorde en splitsing van de alinea's van artikel 7 en een logische
analyse doen ons ertoe besluiten, op basis van de tekst van het Verdrag en
bij gebrek aan een nauwkeurige omschrijving van de in het Verdrag
gehanteerde terminologie, dat het Comité van Ministers zorg draagt voor de
uitvoering van het Verdrag via aanbevelingen en maatregelen die onder de

40

term ''besluiten" dienen te worden begrepen. Immers, indien aanbevelingen
en maatregelen het uitvoeren van het Verdrag als voorwerp hebben, zou er
daarnaast o.i. geen voorwerp meer zijn voor een afzonderlijke categorie
besluiten. De termen aanbevelingen en maatregelen dienen dus niet als
afzonderlijke rechtshandelingen te worden beschouwd. Alleen besluiten van
het Comité van Ministers zouden als zodanig kunnen worden gekwalificeerd.
De rechtsinstrumenten waarover de andere organen van de Taalunie
beschikken, komen in het volgende ter sprake.

2.1.3.1.2. De Interparlementaire Commissie
a) De samenstelling van dit orgaan
De samenstelling van dit in artikel 6 onmiddellijk na het Comité van
Ministers vermelde orgaan van de Taalunie ( art. 6, b) wordt geregeld in
artikel 11 van het Verdrag.
De Interparlementaire Commissie telt minstens 14 leden met een paritaire
samenstelling voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap in België en de
Staten-Generaal in Nederland . De vermelde parlementaire vergaderingen,
Cultuurraad en Staten-Generaal, kiezen zelf uit hun midden hun
vertegenwoordigers voor de Interparlementaire Commissie. De leden van de
Interparlementaire Commissie dienen dan ook als vertegenwoordigers van deze
asseinblées te worden beschouwd; ze zetelen daarin als afgevaardigden van de
volksvertegenwoordiging waaruit ze afkomstig zijn.
De duur van hun mandaat in de Interparlementaire Commissie en de
eventuele hernieuwbaarheid is in het Verdrag niet geregeld, noch de manier
waarop de vermelde parlementaire vergaderingen tot deze verkiezing dienen
over te gaan. Deze materie wordt dus vermoedelijk aan de betrokken
assemblées overgelaten en dat is ook gebruikelijk in internationale
organisaties waar organen voorzien zijn die uit parlementsleden zijn
samengesteld [66].
b) De bevoegdheden van de Interparlementaire Commissie
Ofschoon uit parlementsleden samengesteld, is de Interparlementaire
Commissie luidens het Verdrag, en dit in tegenstelling tot de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren, niet als dusdanig en rechtstreeks bij het
besluitvormingsproces door het Comité van Ministers betrokken. Eveneens in
tegenstelling tot de Raad wordt met betrekking tot de activiteiten van de
Interparlementaire Commissie een andere formulering gebruikt. Over de Raad
zegt het Verdrag dat hij "tot taak heeft..." (art. 12, le zin), terwijl de
Interparlementaire Commissie ,rbevoegd" wordt verklaard activiteiten te
ontplooien ( art. 10, le zin).
De Interparlementaire Commissie is het beraadslagende orgaan van de
Taalunie, "over alle zaken die op de Taalunie betrekking hebben 11 (art. 10,
le zin). De gebruikte terminologie is vrijwel identiek aan de in artikel 7

gehanteerde formulering met betrekking tot de Raad "in alle zaken de
Taalunie betreffendett (art. 7, Se alinea) en dient dus dezelfde ruime
interpretatie te worden gegeven, binnen het kader uiteraard van het doel en
het voorwerp van het Verdrag, maar het is deze Interparlementaire Commissie
zelf die in eerste instantie oordeelt of een bepaalde aangelegenheid
betrekking heeft op de Taalunie.
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In het Reglement van Orde wordt bepaald dat elk lid van de
Interparlementaire Commissie een tot het Comité van Ministers gericht
voorstel van advies kan indienen dat evenwel rechtstreeks verband dient te
houden met de doelstellingen van de Taalunie, zoals vastgesteld en
expliciet geformuleerd in de artikelen 2, 3, 4 en 5 van het Verdrag (art.
11).
Hieruit blijkt enerzijds de mogelijkheid van advies op initiatief van de
Interparlementaire Commissie-leden, zonder dat daaraan dus een verzoek van
het Comité dient te zijn voorafgegaan; anderzijds wordt dit initiatiefrecht
beperkt tot voorstellen die rechtstreeks verband houden met de
doelstellingen van de Taalunie d.w.z. een beperkter terrein dan de in
artikel 10, le zin van het Verdrag vermelde ''alle zaken die op de Taalunie
betrekking hebben".
Het beraadslagen van de Interparlementaire Commissie over alle zaken die
op de Taalunie betrekking hebben heeft als finaliteit "zich daarover tot
het Comité van Ministers te richten" ( art. 10, le alinea). De bedoeling
is ongetwijfeld het besluitvormingsproces door het Comité van Ministers en
dus meteen de wijze waarop het Verdrag wordt geïnterpreteerd en toegepast
mee te beïnvloeden.
De zinsnede "zich daarover tot het Comité van Ministers te richten" werd
tijdens de eerste vergadering van de Interparlementaire Commissie door de
voorzitter als volgt toegelicht: "Concreet betekent dit dat de leden van de
Interparlementaire Commissie van het Comité van Ministers de beantwoording
kunnen eisen van de door hen geformuleerde vragen en dat zij in hun
vergadering de lijfelijke aanwezigheid kunnen vorderen van één of meer
leden van het Comité van Ministers, indien dit noodzakelijk wordt geacht.
Hun vergaderingen kunnen gewijd zijn aan het houden van algemene
beschouwingen, aan de gedetailleerde bespreking van specifieke onderdelen
van het beleid, aan de controle over het uitvoeren van dit beleid, en aan
het bespreken van de vastgestelde begroting van het lopende jaar en van de
ontwerpbegroting van het komende jaar. Zij hebben het recht moties en
wijzigingsvoorstellen in te dienen" [67].
Het standpunt dat de Interparlementaire Commissie haar visie op de
begroting kenbaar moet kunnen maken werd herhaaldelijk in de
Interparlementaire Commissie onderstreept (68]. De voorzitter van het
Comité van Ministers zegde, naar aanleiding van deze discussie, toe dat na
de vaststelling van de begrotingscijfers voor 1985 in het Comité van
Ministers deze cijfers aan de Interparlementaire Commissie zullen worden
voorgelegd alvorens zij aan het oordeel van de parlementen zullen worden
onderworpen [69].
De leden van de Interparlementaire Commissie drongen er bij het Comité
van Ministers op aan de Voorlopige Regeling Financieel Beheer van de
Taalunie dan ook in die zin te wijzigen [70].
Bij wijze van uitzondering werd de ontwerpbegroting 1985 vooraf ter
beoordeling aangeboden aan de Interparlementaire Commissie [71].
In het momenteel ter bespreking staande ontwerp regeling financieel
beheer, dat de Voorlopige Regeling zou dienen te vervangen, wordt op deze
wens van de Interparlementaire Commissie structureel ingegaan (art. 9,
paragraaf 2).
De onafhankelijkheid van de Interparlementaire Commissie ten opzichte
van de andere organen, en dan meer bepaald ten opzichte van het Comité van
Ministers, blijkt niet alleen uit de manier van samenstelling, maar ook uit
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de bevoegdheid zelf haar werkzaamheden te regelen (art. 10, le alinea).
De Interparlementaire Commissie aanvaardde haar Reglement van Orde op 6
mei 1983 en bracht wijzigingen aan ter vergadering van 20 februari 1984.
Uit artikel 1 van het Reglement van Orde blijkt dat de Interparlementaire
Commissie tenminste twee maal per jaar bijeengeroepen wordt, op initiatief
van het Bureau of op verzoek van het Comité van Ministers (art. 1,
paragraaf 1).
Anderzijds voorziet het Verdrag, ofschoon in bewoordingen die afwijken
van de bewoordingen voor de andere organen, in een bevoegdheid voor de
Interparlementaire Commissie om ''desgewenst" een beroep te doen op het
Algemeen Secretariaat (art. 14, 1). Hierbij dient de Interparlementaire
Commissie dan wel rekening te houden met de door het Comité van Ministers
vastgestelde regelen voor de wijze waarop het Algemeen Secretariaat zijn
werkzaamheden ten dienste van andere organen verricht (art. 14, 1) [72].

c) De aard van haar optreden
De Interparlementaire Commissie oordeelt, zoals reeds aangestipt, zelf of
een zaak betrekking heeft op de Taalunie. Richtinggevend en doorslaggevend
bij de beantwoording van een dergelijke vraag dienen voor de
Interparlementaire Commissie te zijn doel en inhoud van het Verdrag zoals
neergelegd in hoofdstuk I.
Artikel 10 houdt behoudens deze algemene beperking geen andere limitatie
in voor de beraadslaging door de Interparlementaire Commissie. Derhalve is
de omstandigheid dat een bepaalde kwestie reeds, nog niet of gelijktijdig
door andere organen van de Taalunie werd of wordt behandeld, geen rem op de
beraadslaging door de Interparlementaire Commissie. Dit betekent verder
dat het de Interparlementaire Commissie ook volkomen vrij staat te
beraadslagen over de manier waarop het Comité van Ministers, de Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren, het Algemeen Secretariaat of de
Verdragspartijen uitvoering geven aan de verdragsbepalingen.
Tevens dient er op gewezen te worden dat de leden van de
Interparlementaire Commissie tevens gelijktijdig lid zijn en blijven van de
parlementaire vergadering die hen gekozen heeft en ze dus ook daar, in hun
andere parlementaire functie, gebruik kunnen maken van hun parlementaire
voorrechten over alle zaken die op de Taalunie betrekking hebben (73].
Elders in het Verdrag wordt de Interparlementaire Commissie niet meer
vermeld. Hieruit, uit de artikelen 10 en 11 en uit de positie van de
Interparlementaire Commissie ten opzichte van het Comité van Ministers en
anderzijds uit de plaats die de Raad in het institutionele bestel bekleedt,
blijkt, op basis van de Verdragstekst, de eerder beperkte beraadslagende
rol die haar toekomt.
Het doel en het resultaat van de beraadslaging binnen de
Interparlementaire Commissie zijn "zich daarover tot het Comité van
Ministers te richten" (art. 10, le alinea). Over de vorm waarin dit kan
geschieden (resoluties, aanbevelingen, interpellaties e.d.) zwijgt het
Verdrag, evenals over het gevolg dat aan deze beraadslaging door het Comité
van Ministers kan of dient te worden gegeven.
In haar Reglement van Orde wordt verwezen naar de stemming over "een
ontwerp van begroting, een rekening, een advies of een motie" (art. 7,
par. 1).
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Ieder lid van de Interparlementaire Commissie kan aan het Comité van
Ministers schriftelijke vragen stellen "over aangelegenheden behorend tot
de bevoegdheid van de Taalunie" (art. 10, par. 1). Het antwoord moet binnen
acht weken aan de voorzitter van de Interparlementaire Commissie worden
bezorgd (art. 10, par. 3).
Vrij snel na het operationeel worden van de Interparlementaire Commissie
bleek dat het Comité van Ministers in een aantal gevallen zou moeten
volstaan met een voorlopig antwoord, gevolgd door de geijkte formule:
,rAangezien een inhoudelijke beantwoording overeenstemming vereist tussen
vijf bewindslieden uit twee landen en met het mecanisme om daartoe te komen
nog geen ervaring is opgedaan, is het niet waarschijnlijk dat zulk een
antwoord binnen de door de Interparlementaire Commissie gestelde termijn
zal kunnen worden gegeven. De ondergetekende ziet erop toe, dat
definitieve beantwoording niet langer uitblijft dan strikt noodzakelijk
is".

2.1.3.1.3. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
a) De samenstelling van dit orgaan
De samenstelling van dit in artikel 6 na de Interparlementaire Commissie
vermelde orgaan wordt in artikel 13 geregeld, in deze zin dat daarvoor
wordt verwezen naar zijn statuten, die overeenkomstig artikel 7, Se alinea,
worden vastgesteld door het Comité van Ministers. In die statuten wordt
naast de samenstelling tevens de werkwijze van de Raad vastgesteld ( art.
13).
Anderzijds kan de Raad zoals het Comité van Ministers en eventueel de
Interparlementaire Commissie een beroep doen op bijstand en medewerking van
het Algemeen Secretariaat (art. 14, 1).
b) De bevoegdheid van dit orgaan
Reeds eerder werd aangeduid dat het Comité van Ministers "in alle zaken de
Taalunie betreffende" het advies inwint van de Raad voor de Nederlandse
Taal en Letteren (art. 7, Se alinea). Het belang en de draagwijdte van dit
vormvoorschrift werden eveneens reeds behandeld. Dit door het Comité van
Ministers en de leden van het Comité samengestelde orgaan speelt dus een
adviserende rol in het ganse besluitvormingsproces. Deze functie van de
Raad wordt in het Verdrag vermeld in een artikel dat gewijd is aan de
bevoegdheden van het Comité van Ministers.
Over de Raad is evenwel nog een afzonderlijke bepaling opgenomen,
artikel 12. In tegenstelling tot de Interparlementaire Commissie ( art. 10)
spreekt het Verdrag niet over "bevoegd", maar wordt de formulering
gebruikt: de Raad heeft tot taak. Dit afwijkend woordgebruik kan een
indicatie vormen voor het belang dat de opstellers van het Verdrag aan de
Raad hebben willen geven in het institutionele bestel van de organisatie.
Het gebruik van de term "taak" heeft ook duidelijk een meer verplichtende
betekenis dan "bevoegd zijn om te".
Daar waar de Interparlementaire Commissie zelf zal interpreteren wat
dient te worden verstaan onder "alle zaken die op de Taalunie betrekking
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hebben" ( art. 10), wordt in art. 12, a uitdrukkelijk een opsomming gegeven
van de aangelegenheden waarmee de Raad zich dient bezig te houden in deze
zin dat artikel 12, a, als het gaat om het voorstellen van maatregelen,
bepaalt, dat het hier gaat om '1de doelstellingen en beleidsvoornemens in
artikelen 2, 3, 4 en 5 genoemd". Ofschoon juist in deze verdragsbepalingen
het wezen van het akkoord is neergelegd, kan niet worden aangenomen dat
hier een interpretatie mogelijk is die ertoe leidt dat de Raad tot taak
heeft maatregelen voor te stellen in alle zaken betreffende de Taalunie.
Het voorstelrecht van de Raad is inderdaad beperkt tot de opgesomde
doelstellingen en beleidsvoornemens. Dit betekent dat de Raad geen
maatregelen kan voorstellen aangaande bijvoorbeeld artikel 16 of 19.
Deze interpretatie van de gebieden waarop de Raad zich kan uitspreken
wordt bevestigd door artikel 14. Immers, de daarin geregelde materie
(werking van het Algemeen Secretariaat) behoort niet tot de doelstellingen
en de beleidsvoornemens genoemd in artikelen 2, 3, 4 en 5 en dus hebben de
opstellers van het Verdrag uitdrukkelijk daarin moeten voorzien ("Gehoord
de Raad .. .: artikel 14, 1, 2e alinea; 3, 4 en 5). Deze toevoeging zou
overbodig zijn indien de Raad maatregelen kan voorstellen over alle zaken
de Taalunie betreffende.
Naast dit voorstelrecht, waarbij niet expliciet in de tekst is voorzien
tot wie deze voorstellen dienen te worden gericht al lijkt het voor de hand
te liggen dat dat het Comité van Ministers is, heeft de Raad ook tot taak
adviezen uit te brengen. Hierbij is wel uitdrukkelijk voorzien dat deze
adviezen aan het Comité van Ministers worden uitgebracht. Dat is gelet ook
op artikel 7, 5e alinea, normaal.
De Raad wordt om advies gevraagd "in alle zaken de Taalunie betreffende"
(art. 7, 5e alinea), als onderdeel van het besluitvormingsproces. Maar de
Raad kan ook uit eigen beweging adviezen uitbrengen: dit betekent
natuurlijk in de eerste plaats dat de Raad niet afhankelijk is van een
aanvraag door het Comité van Ministers, maar bovendien dat het advies kan
worden uitgebracht ook als het Comité nog niet aan het inzetten van het
besluitvormingsproces is begonnen. De keuzen of er een advies wordt
uitgebracht en op welk moment behoren de Raad toe.
De aangelegenheden waarover advies al dan niet op eigen initiatief wordt
uitgebracht worden in artikel 12, a niet nader bepaald. De samenhang met
artikel 7, 5e alina, voor wat betreft adviesaanvragen ligt voor de hand,
zodat geconcludeerd dient te worden dat deze adviezen handelen over alle
zaken de Taalunie betreffende.
Bij gebreke aan een uitdrukkelijk andersluidende beperking komt het ons
voor dat ook adviezen op eigen initiatief deze aangelegenheden kunnen
betreffen. Trouwens, als de Raad zich uit eigen beweging over een
onderwerp buigt en daarover advies uitbrengt, ook al is het Comité van
Ministers op dat moment niet bezig zich daarover te beraden, lijkt het
onvermijdelijk dat vroeg of laat de situatie van artikel 7, Se alinea zich
zal voordoen en het Comité zich tot de Raad zal wenden met een
adviesaanvraag over hetzelfde vraagstuk.
Tenslotte zullen de statuten van de Raad, door het Comité van Ministers
vastgesteld, een aantal verdere werkzaamheden en taken met zich brengen
( art. 12, b).
Anderzijds kan de Raad, zoals het Comité van Ministers en eventueel de
Interparlementaire Commissie, een beroep doen op de bijstand en medewerking
van het Algemeen Secretariaat (art. 14, 1).
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c) De draagwijdte van zijn optreden
De precieze juridische draagwijdte van de verschillende modaliteiten
waaronder de Raad kan optreden wordt in het Verdrag niet nader bepaald.
Met betrekking tot de adviezen wordt niet uitdrukkelijk vermeld dat het
Comité van Ministers daaraan in zijn besluitvormingsproces gebonden is.
Daarom dient mede in het licht van de samenhang van de institutionele
opbouw van de organisatie aangenomen te worden dat het bij de adviezen van
de Raad zoals voorzien in artikel 7, Se alinea, en artikel 12, a, gaat om
adviezen zonder juridisch bindende kracht.
Deze redenering gaat a fortiori op voor de in artikel 12, a genoemde
voorstellen tot maatregelen.
De combinatie van artikel 7, 5e alinea, en de daarin vervatte ruime
bevoegdheid ( alle zaken de Taalunie betreffende) en de zinsnede 11 gehoord de
Raad" in artikelen 14, 1, 3, 4 en 5 leidt tot de conclusie dat deze laatste
formulering, ondanks mogelijke andere interpretatie, slaat op het fon:neel
uitbrengen van een advies door de Raad op aanvraag van het Comité.

2. 1.3.1.4. Het Algemeen Secretariaat

a) Samenstelling van dit orgaan
Het vierde orgaan van de Nederlandse Taalunie is het Algemeen Secretariaat
(art. 6, d). Het bestaat uit de Algemeen Secretaris en zijn medewerkers
(artikel 14, 2).
De benoeming van de Algemeen Secretaris gebeurt door het Comité van
Ministers, nadat de Raad de gelegenheid heeft gehad zich daarover uit te
spreken (art. 14, 4). Voor zijn rechtspositie is de Algemeen Secretaris
afhankelijk van het Comité van Ministers, dat hem overigens ook kan
schorsen of ontslaan ( art. 14, 4, lid 2 en lid 1).
Het vaststellen van de personeelssamenstelling -- dus het aantal en de
functies van de medewerkers van de Algemeen Secretaris -- geschiedt door
het Comité van Ministers ( art. 14, 3), maar de Algemeen Secretaris
benoemt, schorst en ontslaat dit overige personeel volgens nadere regelen
door het Comité vastgesteld (art. 14, 5).
b) Bevoegdheden van dit orgaan
Het Algemeen Secretariaat heeft als orgaan een dubbele taak: het beleid
voorbereiden en het beleid uitvoeren (art. 14, 1, le zin).
De mate waarin aan de eerste bevoegdheid zelfstandigheid toekomt is een
vraag waarop het antwoord mede wordt bepaald door de tweede zin van artikel
14, 1, waarin duidelijk wordt aangegeven in welke verhouding het Algemeen
Secretariaat zich bevindt ten opzichte van de andere drie organen van de
Taalunie; het gaat om een ondergeschikt verband ten dienste van ...
Hierop wordt verder nog de nadruk gelegd in de tweede alinea van artikel
14, 1: het Comité van Ministers stelt, gehoord de Raad, de regelen vast
voor de wijze waarop het Algemeen Secretariaat zijn werkzaamheden ten
dienst van deze organen verricht.
Een andere interpretatie van het beleidsvoorbereidende aspect van de.
werkzaamheden van het Algemeen Secretariaat zou om een andere zinsopbouw
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van art. 14, 1, hebben gevraagd, waarbij het ondergeschikte dienstverband
alleen zou slaan op de beleidsuitvoerende aspecten.
Nagegaan zal dienen te worden of onze interpretatie óp basis van de
tekst wordt bevestigd door de verdragspraktijk en door de voorbereidende
werken van het Verdrag.
De Algemeen Secretaris heeft het recht en de opdracht de vergaderingen
van de organen van de Taalunie met raadgevende stem bij te wonen, tenzij
het orgaan een andersluidende beslissing heeft genomen (art. 14, 2).
De Algemeen Secretaris vertegenwoordigt de Taalunie bij de uitoefening
van haar rechtsbevoegdheden op basis van haar rechtspersoonlijkheid ( art.
16).
c) Draagwijdte van zijn optreden
In het Verdrag wordt niet geregeld hoe het Algemeen Secretariaat zich van
zijn taken zal kwijten. Er wordt niet gesproken over een al dan niet
exclusief initiatiefrecht om voorstellen te doen (zoals van de Raad om
maatregelen voor te stellen) over het opstellen van studies en rapporten.
De opstellers van het Verdrag hebben de nadere uitwerking van de manier
waarop het Algemeen Secretariaat dient te functioneren overgelaten aan het
Comité van Ministers ( art. 14, 1, 2e lid) gehoord de Raad.
In het besluitvormingsproces van de Taalunie, voor zover dit in het
Verdrag is uitgewerkt, is de beleidsvoorbereidende rol van het Algemeen
Secretariaat niet zó geregeld dat dit proces bij een initiatief van het
Secretariaat begint, vervolgens naar de Raad gaat om tenslotte in het
Comité van Ministers in een beslissende fase te treden. De tekst van het
Verdrag en de institutionele structuur van de organisatie laten een
dergelijke interpretatie niet toe. Bekeken zal nog moeten worden of de
verdragspraktijk en de voorbereidende werken dit bevestigen.
In deze paragraaf hebben we een globale analyse gemaakt van de tekst en
de context van het Verdrag in het licht van zijn voorwerp en doelstelling.
Deze systematische beschouwingen zullen ons een antwoord kunnen doen geven
op de vraag of er in de organisatie van de Nederlandse Taalunie
supranationale elementen aanwezig zijn door het hierboven geschetste beeld
te plaatsen tegenover de in de rechtsleer ontwikkelde criteria voor
supranationaliteit. Dit kan evenwel pas gebeuren na een onderzoek van de
verdragspraktijk, de behandeling van de vraag of partijen aan sommige
termen een bepaalde betekenis hebben willen geven en een bespreking van de
voorbereidende werken van het Verdrag.

2.1.3.2. De verdragspraktijk
Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (1969) bepaalt dat er bij
de interpretatie van een verdrag ook rekening zal worden gehouden met "any
subsequent practice in the application of the treaty which establishes the
agreement of the parties regarding its interpretation 11 ( art. 31, par. 3
(b )).
In het geval van de Nederlandse Taalunie is dus relevant de manier
waarop de twee Verdragspartijen, via hun vertegenwoordigers in het Comité
van Ministers, het Verdrag hebben toegepast en daardoor onderling
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overeenstemming hebben bereikt over de wijze van interpretatie. Belangrijk
hierbij is dat het dient te gaan om gezamenlijk optreden in het Comité van
Ministers, wat dus meteen inhoudt dat een bepaalde verdragsinterpretatie
die door één van beide partijen wordt voorgestaan hiervoor niet in
aanmerking kan komen zolang ze door de andere Verdragspartij niet is
aanvaard.
Deze interpretatieregel impliceert eveneens dat het dient te gaan om
verdragstoepassing door de partijen. Derhalve kan aan de
verdragstoepassing door de Interparlementaire Commissie, de Raad of het
Algemeen Secretariaat deze waarde niet worden toegekend, omdat het gaat om
niet intergouvernementeel samengestelde organen. Hun verdragsinterpretatie
is uiteraard relevant, maar dan als bijkomend interpretatiemiddel zoals
bepaald in artikel 32 van de Conventie van Wenen [74]. We dienen ons dus
hier te beperken tot het optreden van de Verdragspartijen, al dan niet via
het Comité van Ministers.
Een analyse van het optreden van de Verdragspartijen in het Comité van
Ministers leert ons nog het volgende met het oog op de beantwoording van de
vraag.
Het Verdrag inzake de Nederiandse Taalunie werd van kracht op 1 april
1982, nadat de ratificatie-oorkonden op 27 januari 1982 te Den Haag waren
uitgewisseld [75]. Dezelfde dag besliste het Comité van Ministers tot
instelling met terugwerkende kracht tot 1 januari 1982 van de Nederlandse
Taalunie in oprichting. De Ministers traden dus op als Comité van Ministers
vooraleer het Verdrag van kracht werd, hierbij in feite gebruik makend van
de mogelijkheid voorzien in artikel 25 van het Verdrag van Wenen inzake het
verdragenrecht [76].
De taak van de Taqlunie in oprichting is "datgene te doen dat leidt tot
de totstandkoming van de Organen van de Nederlandse Taalunie ... en het
scheppen van omstandigheden waarin de Nederlandse Taalunie haar
werkzaamheden op doeltreffende wijze kan beginnen" ( art. 1).
De in het Verdrag voorziene beslissende rol van het Comité van Ministers
wordt in dit besluit bevestigd: "Het beleid van de Taalunie i.o. ligt bij
het Comité van Ministers" ( art. 2), eventueel bijgestaan door een uit
vertegenwoordigers van de Ministers bestaand college van deskundigen ( art.
2, 2e zin). Dit hulporgaan van het Comité is in het Verdrag niet voorzien
en zal later worden omgedoopt in het Comité van Plaatsvervangers. (Hierop
komen we dadelijk terug.)
Dit Comité van Plaatsvervangers bestaat uit ambtenaren, die in nauw
contact blijven met de respectieve ministeriële kabinetten en veelvuldiger
kunnen samenkomen dan de ministers in wier naam zij onderhandelen [77].
Het beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende karakter van het
Algemeen Secretariaat (art. 14 van het Verdrag) wordt eveneens bevestigd
. in dit besluit (art. 3), maar niet nader omschreven en uitgewerkt zoals
voorzien in artikel 14, paragraaf 1, tweede lid, ondanks het feit dat de
urgentie ervan in de memorie van toelichting op de begroting 1985 werd
Onderstreept en erkend [78].
Artikel 17 wordt eveneens reeds van toepassing verklaard op de
financiering van de Taalunie in oprichting ( art. 6).
In een ander besluit, eveneens daterend van 27 januari 1982, wordt een
Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie in oprichting aangewezen
aan de voltooiing van de werkzaamheden daarvan. Hierbij kan men zich
of dit besluit wel in overeenstemming werd genomen met de bepaling

van artikel 14, 4, waarin uitdrukkelijk voorzien is dat de Raad dient te
worden gehoord en of derhalve het Comité van Ministers niet op een andere,
met het Verdrag verenigbare wijze had dienen te voorzien in de ambtelijke
voorbereiding van het operationeel worden van de Nederlandse Taalunie.
Uit het besluit houdende instelling van de Taalunie in oprichting blijkt
eveneens een enge interpretatie door het Comité van Ministers van artikel
14, 5 van het Verdrag. Alleen de overige personeelsleden, met uitzondering
van de hoofdmedewerkers van het Secretariaat, kunnen door de Algemeen
Secretaris worden benoemd en pas na daartoe de instemming van het Comité
van Ministers te hebben verkregen (art. 4). Ook tot deze nader door het
Comité vastgestelde regeling werd niet besloten, gehoord de Raad (art. 14,
5 Verdrag). De instemming door de Algemeen Secretaris te verkrijgen
betreft niet alleen zoals zou kunnen worden aangenomen de omvang van de
formatie, maar bovendien eveneens de goedkeuring van de individuele
benoeming. (Zie protocol van 13 januari 1983.)
Meer dan een jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag werd uitvoering
gegeven aan artikelen 12 en 13 van het Verdrag [79]. In deze Statuten
konden alle verdere werkzaamheden en taken van de Raad worden bepaald (art.
12, b) en eveneens zijn samenstelling en werkwijze worden geregeld ( art.
13). De Statuten werden na een schriftelijke procedure goedgekeurd, op 13
mei 1983, voor een periode van drie en een half jaar, te rekenen vanaf de
eerste bijeenkomst van de Raad (art. 1). In het laatste half jaar van deze
periode zal de Raad de werking van de Statuten evalueren en daarover een
rapport ter beoordeling voorleggen aan het Comité van Ministers (art. 2).
Voor de taken van de Raad is artikel 3 van belang. Daarin wordt eerst de
tekst van artikel 12, a, letterlijk overgenomen (zie hoger). Samenwerking
en coördinatie van instellingen werkzaam op het gebied van de Nederlandse
Taal en Letteren vormen eveneens voorwerpen van de aanbevelingsopdracht van
de Raad (art. 3, 1, b). De Raad kan al dan niet op verzoek adviezen
uitbrengen aan derden (art. 3, 1, c). De Raad heeft een jaarlijkse
rapportage-verplichting aan het Comité van Ministers (art. 3, 2).
De Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren wordt elk
jaar verplicht door de Raad georganiseerd (art. 4).
Het is de Algemene Vergadering van de Raad die het "algemeen beleid"
bepaalt en de adviezen, voorstellen en maatregelen vaststelt gericht aan
het Comité (art. 5). Opgemerkt dient te worden dat aan de in artikel 12,
a, van het Verdrag genoemde categorieën adviezen en voorstellen tot
maatregelen dus nog worden toegevoegd aanbevelingen die luidens artikel 3,
1, b, van de Statuten betrekking hebben op de samenwerking en coördinatie
van de zoëven vermelde instellingen.
Tweederde van de leden van de Raad wordt benoemd door de respectieve
Belgische en Nederlandse Ministers en éénderde door het Comité van
Ministers als orgaan van de Taalunie (art. 6) [80]. Leden kunnen worden
ontslagen door de betrokken ministers, respectievelijk het Comité, gehoord
de Raad ( art. 11, d).
De besluiten van de Raad worden genomen bij gewone meerderheid van de
leden (art. 14, 1), zonder nader onderscheid al naar gelang de aard van
het besluit (advies, voorstel tot aanbeveling).
Indien het Comité of de Raad zo beslissen, kan een vergadering van de
Raad niet-openbaar worden gehouden (art. 16, 2). Het Comité kan dit reeds
in de adviesaanvraag te kennen geven (art. 16, 3).
De adviezen van de Raad worden gepubliceerd, ofschoon de niet belangrijk
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geachte adviezen niet noodzakelijk gepubliceerd hoeven te worden (art. 17,
1). Over publikatie van de voorstellen van maatregelen of aanbevelingen
wordt niets uitdrukkelijk bepaald, behalve dat de Raad bij huishoudelijk
reglement de openbaarheid van zijn stukken vaststelt (art. 17, 1).
Het Bestuur van de Raad bereidt de besluiten voor, maar ziet ook toe op
de tenuitvoerlegging ervan ( art. 19). Hiermee lijkt geïmpliceerd te zijn
dat de Raad via zijn bestuur kan nagaan welk gevolg er door het Comité van
Ministers aan adviezen en voorstellen tot maatregelen werd gegeven.
De ontwerp-begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Comité van
Ministers (art. 24). Hetzelfde geldt voor het door de Raad vast te stellen
huishoudelijk reglement ( art. 27, 1).
Op 14 juni 1983 werd een resolutie aanvaard betreffende de begroting
voor het begrotingsjaar 1984. In de overwegingen van deze resolutie wordt
gesteld dat "de Taalunie is ingesteld om gestalte te geven aan het
gemeenschappelijk beleid dat is genoemd in de artikelen 3, 4 en 5 ... ". Het
is duidelijk dat het gebruik van de term "gemeenschappelijk beleid"
genuanceerd dient te worden in het licht van de verhouding tussen de
artikelen 4 en 5. Uit dezelfde resolutie blijkt overigens dat de
oprichtingsfase van de Taalunie in de loop van 1984 diende te worden
afgerond [81]. In dezelfde resolutie behoudt het comité zich uitdrukkelijk
voor na te gaan of het vereiste begrotingsbedrag voor de functionering van
de organen van de Taalunie beschikbaar kan worden gesteld "niettegenstaande
de zorgelijke toestand van de overheidsfinanciën in beide landen" [82].
Voor het financiële beheer van de Taalunie werd door het Comité op 15
november 1983 een voorlopige regeling vastgesteld. In de periode tussen 1
april en 1 oktober 1983 krijgt de Raad de gelegenheid zich in een advies
uit te spreken over de ontwerp-begroting, zoals voorlopig goedgekeurd door
het Comité en over de raming voor de volgende vier jaren (art. 3). "Door
het vaststellen van de begroting verplichten de lidstaten zich hun
financiële bijdragen, in een verhouding zoals genoemd in artikel 17 van het
Verdrag, aan de Taal unie ter beschikking te stellen" ( art. 3, (3)). De
jaarrekening wordt door het Comité ter kennisneming aangeboden aan de beide
regeringen, de Interparlementaire Commissie en de Raad (art. 4, (2)).
Aan de werking van de Taalunie in oprichting kwam een einde door het
besluit van het Comité houdende de vaststelling van enige bepalingen bij
het operationeel worden van de Taalunie op 1 april 1984 ''voor zover dit
niet reeds het geval was op de dag van de inwerkingtreding van het Verdrag°
( art. 1). Op 1 april 1984 werd het Algemeen Secretariaat operationeel
gemaakt (artikel 2).
Bij besluit van 26 maart 1984 werd de Algemeen Secretaris met ingang van
1 april 1984, gelet op het advies van de Raad, benoemd overeenkomstig
artikel 14, 4, van het Verdrag, voor onbepaalde tijd (artikel 1).
Op 4 juni 1985 werd door een besluit bepaald hoe de samenstelling van
het Comité van Ministers er dient uit te zien. Het bestaat uit de vier
ministers, hun vier plaatsvervangers, twee waarnemers, de Algemeen
Secretaris en een notulist. Deze beslissing is moeilijk verenigbaar met
artikel 8, 1 van het Verdrag en artikel 14, 2. Immers, een eenvoudige
lezing van beide verdragsbepalingen maakt duidelijk dat in het Comité
zitting hebben leden van de regeringen van de Verdragsluitende partijen. De
plaatsvervangers, de waarnemers, de Algemeen Secretaris en de notulist
maken geen deel uit van het Comité. De onzorgvuldigheid in de keuze van de
formulering en de gehanteerde terminologie is hier wel erg groot: de
;
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plaatsvervangers, de waarnemers, de Algemeen Secretaris wonen de
vergadering slechts bij.
Bovendien is de opneming van de. plaatsvervangers in de samenstelling van
het Comité moeilijk verzoenbaar met het besluit inzake de Taalunie in
oprichting, waarvan artikel 2 duidelijk bepaalt dat het Comité van
Deskundigen, later omgedoopt tot Comité van Plaatsvervangers, het Comité
slechts bijstaat.
Dezelfde opmerkingen gelden wat waarnemers, Algemeen Secretaris en
notulist betreft voor het besluit inzake de samenstelling van het Comité
van Plaatsvervangers, dat tot taak heeft de besluiten van het Comité voor
te bereiden en toe te zien op de tenuitvoerlegging ervan [83].
Op 21 april 1986 besliste het Comité van Ministers dat het
voorzitterschap van het Comité op 1 januari van elk kalenderjaar wisselt in
een bepaalde volgorde [84].
2.1.3.3. Speciale betekenis te hechten aan bepaalde termen?
Met betrekking tot de vraag die ons momenteel bezig houdt, namelijk de
aanwezigheid van eventuele supranationale elementen in de organisatie van
de Nederlandse Taalunie, blijkt uit de tekst van het Verdrag niet dat aan
de terzake relevante termen een bijzondere betekenis dient te worden
gehecht. Derhalve volstaat het uit te gaan van de in paragrafen 1 en 2
weergegeven interpretatie, eventueel bevestigd door de voorbereidende
werken van het Verdrag en de omstandigheden waarin het werd gesloten (art.
32 Conventie van Wenen), zodat we nu onze aandacht kunnen richten op deze
bijkomende interpretatiemiddelen.
2.1.3.4. De voorbereidende werken van het Verdrag
Voor de betekenis van de term "voorbereidende werken" moge worden verwezen
naar de algemene inleidende beschouwingen.
De voorbereidende werken van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie
zijn: het rapport van de werkgroep ad hoc inzake de oprichting van een
Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en advies op het gebied van de
Nederlandse taal en letterkunde (1976), het verslag van de
Begeleidingscommissie ter voorbereiding van een ontwerp van een
Belgisch-Nederlands Taalunieverdrag (1979), de Memorie van Toelichting bij
het wetsontwerp ter goedkeuring van het Verdrag (1980).
De toespraken bij de ondertekening en de bespreking van het Verdrag in
de Tweede Kamer en in de Vlaamse Raad dienen te worden gerekend tot de
l!circumstances of its conclusion", in de zin van artikel 32, evenals de
adviezen van de Raden van State.

2. 1.3.4.1. Het rapport van de werkgroep ad hoc
De opdracht aan de werkgroep ad hoc luidde "een concreet en gedetailleerd
voorstel ... ontwerpen voor een tussen België en Nederland op te richten
gemeenschappelijk orgaan van advies en samenwerking op het gebied van de
Nederlandse taal en letterkunde" [85].
Voor ons zijn op dit moment uit het mandaat van deze werkgroep ad hoc
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verder nog relevant: het "werkterrein van het op te richten orgaan ... zal
breed opgevat kunnen worden. Het gaat om de taal als instrument van het
maatschappelijk verkeer ... Het nieuw op te richten orgaan ... zal in de
eerste plaats een adviesorgaan voor de twee regeringen moeten zijn ... "
[86], maar "zeker niet in de laatste plaats ... een coördinerende functie
moeten hebbenn [87].
Het op te richten orgaan, aldus de werkgroep, moet "als adviserende
instantie gezag hebben en van hoog niveau zijn, in staat een concept van
gemeenschappelijk beleid te ontwerpen en aan beide regeringen direct advies
uit te brengen" [88].
Op grond van zijn doelstellingen moet het Verdrag tevens voorzien "in
een gemeenschappelijk en bindend beleid op het gebied van taal en letteren
en daarmee samenhangende aangelegenheden ... 11 [89].
"Met de instelling van een ... Comité van Ministers wordt aangeknoopt
bij de bestaande praktijk van periodieke bijeenkomsten van de ministers van
cultuur en van onderwijs in Nederland en Nederlandstalig België'1 [90].
nMet de instelling (van de Interparlementaire Commissie) wordt
aangeknoopt bij de gezamenlijke commissie, die de Cultuurraad en de
Staten-Generaal reeds in 1975 in het leven hebben geroepenn [91].
De voor de beantwoording van vraag 1 relevante passages uit de
ontwerptekst van de werkgroep ad hoc vertonen de volgende verschillen met
de op 3 september 1980 ondertekende verdragstekst. In het algemeen dient
te worden vermeld dat het ontwerp van de werkgroep 37 artikelen telde en
een andere indeling kende, namelijk een deel I (Beginselen: art. 1-5), II
(Organen: art. 6-31), III (Slotbepalingen, art. 32-37). Het Verdrag kent
vier hoofdstukken (Doel en Inhoud, Organen, Geldmiddelen en Slotbepalingen)
met in totaal slechts 23 artikelen. Andere plaatsing van ontwerpartikelen
in de definitieve verdragstekst komt alleen ter sprake indien daaraan
rechtstreekse juridische gevolgen kunnen worden verbonden. Op de
gewijzigde formuleringen die verband houden met aspecten die bij de
beantwoording van de andere vragen thuishoren wordt later ingegaan.
Wat de Taalunie eigenlijk inhoudt is in de ontwerptekst omschreven in
artikel 2: samenwerking en coördinatie en de oprichting van
gemeenschappelijke instellingen [92). Een overeenkomstige bepaling
ontbreekt in de verdragstekst, waar artikel 3 de doelstellingen van de
Taalunie omschrijft en de verdragsverplichtingen zijn neergelegd in de
artikelen 4 en 5. Op de verschillen tussen respectievelijk artikelen 3, 4
en 5 (ontwerp) en de artikelen 4 en 5 (verdrag) wordt later ingegaan.
Met betrekking tot het Comité van Ministers voorzag het ontwerpverdrag
niet dat het Comité h~t beleid van de Taalunie zou bepalen (art. 7).
Verder zijn er nog verschillen in formulering tussen beide artikelen [93]
en wordt in dit ontwerp nog niet gesproken over het doen van aanbevelingen,
het toezicht houden op de uitvoering van zijn besluiten en het sluiten van
associatie-overeenkomsten door het Comité.
In artikel 9 van het ontwerp was voorzien dat de besluitvorming binnen
het Comité van Ministers zou gebeuren met algemene stemmen (art. 9, le
. zin). In artikel 10 van het ontwerpverdrag werd een omschrijving gegeven
.Van de rechtshandelingen die het Comité van Ministers kon stellen:
_q.itvoeringsmaatregeJen, bindend voor de verdragspartijen, aanbevelingen en
:richtlijnen. Beide artikelen komen in de uiteindelijke tekst niet meer
Hierop hebben we in het vöorafgaande reeds gewezen.
bepalingen betreffende liet Comité van Ministers waren reeds

in het ontwerpverdrag van de werkgroep ad hoc aanwezig.
Wat de Interparlementaire Commissie aangaat was ze· in het ontwerpverdrag
bevoegd te beraadslagen "over alle zaken die betrekking hebben op het
Verdrag" ( art. 13, § 1). Gelet op de ruime formulering in het definitieve
Verdrag dienen hieraan geen uiteenlopende juridische conclusies te worden
verbonden. In het ontwerp werd wel uitdrukkelijk voorzien dat de
Interparlementaire Commissie advies mocht uitbrengen en wel aan beide
regeringen (art. 13, § 1). In het Verdrag (art. 10, § 1) wordt gesproken
over beraadslagingen en zich tot het Comité van Ministers richten. Het
ontwerp is dus duidelijker wat betreft de wijze waarop het resultaat van de
beraadslagingen zich kan manifesteren (advies), maar situeert de verhouding
tussen de Interparlementaire Commissie en de beide regeringen (van de
Verdragsluitende partijen). In het Verdrag wordt over adviezen niet
gesproken en wordt de verhouding van de Interparlementaire Commissie tot
het Comité van Ministers, een orgaan van de Taalunie, bepaald. De
ontwerptekst zou meer onafhankelijkheid hebben betekend voor de
Interparlementaire Commissie, waarvan de samenstelling overigens op
identieke wijze was geregeld (art. 12).
Het artikel 14, op grond waarvan de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren rechtspersoonlijkheid heeft, is in de definitieve verdragstekst
niet meer opgenomen. In het ontwerp was voorzien dat de Raad ook de taak
had "voor zover hiertoe aangezocht, de uitvoering van de besluiten van het
Comité van Ministers te verzekeren" (art. 15, b). Deze bepaling -- waarin
niet duidelijk werd gemaakt of alleen het Comité erom kan verzoeken -verdween bij de opstelling van de eindversie van het Verdrag, waarvan
artikel 7, 3e alinea, bepaalt dat het Comité van Ministers toezicht houdt
op de uitvoering van zijn besluiten.
Voor het overige bleef de verhouding ongewijzigd tussen Comité en Raad
waarvan de statuten door het Comité zouden worden vastgesteld (art. 16).
De artikelen 18 tot en met 28 van het ontwerp handelen over een orgaan
dat in het Verdrag niet meer werd genoemd, namelijk het College van
Scheidsrechters (art. 6, d). In het Verdrag wordt in artikel 18 gesproken
over een arbitragecommissie, waarvan de samenstelling door het Comité wordt
bepaald en dat een geschil zal kunnen beslechten betreffende de uitlegging
of toepassing van dit Verdrag.
In het ontwerp wordt de samenstelling geregeld van het College ( art. 19)
dat geschillen dient te beslechten die "zouden kunnen rijzen 11 , ook met
betrekking tot "de toepassing van de overeenkomsten welke betrekking hebben
op de doelstelling van dit Verdrag" ( art. 18). Gelet op artikel 5 van het
ontwerp omvatten deze overeenkomsten niet alleen overeenkomsten door de
Taalunie aan te gaan, maar tevens de door de beide partijen aangegane of
aan te gane culturele verdragen. Bovendien zou de formulering van artikel
18 nzouden kunnen rijzen" wijzen op een preventief optreden door het
College, maar deze interpretatie wordt door de tekst van artikel 20
uitgesloten.
In artikel 18 van het Verdrag wordt niet nader bepaald wie een geschil,
na mislukte onderhandelingen, aan een arbitragecommissie za.1 voorleggen:
het Comité, beide Verdragspartijen of een van beide. Deze laatste
mogelijkheid was in artikel 20 van het ontwerp wel voorzien ("hetzij op
verzoek van één hunner").
Uit de relevante artikelen van het ontwerp dienen nog de volgende
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elementen in verband met dit College te worden vermeld. Het College doet
in laatste instantie uitspraak, op grondslag van de eerbiediging van het
recht (art. 21, 1 en art. 22, 1).
Het College beschikt over een vernietigingsbevoegdheid ten aanzien van
nationale maatregelen of uitspraken die "geheel of gedeeltelijk in strijd
(zijn) met bepalingen van dit Verdrag of van een overeenkomst welke
betrekking heeft op de doelstelling van dit Verdrag" (art. 23, le alinea).
Niet-uitvoering van een vonnis van het College of van voorgeschreven
conservatoire maatregelen kan leiden tot een beroep op het Internationaal
Gerechtshof, op basis van artikel 36, lid 2 van het Statuut (art. 25).
Tenslotte was voorzien in een adviserende bevoegdheid van het College op
verzoek van het Comité "wegens rechtsvragen met betrekking tot de
bepalingen van dit Verdrag en van de overeenkomsten welke betrekking hebben
op de doelstelling van dit Verdrag" (art. 27, 1).
In het ontwerpverdrag ging het dus om een onafhankelijke r.echtsprekende
instantie, met vernietigings- en adviesbevoegdheid, waar één der partijen
zich toe kon wenden en wier vonnissen uitgevoerd dienden te worden op
straffe van een mogelijk beroep op het Internationaal Gerechtshof. Dit
orgaan met zijn structuur en uitgebreide bevoegdheden werd dus niet
behouden bij de opstelling van de verdragstekst.
In het ontwerp wordt gesproken over het ten dienste staan van de organen
door de Algemeen Secretaris ( art. 29), maar wordt over de bevoegdheden van
het Algemeen Secretariaat niets nader bepaald; de Algemeen Secretaris is
een orgaan ( art. 6, e).
Over de Taalunie in haar geheel wordt in het ontwerp niet afzonderlijk
bepaald dat ze rechtspersoonlijkheid bezit, noch dat ze contracten naar
burgerlijk recht kan sluiten of gelden kan ontvangen en uitgeven ( art.
33).
Bij het uitoefenen van rechtsbevoegdheden zou de Taalunie worden
vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren ( art. 33, § 1).
Over de financiële middelen bepaalde het ontwerp alleen dat de beide
regeringen aan de Raad de nodige gelden zouden verstrekken ter uitvoering
van zijn taken ( art. 17, 1).
Tenslotte zij nog vermeld dat in het ontwerp was voorzien in een
looptijd van 50 jaar voor het Verdrag (art. 36, 1).
Hiermee werden de belangrijkste verschilpunten tussen het ontwerpverdrag
en het Verdrag aangestipt. Alvorens hier enige beschouwingen aan vast te
knopen, is het noodzakelijk enige aandacht te schenken aan de memorie van
toelichting bij het ontwerpverdrag door de werkgroep ad hoc opgesteld.
De integratie, doel van het verdrag, die zowel kan bestaan "in
samenwerking en coördinatie als in samenvoeging van bestaande afzonderlijke
instellingen en, waar gewenst, oprichting van gemeenschappelijke
instellingen" [94] beoogt meer dan een intensieve samenwerking" [95] die
wordt bereikt via een "gemeenschappelijk beleid inzake de Nederlandse taal"
[96). Op de wijze waarop dit dient te worden gerealiseerd komen we terug

bij de beantwoording van vraag 10.
Het Comité van Ministers "is bevoegd", aldus de memorie van toelichting,
"beslissingen te nemen die voor de beide regeringen bindende kracht hebben"
[97], en de "Raad zal het belangrijkste orgaan zijn voor de uitvoering van
het Verdrag" (98].
In het algemeen kan over het ontwerpverdrag zoals opgesteld door de
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werkgroep ad hoc het volgende worden gesteld, afgezien van de omschrijving
van de doelstellingen waarop later wordt ingegaan.
De bevoegdheden van het Comité van Ministers zijn duidelijker
geformuleerd dan in het Verdrag, ofschoon niet uitdrukkelijk wordt bepaald
dat het gaat om het beleidsbepalende orgaan van de Taalunie, maar
anderzijds blijkt duidelijk dat zijn beslissingen bindend zijn.
Aan de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren komen naast een
adviesbevoegdheid ook een uitvoeringsbevoegdheid en een coördinerende rol
toe.
De onafhankelijkheid van de Interparlementaire Commissie was reeds in
dit ontwerpverdrag gegeven, ofschoon wellicht ruimer in omvang dan in de
uiteindelijke overeenkomst.
De rechtsprekende functie van het College van Scheidsrechters omvat
naast een adviserend aspect de contentieuze bevoegdheid waarbij de
suprematie van het Taalunieverdrag op nationale rechtspraak, wetgeving en
uitvoeringsmaatregelen duidelijk wordt gemaakt in de
vernietigingsbevoegdheid die aan dit onafhankelijke College wordt
toegekend.
De positie van de Algemeen Secretaris en van het Algemeen Secretariaat
is in het ontwerpverdrag beperkt.
Nu dient te worden nagegaan of en in hoeverre deze beoogde
institutionele opzet in de onderhandelingen bewaard is gebleven om aan de
hand van deze latere ontwikkelingen de geschetste opbouw van de Taalunie
preciezer te kunnen evalueren uit volkenrechtelijk standpunt.
2.1.3.4.2. Het verslag van de begeleidingscommissie

Deze ambtelijke begeleidingscommissie werd door de Ministers van de
Nederlandse Gemeenschap en van Nationale Opvoeding in België en van
Onderwijs en Wetenschappen en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in
Nederland "belast met de bestudering, bijstelling en juridische toetsing
van de door de werkgroep ad hoc ontworpen teksten van het
Taalunieverdrag ... 11 [99]. Het rapport van deze begeleidingscommissie
dateert van 20 december 1979 en bestaat uit een brief, een ontwerpverdrag
met memorie van toelichting, ontwerp-Statuten van de Raad en een nota over
de personele, financiële en materiële gevolgen van de Taalunie [100]. Het
voorlaatste document laten we hier buiten beschouwing [101]. We
concentreren ons op de brief, het ontwerpverdrag, de ontwerpmemorie van
toelichting en de nota.
Ten aanzien van de tekst zelf van het ontwerpverdrag dienen de volgende
elementen te worden vermeld. In artikel 5 was bepaald dat de
verdragspartijen gezamenlijk optreden ( aanmoedigen, bevorderen, enz.)
zonder verdere kwalificatie. In de uiteindelijke verdragstekst werd daaraan
de belangrijke beperking toegevoegd: "waar zij dit nodig achten". Op een
gewijzigde formulering van artikel 5, lid b, komen we nog terug.
Met betrekking tot het Comité van Ministers was door de
begeleidingscommissie nog niet toegevoegd dat het met name bevoegd is tot
het sluiten van de associatie-overeenkomsten (art. 7, 4e alinea).
De adviserende taak van de Raad vo0r de Nederlandse Taal en Letteren was
beperkt tot de doelstellingen in artikelen 2, 3, 4 en 5 genoemd, zonder dat
daaraan de beleidsvoornemens werden toegevoegd (art. 12).
Ten aanzien van de rechtspersoonlijkheid van de Taalunie was in het

55

ontwerp niet met zoveel woorden vermeld dat de Taalunie contracten naar
burgerlijk recht kon sluiten (art. 16); evenmin was de bevoegdheid van de
Taalunie opgenomen om particuliere en openbare gelden te ontvangen en uit
te geven.
Op de wijzigingen in verband met voorrechten en immuniteiten wordt later
ingegaan.
Artikel 17 van het ontwerpverdrag over de bevoegde rechter bij
geschillen waarin de Taalunie als partij optreedt werd in de uiteindelijke
verdragstekst ni~t behouden. Ook de tweede alinea van artikel 23 over de
inwerkingtreding van wijzigingen van het Verdrag komt in de uiteindelijke
tekst niet meer voor.
Vergelijking tussen de ontwerpmemorie van toelichting en de
uiteindelijke versie ervan levert de volgende elementen op, naast het feit
dat in het historisch overzicht een aantal alinea's is toegevoegd.
In de ontwerpmemorie wordt van de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren gezegd dat hij in het kader van de Taalunie een belangrijke
functie zal vervullen [102], terwijl in de memorie wordt gesteld dat de
Raad zal optreden als het adviserende orgaan van de Taalunie [103].
De zinsnede dat aan het beleid van de onderscheiden regeringen ten
aanzien van de bestaande dialectische verscheidenheid geen afbreuk wordt
gedaan, werd pas in de eindversie opgenomen [104].
Handelend over de doelstellingen van de Taalunie wordt in de
ontwerpmemorie gezegd dat de verdragsluitende partijen zich op een aantal
terreinen verbinden tot "een gemeenschappelijk beleid", terwijl in de
memorie uiteindelijk, over dezelfde terreinen, gesproken wordt van
"harmonisatie en integratie van hun beleid" [105].
Bij de associatie-overeenkomsten werd als alternatief criterium de van
oudsher cultuurhistorische betekenis genoemd, terwijl in de memorie alleen
wordt gerefereerd aan het gebruik van de Nederlandse taal door een deel van
de bevolking [106].
Uiteraard zijn de passages uit de ontwerpmemorie weggelaten die
betrekking hadden op verdragsbepalingen die niet meer in de overeenkomst
zijn overgenomen.
Uit de brief van de begeleidingscommissie zijn de volgende elementen
voor de beantwoording van vraag 1 van belang.
In de brief heet het dat overeenkomstig haar opdracht "de
begeleidingscommissie niets wezenlijk heeft veranderd aan de voorstellen
van de werkgroep ad hoc" [107). Deze bewering dient gerelativeerd te
worden, aangezien de begeleidingscommissie één van de oorspronkelijk
voorgestelde organen, namelijk het College van Scheidsrechters, heeft
geschrapt ,omdat "de benoeming van een arbitragecommissie voldoende zal
zijn [108]. Dit is des te merkwaardiger omdat tevens wordt vermeld dat
het beginsel en de grote lijnen van de voorstellen van de werkgroep ad hoc
in principe waren goedgekeurd door de Nederlandse regering en de commissie
een analoog Belgisch principe-akkoord meende te mogen vaststellen [109].
Het schrappen van dit orgaan is dus later gebeurd tijdens de
beraadslagingen van de commissie.
Aan de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren wordt geen
rechtspersoonlijkheid toegekend, omdat de Taalunie als geheel
rechtspersoonlijkheid dient te bezitten [110]. "De Raad is een
adviesorgaan; de uitvoering van besluiten is een taak van het Algemeen
Secretariaat" (111). Hier is dus een duidelijke accentverschuiving vast te
11
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stellen in vergelijking met de voorstellen van de werkgroep ad hoc. Tevens
wordt de centrale plaats van het Algemeen Secretariaat in de Taalunie
onderstreept [112]. Aan de Raad worden geen uitvoerende taken meer
toebedacht; deze worden alle geconcentreerd bij het Algemeen Secretariaat

[113].
De commissie stelde voor de statuten van de Raad niet te beschouwen als
een bijlage bij het Verdrag [114]. Daarom worden ze in deze behandeling van
de voorbereidende werken ook niet betrokken.
Samenvattend kan het volgende worden gesteld ten aanzien van de
activiteiten van de begeleidingscommissie betreffende indicaties voor een
intergouvernementeel of supranationaal karakter van de Taalunie: de
tendentie naar een eerder intergouvernementele organisatie heeft zich
vooral in de werkzaamheden van de begeleidingscommissie gemanifesteerd.

2. 1.3.4.3. De memorie van toelichting bij het ontwerp van goedkeuringswet
Op de verschillen in de tekst tussen het ontwerp zoals bijgesteld door de
begeleidingscommissie en de uiteindelijke verdragstekst werd in de vorige
paragraaf gewezen. We beperken ons nu tot de definitieve versie van de
memorie van toelichting, waarbij we het historisch overzicht tot 1945
buiten beschouwing laten.
Op het gebied van de Nederlandse Taal en Letteren ontwikkelden zich
sinds 1945 zowel binnen als buiten de overheidssfeer allerlei vormen van
samenwerking tussen België, respectievelijk de Nederlandse
Cultuurgemeenschap en Nederland.
De gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de Belgische en de
Nederlandse regering werd vastgesteld en leidde tot voorstellen (1962)
houdende een vèrgaande integratie op het brede terrein van de Nederlandse
cultuur [115]. In 1971 waren de voorstellen teruggebracht tot het gebied
van de Nederlandse taal en letterkunde [116].
De Belgisch-Nederlandse werkgroep ad hoc (1976) stelde een
ontwerpverdrag en een ontwerpmemorie van toelichting op en adviseert "over
te gaan tot de stichting van een Unie op het gebied van de Nederlandse Taal
en Letteren". Het hoogste gezag zal komen te liggen bij een Comité van
Ministers uit beide landen. Een Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
zal optreden als het adviserende orgaan van de Taalunie" [117].
Het ontwerpverdrag werd redactioneel en juridisch bijgewerkt door een
ambtelijke begeleidingscommissie (1979).
De verdragsluitende partijen zijn ervan uitgegaan dat "de Nederlandse
taal een ondeelbaar cultureel erfgoed is van alle Nederlandssprekenden en
een onvervangbaar instrument in het maatschappelijk, wetenschappelijk,
cultureel en literair verkeer in en tussen beide landen. Eenzijdige
nationale beslissingen zouden die ontwikkeling en die maatschappelijke
functie slechts kunnen schaden. Zij zijn er zich daarbij van bewust dat de
bevestiging van de eenheid van een taalgebied door middel van een verdrag
tussen de betrokken landen iets geheel nieuws is in het internationale
verkeer ... Harmonisatie en integratie op een zo belangrijk gebied als de
taal en letteren achten zij ... een dwingende en dringende noodzaak. Om
die redenen zijn de regeringen van mening dat voortaan de zorg voor de
Nederlandse taal en letteren het voorwerp van één gemeenschappelijk beleid
moet zijn. Dit Verdrag wil de samenwerking publiekrechtelijk
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institutionaliseren; het wil het vrijblijvend overleg vervangen door vaste
afspraken en gemeenschappelijke beslissingen" [118].
We hebben deze belangrijke passage uitvoeriger geciteerd omdat de
verdragspartijen daarin voorwerp en doel van de overeenkomst nader
omschrijven en daarmee meteen het kader hebben geschetst in het licht
waarvan de tekst van het Verdrag dient te worden geïnterpreteerd ( art. 31,
1, Conventie van Wenen). Op de betekenis van de term "integratie" zal
worden ingegaan bij de beantwoording van vraag 10.
Wat artikel 4 betreft stelt de memorie van toelichting dat de regeringen
zich bij het instellen van de Taalunie verplichten tot het nemen van
gemeenschappelijke beslissingen in de aangelegenheden die daarin zijn
vermeld [119]. In de sectoren waar ze geen eigen directe bevoegdheid
hebben handelend op te treden ( art. 5) nemen ze op zich "een aantal
activiteiten te bevorderen of aan te moedigen" [120].
"Het Verdrag voorziet zowel in een gemeenschappelijk en bindend beleid
op het gebied van taal en letteren, als in de stichting van
gemeenschappelijke organen voor samenwerking en advies op de gebieden die
het Verdrag bestrijkt" [121].
Over zowel het gemeenschappelijk als het bindend karakter van het
optreden in het kader van artikel 4 kan luidens de memorie van toelichting
geen twijfel bestaan. Uit de memorie dient evenwel ten aanzien van artikel
4 de kwalificatie gereleveerd te worden, "waar dit binnen de bevoegdheid
van de Verdragsluitende Partijen ligt". Onder eerbiediging van deze
beperking, die niet nader wordt omschreven, "verbinden zij zich ook verder
tot een harmonisatie en integratie van hun beleid" [122]. Daarna volgt een
exemplatieve opsomming ("zoals") die refereert aan artikel 4, c, f, d en e.
Ten aanzien van spelling en spraakkunst wordt in de eerste zin van de
betreffende alinea zonder de zopas vermelde kwalificatie gesteld dat de
verdragsluitende partijen onder meer de verbintenis aangaan deze
aangelegenheden gemeenschappelijk te bepalen (art. 4, a). Aangezien art. 4,
a een institutioneel organisatorisch karakter heeft en artikel 4, g alleen
maar verplicht tot het plegen van overleg, zou uit deze alinea van de
memorie van toelichting kunnen worden afgeleid dat er een zekere hiërarchie
dient te worden gezocht in de verplichtingen van artikel 4, waarbij de
paragrafen c, d, e en f geen absolute verplichting inhouden gelet op de
eraan voorafgaande zinsnede in de memorie en dat met name artikel 4, b wel
een dergelijk karakter draagt. Hierop komen we terug in de paragrafen 2.4
en 2.10.
"Het Verdrag geeft naast specifiek omschreven terreinen van bindende
samenwerking (artikel 4) een kader waarbinnen de regeringen een algemene
politiek inzake taal en letteren kunnen voeren (artikel sy. De reeds
eerder vermelde verschillende plaats die beide artikelen toekomt in de
context van het Verdrag wordt hierdoor bevestigd.
Het Comité van Ministers, "het bestendige beleidvoerende orgaan van de
Taalunie, dat de zorg heeft voor de verwezenlijking van de doelstellingen

van de Unie", kan de beslissingen alleen bij eenstemmigheid nemen [123].
De adviezen van de Raad worden luidens de memorie van toelichting
rechtstreeks aan het Comité van Ministers overgemaakt, waarbij geen
onderscheid wordt gemaakt of het om initiatief-adviezen gaat of niet [124].
De Interparlementaire Commissie is een institutionalisering door de
parlementen van het bestaande overleg en zal fungeren "als het orgaan van
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toezicht van de beide parlementen op de werking van de Unie" [125). Deze
toezichthoudende functie komt in de formulering van artikel 10 van het
Verdrag niet uitdrukkelijk tot uiting. Het gebruik van de term "toezicht"
in de memorie wijst erop, samen met de vermelding dat het gaat om een
orgaan van beide parlementen, dat daarmee ongetwijfeld wordt bedoeld het
toezicht in de parlementaire zin van het woord, waarbij beleidsvoerenden
tot verantwoording kunnen worden geroepen. Deze betekenis ligt dan ook
onder meer vervat in de zinsnede van artikel 10 "en zich daarover tot het
Comité van Ministers te richten" (art. 10, le alinea).
De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren wordt omschreven als "de
stuwende kracht van de Unie" [126].
De tekstinterpretatie zoals aangegeven over de verhouding in het
besluitvormingsproces tussen het Comité van Ministers en de Raad wordt in
de memorie van toelichting bevestigd. "Het Comité van Ministers kan geen
beslissingen nemen dan na het advies van de Raad te hebben ingewonnen"
[127). Over de waarde van het advies vinden we in de memorie geen nadere
gegevens die onze interpretatie daarvan zouden tegenspreken.
In de memorie wordt er tevens op gewezen dat de Raad "ook een
belangrijke coördinerende taak ( zal) moeten vervullen ten opzichte van de
vele instellingen, instituten en organisaties die zich op het gebied van
taal en letteren bewegen" [128].
De centrale plaats van het Algemeen Secretariaat wordt in de memorie
onderstreept, maar verder worden er qua interpretatie geen nieuwe elementen
in de memorie opgenomen [129].
Wat de financiering van de Taalunie betreft stelt de memorie, dat het de
bedoeling is dat "de Taalunie als één orgaan van de beide regeringen een
aantal zaken gaat behartigen die thans door twee Nederlandse ... en twee
Belgische Ministeries worden behandeld. Een belangrijk deel van de gelden
die de Taalunie ter beschikking zal krijgen zal dus bestaan uit gelden die
thans reeds op de begrotingen van die vier Ministeries voorkomen" [130].
Deze toelichting maakt overduidelijk dat van een echte financiële autonomie
van de Taalunie geen sprake is.
2.1.3.5. De omstandigheden van de sluiting van het Verdrag
Ook voor de betekenis van deze term moge verwezen worden naar de algemene
inleidende beschouwingen. De toespraken bij de ondertekening van het
Verdrag en de bespreking van de goedkeuringswet respectievelijk het decreet
in de Staten-Generaal en in de Vlaamse Raad dienen te worden gerekend tot
de omstandigheden van de sluiting van het Verdrag, evenals de adviezen van
de Raden van State.
2.1.3.5.1. De toespraken ter gelegenheid van de ondertekening van het
Taalunieverdrag op 9 september 1980

Uit de toespraak van de Minister van de Vlaamse Gemeenschap dienen de
volgende elementen te worden vermeld. Voor wat de luister van hun taal
betreft zijn Vlaanderen en Nederland op elkaar aangewezen, zodat "zij zich
op elkaar moeten 'afstemmen'", in de meest letterlijke betekenis van het
woord [131]. De Minister sprak de hoop uit "dat niet alleen op het gebied
van de spelling en grammatica der Nederlandse taal, maar ook op het gebied
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van de literatuur een nog grotere samenwerking ... zou kunnen tot stand
worden gebracht" [132]. Het object van dit Taalunieverdrag werd in 1974
als volgt omschreven: de taal als vervoermiddel van ideeën [133).
Relevant voor ons in de toespraak van de Nederlandse Minister van
Onderwijs en Wetenschappen zijn de volgende passages. "De Taalunie is een
orgaan waardoor het mogelijk wordt een gezamenlijk beleid te voeren en
gezamenlijk maatschappelijke instellingen in het leven te roepen 11 (134].
De belangrijkste plaats van de Raad maakte de Minister als volgt duidelijk:
"Van zijn adviezen zal grotendeels het gezag afhangen dat de Unie nodig
heeft om haar doeleinden te bereiken" [135].

2.1.3.5.2. De adviezen van de Raden van State
Ten aanzien van het advies van de Belgische Raad van State, daterend van 13
mei 1981 -- daags volgend op het verzoek van de Staatssecretaris voor de
Vlaamse Gemeenschap -- kunnen we volstaan met de vaststelling dat de Raad
zich inhoudelijk over het Verdrag niet heeft uitgesproken en zijn
opmerkingen heeft beperkt tot enkele constitutionele overwegingen, waarop
zal worden teruggekomen. De Raad had slechts drie dagen tijd gekregen om
een advies uit te brengen. Hierdoor wordt wellicht ook het gebrek aan
inhoudelijke opmerkingen verklaard.
De Nederlandse Raad van State bracht zijn advies uit, één maand na
ontvangst van het verzoek [136), waarbij wel inhoudelijke opmerkingen
werden geformuleerd. De Raad acht een vergaande vorm van samenwerking
gerechtvaardigd, waarbij, gelet op artikel 4, b en c, nogal ingrijpende
bevoegdheden aan de Taalunie worden toegekend. De instelling van de
Taalunie heeft slechs zin, aldus de Raad 11 indien daaraan reële bevoegdheden
worden overgedragen, waardoor de unie zich bovendien wezenlijk zal
onderscheiden van de tot nog toe bestaande samenwerkingsverbanden" [137].
Deze kanttekening van de Raad gaf geen aanleiding tot opmerkingen van
regeringswege [1.38).
Op de institutionele aspecten van de oprichting van de Taalunie is dus
door geen van beide Raden van State ingegaan.

2.1.3.5.3. Het debat in de Staten-Generaal
Voor ons relevante elementen uit de bespreking naar aanleiding van de
goedkeuring van het Verdrag kunnen als volgt worden samengevat.
De Taalunie dient niet als een eindpunt te worden beschouwd, maar
slechts als de eerste stap op weg naar een culturele unie [1.39]. De
Taalunie moet een gezamenlijk regeringsbeleid ontwerpen en uitvoeren; haar
doel is in de eers_te plaats de integratie van het Nederlandse taalgebied
[140].
De opzet van het Verdrag is aan de reeds bestaande, zeer concrete
samenwerking publiekrechtelijke vorrn te geven, het vrijblijvende overleg te
vervangen door vaste afspraken en gemeenschappelijke beslissingen.
Individuele beslissingsbevoegdheid in taalzaken wordt van soevereine stat~n
overgedragen op e.en afzonderlijk internationaal orgaan [141], een visie op
het Verdrag die door de minister werd omschreven als geheel strok~nd met de
intentie van de verdragsluitende partijen en van de regeringen in onze
beide landen (142]. In dit verband worden bepaalde gedeelten cit de
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nationale administraties gelicht en aan het Se ::retariaat van <le Taalunie
overgedragen (143].
Het is aan de Raad voor (Je Nederlandse Taal en Letteren om het hele
Taahmiegebeurev in:ioud en vorm te geven (144].
Tijden.) d~ besprekng van de ontwerpgoedkeuringswet werd op een aantal
concrete vraagstukken in verband met de interpretatie van het Verdrag
ingegaan. Hierop komen we bij de beantwoording van andere vragen terug.
2.1.3.5.4. Het debat in de Vlaamse Raad

Het Verdrag inzake de Taalunie zal voorzien in een wettelijk kader waaraan
het vroeger ontbrak en komt meer bepaald tegemoet aan de kritiek op de
afwezigheid van sancties en binding van besluiten en uitvoering onder het
Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag van 1946 (145].
Het vrijblijvende karakter van de samenwerking wordt weggenomen; de
verdragstekst is terzake ondubbelzinnig. Het gaat inderdaad om een echt
Taalpact [146] .
Voor de rechtskracht van de beslissingen van de Taalunie is de volgende
passage van belang: "De beslissingen van de Taalunie zoals zij op éénparige
beslissing door het Comité van Ministers en op verplicht advies van de Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren zijn tot stand gekomen, binden de
beide partijen" [147]. Zelfs in de voorbereidende werken werd de kern van
het besluitvormingsproces niet zo kernachtig geformuleerd.
De Interparlementaire Commissie wordt wat werking en bevoegdheden
betreft, vergeleken met dezelfde Commissie in Benelux-verband: ee:1_
advise.rende rol en de mogelijkheid om de regeringen vrag: ,n f_ ~ s~ellen en
aan de regeringen aanbevelingen te doen vormen wèzenlijke bestanddelen van
haar opdracht [148].
Enkele elementen uit het debat in de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer
werden letterlijk herhaald.
Eén spreker ging tijdens het debat rechtstreeks in op de vraag die ons
hier bezighoudt: de Nederlandse Taalunie "schept een volkenrechtelijk
interessante juridische structuur, een supranationaal orgaan, een
instrument om die eenheid te bevorderen en te verstevigen" [149]. In de
volgende paragraaf zal blijken of wij het met deze opvatting eens kunnen
zijn.
Ook uit het antwoord van de Vlaamse Staatssecretaris voor Cultuur,
Toerisme en Huisvesting blijkt een duidelijke interpretatie van het
Verdrag, waarbij beide partijen er zich toe verbinden "een
gemeenschappelijk en bindend beleid te voeren op het gebied van de taal".
Overigens waar dit mogelijk is "verbinden de partijen zich verder tot een
harmóriisatie en integratie van hun beleid, zowel wat de taal en letteren
betreft, als ten aanzien van de nieuwe vraagstukken waarvoor de Nederlandse
taalgemeenschap zal worden gesteld" [150].
Vermoedelijk slaat de eerste uitspraak van de Staatssecretaris op de
aangelegenheden van artikel 4 en kan ermee ingestemd worden. De tweede zin
lijkt betrekking te hebben op de onderwerpen vermeld in artikel 5, ofschoon
"waar dit mogelijk is" niet geïdentificeerd kan worden met de aanhef van
artikel 5 "waar zij dit nodig achten". Indien de tweede uitspraak inderdaad
bedoeld werd als een commentaar op artikel 5, dan is de daarbij gebruikte
term "integratie" een te vèrgaande formulering, terwijl harmonisatie wel
aanvaardbaar is.
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2.1.4. Conclusie: De Nederlandse Taalunie is een intergouvernementele
internationale organisatie

Na deze relatief uitvoerige analyse en interpretatie van de bepalingen van
het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie, op basis van de
interpretatieregels van de Conventie van Wenen, belanden we bij de
uiteindelijke beantwoording van de vraag aan de hand van de in paragraaf 1
weergegeven crit~ria van Schermers.
a. Wat de bindende kracht van de beslissingen van de organisatie
betreft, dient eraalli herinnerd te worden dat in een eerder stadium van de
ontwerpverdragstekst een bepaling daarover was opgenomen. In de
uiteindelijke verdragstekst wordt over de juridische draagwijdte van de
besluiten van het beleidvoerende orgaan, het Comité van Ministers, niets
geregeld.
Weliswaar kan uit de voorbereidende werken en de omstandigheden van de
sluiting van het Verdrag worden afgeleid dat het gaat om bindende
afspraken, maar dit verhindert niet, en dit is het tweede criterium dat
nauw met het eerste samenhangt, dat het Comité van Ministers wel volledig
afhankelijk is van de medewerking van de deelnemende regeringen. Immers,
gelet op het beperkt aantal verdragspartijen is meerderheidsbeslissing
vooralsnog uitgesloten (151], terwijl het beslissingsorgaan qua
samenstelling geen onafhankelijkheid vertoont ten opzichte van de
verdragspartijen.
b. De bevoegdheid van een internationale organisatie om regels op te
stellen die de onderdanen van de lidstaten rechtstreeks binden, hangt
natuurlijk nauw samen met de vervulling van beide voorgaande voorwaarden.
In het geval van de Taalunie wordt aan de eerste twee criteria niet
voldaan. Derhalve kan een rechtstreekse bindingskracht van de besluiten
van de organisatie alleen nog volgen uit de aard van de te regelen
aangelegenheden in deze zin, dat het zou gaan om onderwerpen die voorwerp
uitmaakten van een besluit van het Comité en geen nadere
uitvoeringsregeling op nationaal niveau vereisen om in de praktijk effect
te sorteren.
Het probleem van de rechtstreekse bindingskracht komt opnieuw ter sprake
in paragraaf 2.3, maar nu reeds kan gesteld worden dat voorwerp en
doelstelling van het verdrag meebrengen dat slechts weinig aangelegenheden
in aanmerking komen om te beantwoorden aan de nog nader uit te werken
criteria voor dergelijke rechtstreekse bindende kracht.
Bovendien bevat de weliswaar korte verdragspraktijk tot nu toe nog geen
voorbeelden van dergelijke, inhoudelijke besluiten van het Comité van
Ministers.
c. De Nederlandse Taalunie heeft via het Comité van Ministers, daarin
bijgestaan door het Algemeen Secretariaat, de bevoegdheid genomen
beleidsbeslissingen ten uitvoer te leggen ( art. 7, 3 en art. 14, 1), maar
ofschoon over de tenuitvoerlegging zelf niets meer in het Verdrag is
bepaald, volgt uit de institutionele opbouw en de geest van het Verdrag,
dat deze uitvoering niet kan geschieden zonder de medewerking van de
. betrokken regeringen. En dit blijkt zeer duidelijk uit de totale
afwyzigheid v~ enige juridische sanctie indien een besluit yan het Comité

voor zijn uitvoering niet de medewerking zou krijgen van één van de
verdragspartijen.
Controle op de manier waarop het Verdrag wordt uitgevoerd is in het
Verdrag niet voorzien en dus ook niet aan een permanent onafhankelijk
orgaan toevertrouwd, dat de geldigheid van de besluiten van het Comité van
Ministers zou kunnen toetsen.
Niet-uitvoering van een besluit leidt onherroepelijk tot het ontstaan
van een geschil, dat overeenkomstig artikel 18 eerst door onderhandelingen
zal worden opgelost. Bij het falen daarvan is er verplichte voorlegging aan
een arbitragecommissie. Indien de voorstellen van de werkgroep ad hoc waren
overgenomen, zou hier een supranationaal element aanwezig zijn geweest.
Immers, niet alleen zou het College van Scheidsrechters over een
vernietigingsbevoegdheid beschikken ten aanzien van met het Verdrag
strijdige nationale maatregelen, maar bovendien kon een geschil worden
voorgelegd op verzoek van één der verdragspartijen. Niet-uitvoering van
een vonnis van het College zou kunnen leiden tot een beroep op het
Internationaal Gerechtshof.
Weliswaar zou ook in de hier beschreven procedure van de werkgroep ad
hoc de beslissing bij één van de betrokken regeringen liggen, maar de
vernietigingsbevoegdheid voorzien voor het College van Scheidsrechters zou
de uitvoeringsbevoegdheid van de organisatie ten opzichte van de lidstaten
aanzienlijk hebben versterkt.
d. Een zekere financiële autonomie voor de Nederlandse Taalunie is
afwezig, gelet op de ondubbelzinnige bewoordingen van artikel 17: de
financiële middelen die de organisatie nodig heeft voor de uitvoe!ing van
haar taak worden verstrekt door de verdragsluitende partijen. Van enige
vorm van eigen inkomsten van de Taalunie is geen sprake [152].
De bevoegdheid van het Comité van Ministers om tot een afwijkende
regeling over te gaan ( art. 17, 2e alinea) heeft betrekking op de in het
eerste lid aangegeven verdeelsleutel tussen België en Nederland en niet op
het beginsel zelf van de verstrekking van de financiële middelen.
e. Tenslotte is eenzijdige uittreding uit de organisatie voorzien in
artikel 21, wat, gelet op het beperkt aantal verdragspartijen en onder
voorbehoud van de eventuele toepassing van artikel 20 in verband met de
associatie-overeenkomsten, meteen ook tot de ontbinding van de organisatie
zou leiden. Het Verdrag voorziet in een eenzijdige beslissing terzake van
een verdragspartij met zuivere kennisgeving aan de andere partij, en zonder
enige rol terzake voor de organen van de Taalunie, waarvan het
supranationale karakter overigens in het voorgaande reeds werd ontkend.
Deze bèschouwingen leiden ons tot de conclusie dat de Nederlandse
Taalunie een intergouvernementele organisatie kan worden genoemd. Immers,
de intergouvernementele elementen vertonen een zeer duidelijk overwicht. De
verdragspraktijk van de organisatie zou een supranationaal element kunnen
opleveren, indien een aantal besluiten van het Comité van Ministers de
onderdanen van de lidstaten rechtstreeks zouden binden. Zelfs indien deze
hypothese zich op beperkte terreinen zou voordoen, zou deze omstandigheid
niet opwegen tegen de onderkende intergouvernementele elementen, met name
ook op het vlak van de besluitvorming. Ook aan het gebruik van de term
"unie" kan dit effect niet worden toegekend.
De in het commentaar op het Verdrag gebezigde term "supranationale
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organisatie" dient dus, in de door ons, in navolging van de rechtsleer,
gehanteerde betekenis te worden afgewezen in zijn algemeenheid. De
eveneens veelvuldig voorkomende zinsnede 11 overdracht van bevoegdheden"
heeft onmiskenbaar door zijn onterechte aanwending eveneens bijgedragen tot
de niet gerechtvaardigde kwalificatie "supranationale organisatie" [153).
Immers, de Nederlandse Taalunie vertoont onmiskenbaar de belangrijkste
kenmerken van een intergouvernementele organisatie zoals door Schermers
geformuleerd [154]. De beslissingsmacht wordt uitgeoefend door
regeringsvertegenwoordigers, in casu het Comité van Ministers. De Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren en de Interparlementaire Commissie
spelen een adviserende rol, maar hebben geen uiteindelijke
beslissingsmacht. Bovendien kunnen de regeringen niet tegen hun wil
gebonden worden door besluiten van het Comité van Ministers. Bindende
beslissingen zijn mogelijk, maar vereisen eenstemmigheid bij de
verdragspartners.
Deze beantwoording van vraag 1 wordt bevestigd door de gegevens in de
vorige paragraaf op basis van de tekst van het Verdrag, de voorbereidende
werken, de verdragsprqktijk en de omstandigheden van de sluiting van het
Verdrag.
Uitgaande van de in de rechtsleer gehanteerde classificaties kan de
Nederlandse Taalunie dan ook als volgt worden omschreven: het is een
internationale, intergouvernementele organisatie ( door een verdrag tussen
Staten onder het volkenrecht opgericht en beschikkend over organen) met een
besloten karakter ( een beperkt oorspronkelijk lidmaatschap en de taal als
onderscheidingscriterium voor associatie-overeenkomsten), berustend op een
gemeenschappelijke achtergrond en met een functionele, beperkte
doelstelling (integratie op het gebied van de Nederlandse taal en letteren
in de ruimste zin). Als zodanig, dat wil zeggen als internationale
organisatie, neemt de Ne,derlandse Taalunie deel aan het internationale
(rechts)verkeer en is ze onderworpen aan de regels van het volkenrecht.
Specifieke gewoonterechtelijke of verdragsrechtelijke regels tot stand
gebracht met het oog op toepassing op internationale organisaties, zijn
daarenboven eveneens toepasselijk op de Nederlandse Taalunie, ongeacht het
beperkt aantal verdragspartijen. De omvang van de bevoegdheden van de
Taalunie op het internationale vlak wordt bepaald door de doelstellingen
van het Verdrag. De Taalunie beschikt, op het internationale niveau, over
functioneel beperkte bevoegdheden, nodig om de doelstellingen van het
Verdrag te verwezenlijken.
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belangrijke aangelegenheden niet tegen hun wil door beslissingen kunnen worden gebonden.

70

2.2. VERHOUDING TUSSEN HET TAALUNIEVERDRAG (1980) EN HET
BELGISCH-NEDERLANDS CULTUREEL VERDRÁG (1946)

Gevraagd werd in welke zin zich het Taalunieverdrag (1980) verhoudt tot het
Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag (1946), meer bepaald ten aanzien van
die aangelegenheden die in beide teksten worden behandeld.
Na een analyse van de relevante bepalingen uit het Verdrag van Wenen
inzake het verdragenrecht (1969), met name de artikelen 59 en 30, zullen we
uitgaan van de teksten van heide verdragen en daarna hun onderlinge
verhouding schetsen.
2.2.1. Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht

Met betrekking tot deze tweede vraag is het eerste element van antwoord
gelegen in het al dan niet bestaan van volkenrechtelijke regels terzake,
waarbij het Weense Verdragenverdrag het evidente juridische referentiekader
vormt.
Twee bepalingen uit het Verdrag van Wenen zijn hier van belang. In deel
III van het Verdrag, getiteld "Observance, application and interpretation
of treaties" en meer bepaald in section 2 ("Application of treaties") is
opgenomen artikel 30, handelend over "Application of successive treaties
relating to the same subject-matter" en waarvan de tekst als volgt luidt:
"1. Subject to Article 103 of the Charter of the United Nations, the
rights and obligations of States parties to successive treaties relating to
the same subject-matter shall be determined in accordance with the
following paragraphs.
2. When a treaty specifies that it is subject to, or that it is not to
be considered as incompatible with, an earlier treaty, the provisions of
that other treaty prevail.
3. When all the parties to the earlier treaty are parties also to the
later treaty but the earlier treaty is not terminated or suspended in
operation under article 59, the earlier treaty applies only to the extent
that its provisions are compatible with those of the later treaty.
4. When the parties to the later treaty do not include all the parties
to the earlier one:
(a) as between States parties to both treaties the same rule applies as
in paragraph 3;
(b) as between a State party to both treaties and a State party to only
one of the treaties, the treaty to which both States are parties governs
their mutual rights and obligations.
5. Paragraph 4 is without prejudice to article 41, or to any question of
the termination or suspension of the operation of a treaty under article 60
or to any question of responsibility which may arise for a State from the
conclusion or application of a treaty, the provisions of which are
incompatible with its obligations towards another State under another
treaty."
Gelet op de vraagstelling die ons hier bezighoudt, zijn voor ons de
paragrafen 2 en 3 van belang.
De tweede bepaling uit het Verdrag van Wenen vinden we in deel V over
"lnvalidity, termination and suspension of treaties", waarvan section 3
gaat over "Termination and suspension of the operation of treaties". Daarin
Tl

is opgenomen artikel 59 "Termination and suspension of the operation of a
treaty implied by conclusion of a later treaty". De tekst luidt als volgt:
"l. A treaty shall be considered as terminated if all the parties to it
conclude a later treaty relating to the same subject~matter and:
( a) it appears from the later treaty or is otherwise established that
the parties intended that the matter should be governed by that treaty; or
(b) the provisions of the later treaty are so far incompatible with
those of the earlier one that the two treaties are not capable of being
applied at the same time.
2. The earlier treaty shall be considered as only suspended in operation
if it appears from the later treaty or is otherwise established that such
was the intention of the parties."
Wat is de bedoeling van beide artikelen, hoe dienen ze te worden
geïnterpreteerd en hoe werken ze? We gaan hier te rade bij de
werkzaamheden van de Weense Conferentie die de tekst heeft aanvaard, op
basis van een ontwerptekst opgesteld door de International Law Commission.
fl] Het uitoefenen van hun verdragsluitende bevoegdheid door staten gebeurt
uiteraard op verschillende tijdsmomenten en over uiteenlópende
aangelegenheden. Het zijn precies deze twee elementen die in combinatie
aanleiding geven tot de hier aan de orde zijnde problematiek. Staten
kunnen verdragen sluiten die elkaar in de tijd opvolgen, al dan niet met
dezelfde verdragspartners en al dan niet over hetzelfde onderwerp. In casu
is voor ons potentieel van belang de situatie waarbij een tweede verdrag
wordt gesloten (voorlopig) uitsluitend tussen dezelfde twee
verdragspartners over aangelegenheden die wellicht, tot op zekere hoogte,
identiek zijn.
De werking van en onderlinge verhouding tussen de artikelen 30 en 59 van
het Verdrag van Wenen kunnen als volgt worden samengevat. Uitgangspunt is
artikel 59, dat twee hypothesen regelt. Een eerder verdrag over eenzelfde
aangelegenheid kan beëindigd worden tussen identieke verdragspartijen bij
een later verdrag; voorwaarden daartoe zijn dat het ofwel duidelijk blijkt
uit de tekst van het tweede verdrag of op een andere manier dat dit de
bedoeling van de partijen was, ofwel dat de bepalingen onderling zo
onverzoenbaar zijn dat het onmogelijk is de twee verdragen tezelfdertijd
toe te passen.
De tweede hypothese gaat eveneens uit van de bedoeling van dezelfde
verdragspartijen, zoals die kan worden afgeleid uit het verdag of zoals op
een andere manier kan worden vastgesteld, om het eerste verdrag in zijn
toepassing op te schorten.
Opschorting of beëindiging van het eerste verdrag berust dus op de
bedoeling van de partijen, op welke wijze die dan ook kan worden
aangetoond.
Waarom is dat onderscheid tussen opschorting en beëindiging van belang?
Uiteraard wegens de eraan verbonden juridische consequenties, zoals
duidelijk wordt uit de artikelen 70 en 72 van het Verdrag van Wenen. Bij
beëindiging van e.en verdrag, zoals die zich zou kunnen voordoen bij
toepassing van artikel 59, paragraaf 1, worden de verdragspartijen
ontslagen van elke verplichting om het verdrag nog verder uit te voeren,
maar rechten, verplichtingen en juridische situatie tot stand gekomen vóór
· de beëindiging blijven intact (art. 70, paragraaf 1). Dat is de normale
regel behoudens indien een oplossing is voorzien in het verdrag of de
partijen een andere regeling zijn overeengekomen.
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Bij opschorting van de werking van een verdrag, zoals die zich zou
kunnen voordoen bij toepassing van artikel 59, paragraaf 2, is de situatie
uiteraard verschillend. De verdragsverplichtingen rusten tijdelijk niet
meer op de verdragspartijen in hun onderlinge rechtsverhoudingen, terwijl
de juridische situaties voortvloeiend uit het verdag verder onaangetast
blijven. Deze regel is vrij logisch omdat het per definitie eigenlijk de
bedoeling van de verdragspartijen is om de toepassing van het verdrag na
het verdwijnen van de situatie die aanleiding heeft gegeven tot de
opschorting weer haar volle werking te laten krijgen. In datzelfde
perspectief dient ook de tweede paragraaf van artikel 72 te worden gelezen:
partijen moeten zich ondertussen onthouden van handelingen die de
hernieuwde toepassing van het verdrag zouden kunnen verhinderen.
In het ene geval houdt de verdragsband tussen de partijen op, in het
andere geval wordt de uitwerking ervan op de partijen in hun onderlinge
verhouding bevroren, voor een bepaalde periode.
Het probleem van opeenvolgende verdragen over dezelfde aangelegenheden
dient dan ook, aldus de International Law Commission, eerst in dit
perspectief te worden benaderd.
Indien dezelfde verdragspartijen een tweede verdrag sluiten over
dezelfde materie, staat het buiten twijfel dat ze de bevoegdheid hebben om
het eerste verdrag af te schaffen. Het gaat in wezen om een
interpretatievraag naar de bedoeling van de partijen, die impliciet of
expliciet kan zijn [2]. Het hoeft niet noodzakelijkerwijze op een
beëindiging uit te lopen, indien de partijen opschorting van de werking van
het eerste verdrag voldoende achten [3].
Bestaat er dan nog wel enig onderscheid tussen de artikelen 59 en 30,
aangezien ze allebei dezelfde situatie regelen? De verhouding tussen beide
bepalingen kan, volgens de International Law Commission, als volgt worden
geschetst: artikel 30 gaat slechts over de voorrang, de onderlinge
prioriteit, tussen bepalingen die onverzoenbaar zijn, maar onderdeel
uitmaken van verdragen die nog beschouwd worden als van kracht zijnde en in
volle toepassing. Artikel 30 slaat niet op de situatie waarin het de
bedoeling van de partijen is het eerste verdrag te beëindigen of de
toepassing ervan volledig op te schorten. Immers, dan zijn alleen de
bepalingen van het tweede verdrag van toepassing. Artikel 59 heeft dus
geen betrekking op de onderlinge voorrang van onverzoenbare
verdragsbepalingen, maar regelt de hypothese waarbij de verdragspartijen
duidelijk de bedoeling hadden bij het sluiten van het tweede verdrag om
tijdelijk of definitief het juridische regime van het eerste verdrag te
vervangen door dat van het nieuwe verdrag [4]. De eventuele toepassing van
artikel 30 kan dus slechts aan de orde komen, nadat is komen vast te staan
dat het niet de bedoeling van de partijen was om het eerste verdrag af te
schaffen of er de toepassing volledig van op te schorten [5].
Logischerwijze vinden we ditzelfde standpunt terug in het commentaar van
de International Law Commission bij artikel 30, daar de twee artikelen in
onderlinge samenhang dienen te worden gelezen [6].
Heeft een onderzoek op basis van artikel 59 een negatief resultaat
opgeleverd, dan wordt artikel 30 relevant, en zoals reeds aangestipt, met
name paragrafen 2 en 3. Immers, ook hier kunnen zich twee hypothesen
voordoen. Ofwel hebben de partijen in één van de beide verdragen een
clausule opgenomen aangaande de voorrang van één van de twee verdragen,
ofwel bevat geen van de verdragen een dergelijke bepaling.
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Is er een clausule opgenomen, dan moet daar uiteraard rekening mee
worden gehouden [7], of ze nu betrekking heeft op eerder gesloten verdragen
[8] of op overeenkomsten die later nog zouden kunnen of zullen worden
gesloten [9].
Hebben de partijen geen dergelijke clausule in de overeenkomsten
opgenomen -- die trouwens de manifestatie zijn van de vrije wilsbeschikking
van de verdragspartners -- dan is er uiteraard nog de algemene regel die
luidt, dat een bedoeling die later tot uitdrukking werd gebracht, in de
opstelling van het tweede verdrag, geacht moet worden voorrang te hebben op
de in het eerste verdrag gemanifesteerde intentie van de verdragspartijen,
en daaruit volgt dan de formulering van de derde paragraaf van artikel 30:
is er geen toepassing van artikel 59, en bij afwezigheid van uitdrukkelijke
clausules, wordt het eerste verdrag weliswaar toegepast, maar slechts in
zekere mate, namelijk voor zover de bepalingen ervan verzoenbaar zijn met
die van het tweede, latere verdrag [10].
Samenvattend kan dus, op basis van het commentaar van de International
Law Commission, de te volgen procedure als volgt worden omschreven. Eerst
moet worden nagegaan of het eerste verdrag als beëindigd of opgeschort
dient te worden beschouwd. De bedoeling van de partijen geeft hierbij
uiteraard de doorslag. Kan geen bedoeling tot opschorting of beëindiging
worden aangetoond, dan zijn beide verdragen nog van kracht en van
toepassing. Dan dient het probleem van hun onderlinge verenigbaarheid te
worden opgelost door na te gaan of er daaromtrent speciale clausules zijn
opgenomen. Is dat niet het geval, dan dient aangeduid te worden welke
bepalingen van het eerste verdrag niet meer te verenigen zijn met regels
uit het tweede verdrag.
Werd deze benadering van het probleem inzake opeenvolgende verdragen
tussen dezelfde verdragspartijen over eenzelfde aangelegenheid
onderschreven door de Conferentie van Wenen?
Met betrekking tot de door de International Law Commission voorgestelde
ontwerptekst van artikel 30 werden weliswaar een aantal amendementen
ingediend, maar geen van de voor ons relevante voorstellen werd door het
redactiecomité overgenomen. De plenaire commissie aanvaardde dan ook
ongewijzigd de paragrafen 2 en 3 [11]. Op het commentaar uitgebracht door
delegaties komen we zo dadelijk terug.
In verband met artikel 59 werden wel amendementen ingediend. Als
relevant voor onze vraagstelling kan het volgende worden vermeld. Een
voorstel om bij de zinsnede over de onmogelijkheid de twee verdragen
tegelijk toe te passen te preciseren dat deze onmogelijkheid slaat op alle
bepalingen van de verdragen, werd door het redactiecomité niet overgenomen
[12). Een Canadees amendement, waarin werd gesproken over eventueel
gedeeltelijke, onmogelijk gelijktijdige toepassing, werd later ingetrokken
[13). Een amendement om de bedoeling van de partijen met betrekking tot
opschorting of beëindiging eveneens te laten afleiden uit elk ander
instrument dat met een verdrag verband houdt, werd evenmin door het
redactiecomité overgenomen[14]. De andere amendementen hadden enkel
redactionele verbeteringen tot gevolg.
Kunnen uit de besprekingen van de Conferentie nog relevante elementen
worden aangehaald voor de interpretatie van de artikelen 59 en 30 van het
Verdrag van Wenen, vooraleer we onze gegevens gaan toetsen aan enkele
·. commentaren uit de rechtsleer?

Artikel 30 werd door de plenaire Conferentie aanvaard met 90 stemmen
voor bij 14 onthoudingen [15]. Artikel 59 werd aanvaard met 104 stemmen
voor, zonder onthoudingen [16].
In verband met de interpretatie van artikel 30 dient verwezen te worden
naar een tussenkomst van de Britse delegatie, o.a. over de betekenis van
de woorden "the same subject-matter", een onderdeel, in beide artikelen
trouwens, dat voor interpretatie en toepassing van artikelen 59 en 30 van
groot belang is, maar waarover tijdens de voorbereidingen van de conventie
weinig werd gezegd. Als het gaat om verdragen met een precies onderwerp,
aldus de Britse delegatie, dan rijst er wat dat betreft geen probleem. In
andere gevallen is de toepassing moeilijker, maar moet "the same
subject-matter" op restrictieve manier worden opgevat. De bepaling is niet
van toepassing op een verdrag van algemene draagwijdte waarin
onrechtstreeks reeds de teneur is vervat van een bijzondere bepaling van
een eerder verdrag; dan gaat het immers om toepassing van het beginsel
"generalia specialibus non derogant" [17].
Ten aanzien van de notie 11onverenigbaar 11 dient te worden aangestipt dat
het redactiecomité heeft gepreciseerd dat een verschil in de bepalingen
tussen twee verdragen niet noodzakelijkerwijze betekent dat er
onverenigbaarheid is in de zin van artikel 30, paragraaf 3; de
omstandigheden of de bedoeling van de partijen kunnen het behoud van de
eerdere bepaling rechtvaardigen [18].
Ook deze verklaringen dienen dus bij de toepassing van de artikelen 59
en 30 te worden betrokken.
De interpretatie van beide artikelen zoals die in bovenstaande
overwegingen werd weergegeven, wordt onderschreven door de rechtsleer (19],
ofschoon één leidende commentator bij het begin van zijn analyse niet
naliet erop te wijzen dat we hier geconfronteerd worden met een
"particularly obscure aspect of the law of treaties" [20]. Gaat het
daarbij om een eerder verdrag met een algemeen karakter en bevat het latere
verdrag speciale en gedetailleerde regels, dan gaat het tweede verdrag
voor, ook al op basis van het adagium generalia specialibus non derogant
[21], ofschoon dit adagium niet als zodanig voorkomt in artikel 30 (22],
maar ruim wordt gesteund in de rechtsleer [23].
Het residuaire karakter van de regels van artikel 30 is in de rechtsleer
eveneens onderstreept, wat inhoudt dat de opstellers van een verdrag
relatief vrij zijn om de verhouding tussen hun ontwerpverdrag en een eerder
of later verdrag over dezelfde aangelegenheid te bepalen (24].

2.2.2. De toepassing van de artikelen 59 en 30 van het Verdrag van Wenen
inzake het verdragenrecht

Hiermee belanden we bij de toepassing van artikelen 59 en 30 van het Weense
verdrag op de verhouding tussen het Nederlandse Taalunieverdrag (1980) en
het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag (1946). Daarbij dient te worden
aangenomen, dat het gaat om twee verdragen op verschillende tijdstippen
gesloten tussen dezelfde verdragspartijen over prima facie en tot op nader
te bepalen hoogte de zelfde aangelegenheid. De precieze afbakening hiervan
komt aan de orde in paragraaf 4.
·
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2.2.2.1. Dient het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag als beëindigd te
worden beschouwd? Artikel 59, paragraaf 1
2.2.2.1. 1. Bedoeling van de partijen tenake op basis van het Verdrag of
anderszins: Artikel 59, par. 1 (a)

In de tekst van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie wordt
gerefereerd aan het Verdrag van 1946 in de preambule tot het Verdrag,
waarbij wordt erkend dat het de onderlinge betrekkingen in grote mate heeft
bevorderd en mede heeft geleid tot een hechtere samenwerking. Elders bevat
het Taalunieverdrag geen enkele vermelding over het Cultureel Verdrag, en
dus evenmin een indicatie dat het de bedoeling was van de partijen om het
uit 1946 daterende Verdrag te beëindigen.
Ofschoon een bepaling terzake niet in het Taalunieverdrag werd
opgenomen, was het dan misschien toch de bedoeling een einde te stellen aan
het Cultureel Verdrag? Hiermee moeten we opnieuw te rade gaan bij de
voorbereidende werken van het Taalunieverdrag, de omstandigheden rond de
sluiting ervan en de verdragspraktijk tot nu toe.
a. De voorbereidende werken van het Taalunieverdrag
In het rapport van de werkgroep ad hoc inzake de oprichting van een
Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en advies op het gebied van de
Nederlandse Taal en Letteren (1976) blijkt uit niets de bedoeling om een
einde te stellen aan het Cultureel Verdrag.
In de bijlagen bij het rapport van de werkgroep is de toespraak van de
Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse aangelegenheden bij de
installatie van de werkgroep opgenomen. Uit die toespraak blijkt
integendeel dat het ontbreken van of te traag vinden van oplossingen voor
vraagstukken van gemeenschappelijk taal- en cultureel belang niet het
gevolg is van het falen van het Cultureel Verdrag, waarvan de doelstelling
nog niets aan actualiteit heeft verloren [25].
Ten aanzien van het verslag van de begeleidingscommissie (1979), dient
uit de Memorie van Toelichting bij het ontwerpverdrag wel te worden
aangestipt, dat onder de auspiciën van het Cultureel Verdrag en op
initiatief van de Gemengde Commissie ter uitvoering daarvan zeer veel is
verwezenlijkt op het gebied van de wederzijdse culturele betrekkingen
tussen België en Nederland. "Het merkwaardige is evenwel dat nagenoeg alle
genoemde activiteiten buiten het verdrag om zijn gegaan, ongetwijfeld als
gevolg van het feit dat in het verdrag taal, letteren en Neerlandistiek
niet worden genoemd" (26]. Op deze passage komen we nog terug, maar ook
daaruit kan geen bedoeling tot beëindiging worden afgeleid. Even verder in
de memorie wordt trouwens gesteld dat het uiteraard niet in de bedoeling
ligt "dat de Taalunie activiteiten van instellingen of organisaties tot
zich trekt"[27]. De precieze interpretatie hiervan komt in paragraaf 4,
aan de orde.
Gelet op de geringe wijzigingen die in de teksten van deze
begeleidingscornmfasie zijn aangebracht, geldt hetzelfde voor de
uiteindelijk~ memorie van toelichting.
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b. De omstandigheden van de sluiting van het Taalunieverdrag
Uit de toespraken van de bewindslieden bij de ondertekening van het Verdrag
op 9 september 1980 kan geen bedoeling tot beëindiging van het Cultureel
Verdrag worden afgeleid. Hetzelfde geldt ook voor de adviezen van de beide
Raden van State.
Tijdens de bespreking van de ontwerpgoedkeuringswet in de Nederlandse
Tweede Kamer kwam de verhouding tussen de beide verdragen aan de orde en
met name de vraag -- waarop we eveneens nog terugkomen -- wat er gebeurt
met de zaken die nu onder het Cultureel Verdrag ressorteren en die straks
waarschijnlijk buiten het Taalunieverdrag blijven [28]. Deze vraagstelling
lijkt te impliceren dat er evene.ens aangelegenheden zijn die onder het
Cultureel Verdrag ressorteerden en nu wel binnen het Taalunieverdrag
liggen. In zijn antwoord verklaarde de minister "dat het culturele verdrag
gewoon, naast het Taalunieverdrag, blijft doorgaan" (29]. Of deze
uitspraak in zijn algemeenheid kan worden bijgevallen, zal moeten blijken
in paragraaf 4; momenteel is van belang dat ook hierin eveneens geen
bedoeling tot beëindiging van het Cultureel Verdrag kan worden gelezen.
Tijdens het debat in de Vlaamse Raad werd door de rapporteur gewezen op
de kritiek die door velen werd geuit op het Cultureel Verdrag, "waarin het
aan sancties en binding van besluiten en uitvoering ontbrak" [30].
Weliswaar kan dit evenmin als een bedoeling tot beëindiging worden
beschouwd, maar wel dient te worden gewezen op de stelling uit het debat
dat het na de goedkeuring van het Taalunieverdrag noodzakelijk is tot een
herziening en vernieuwing van het cultureel akkoord te komen; deze visie
zou ook gedeeld worden door Nederlandse parlementsleden [31}. Tijdens deze
interventie werd niet aangegeven hoever en op welke punten deze herziening
en vernieuwing dienden te geschieden, al was alleen de Belgische
staatshervorming voldoende om de noodzaak ervan te rechtvaardigen [32].
Meteen kan evenwel ook hieraan geen bedoeling tot beëindiging van het
verdrag in de zin van artikel 59, paragraaf 1 van het Verdrag van Wenen
worden toegeschreven.
c. De verdragspraktijk van de partijen
Ook uit de tot nu toe genomen besluiten, gesloten protocols en goedgekeurde
resoluties van het Comité van Ministers blijkt nergens de bedoeling tot
beëindiging van het Cultureel Verdrag.
Samenvattend kan dus wat deze eerste paragraaf a worden gesteld, dat
noch de tekst van het Verdrag, noch de voorbereidende werken of de
omstandigheden van de sluiting van het Verdrag, noch de aanwezige
verdragspraktijk elementen bevatten die zouden wijzen op een bedoeling van
de partijen om het Cultureel Verdrag van 1946 te beëindigen in de zin van
artikel 59, par. 1 (a) van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht.

2.2.2.1.2. Dusdanige onverenigbaarheid van verdragsbepalingen dat ze niet
samen kunnen worden toegepast. Artikel 59, par. 1 (b)
Voor het antwoord op deze vraag dient te worden uitgegaan van de beide
verdragsteksten, rekening houdend met de opvatting dat een verschil in de
bepalingen tussen de twee verdragen niet noodzakelijkerwijze betekent dat
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er onverenigbaarheid is. Eveneens is van belang te onderstrepen dat
eventueel vast te stellen onverenigbaarheden bovendien van die aard en van
die geringe intensiteit kunnen zijn, dat de desbetreffende bepalingen
weliswaar niet samen kunnen worden toegepast, maar dat het daarvoor
helemaal niet nodig is het eerste verdrag, met inbegrip van zijn met het
latere verdrag verenigbare bepalingen, als beëindigd te beschouwen. Immers,
dan bevinden wc ons in de hypothese voorzien door artikel 30 van het
Verdrag van Wenen.
Uit de tekst van het Verdrag van 1946 blijkt meteen dat het
toepassingsgebied ruim werd omschreven. Immers, de bedoeling van de
verdragspartijen was de goede betrekkingen op een hechte basis te
grondvesten en te ontwikkelen "op het gebied van onderwijs, wetenschap en
kunst" ( art. 1). In de preambule van het Taal unieverdrag wordt verwezen
naar de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verdragspartijen "voor de
Nederlandse taal als instrument van maatschappelijk verkeer en als
uitdrukkingsmiddel van wetenschap en letteren, alsmede voor de vaardigheid
in het gebruik ervan" (3e preambule-paragraaf). Het toepassingsgebied van
het Taalunieverdrag is in artikel 2, paragraaf 1, omschreven als "de
integratie van Nederland en de Nederlandse gemeenschap in België op het
gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin".
Ofschoon dit toepassingsgebied in artikel 2, paragraaf 1, bij wijze van
voorbeeld nader wordt omschreven en daarin eveneens wordt gesproken over
onderwijs, wetenschap en onderdelen van de kunst, worden deze drie
gebieden, die het voorwerp uitmaken van het verdrag van 1946, door het
Taalunieverdrag alleen bestreken vanuit het, weliswaar ruim geformuleerde,
taalstandpunt.
Het verschil in draagwijdte tussen de beide verdragen wordt natuurlijk
ook weerspiegeld in de manier waarop aan die doelstellingen gestalte zal
· worden gegeven. Bovendien is de juridische reikwijdte van beide
overeenkomsten verschillend. Immers, in het Verdrag van 1946 is sprake van
goede betrekkingen die op een hechte basis dienen te worden gegrondvest en
ontwikkeld (art. 1), terwijl in het Taalunieverdrag sprake is van
integratie via de instelling van een unie ( art. 1 en 2). Daaruit volgen
logischerwijze uiteenlopende modaliteiten: een intergouvernementeel
samengestelde commissie werkt uitvoeringsregelingen uit die de goedkeuring
vereisen van de beide regeringen (1946, art. 2 en 3); er is sprake van
onderlinge uitwisseling van leerkrachten (art. 5) en er is voorzien dat de
verdragspartners overleg zullen plegen "omtrent de instandhouding en de
uitbreiding van hare gemeenschappelijke cultureele belangen in het
buitenland" ( art. 13).
In het Taalunieverdrag is voorzien dat op een aantal terreinen een
gemeenschappelijk beleid zal worden gevoerd door de verdragspartijen via
het Comité van Ministers, eveneens intergouvernementeel van samenstelling
(art. 4 en 6); op andere gebieden zal eventueel gezamenlijk worden
opgetreden ( art. 5). Bij de Taalunie gaat het, in tegenstelling tot de
institutionele structuur verbonden aan het Verdrag van 1946, om de
oprichting van een intergouvernementele internationale organisatie, die van
de benodigde financiële middelen zal worden voorzien door de
verdragspartijen ( art. 17) en die beschikt over eigen organen ( art. 6).
Uit dit verschillende toepassingsgebied van beide verdragen en de
uiteenlopende uitvoeringsmodaliteiten kan, ondanks het verdergaande
institutionele bestel, o.i. niet worden afgeleid dat er in het

Taalunieverdrag bepalingen zijn opgenomen die dermate onverenigbaar zijn
met bepalingen uit het Cultureel Verdrag van 1946, dat de twee verdragen
niet samen kunnen worden toegepast en het Cultureel Verdrag van 1946
overeenkomstig artikel 59, par. 1 (b) derhalve als beëindigd dient te
worden beschouwd. Alleen al het ruimere toepassingsgebied van het
Cultureel Verdrag van 1946 sluit uit dat het qua toepassingsgebied
beperktere Taalunieverdrag een einde kan stellen aan het Verdrag van 1946,
met andere woorden de situatie voorzien in artikel 59, paragraaf 1 (b) van
het Verdrag van Wenen doet zich in casu niet voor.
2.2.2.2. Dient het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag als opgeschort te
worden beschouwd? Artikel 59, paragraaf 2
In tegenstelling tot artikel 59, paragraaf 1, is met betrekking tot
opschorting van een eerder verdrag slechts één hypothese voorzien, namelijk
dat de bedoeling tot opschorting aanwezig was bij de verdragspartijen bij
het latere verdrag, een bedoeling die blijkt uit het verdrag of die op een
andere manier dient te worden vastgesteld. Vèrgaande onverenigbaarheid
tussen de bepalingen van beide verdragen kan dus wel tot beëindiging leiden
(art. 59, par. 1 (b)), maar niet tot opschorting.
Over een mogelijke bedoeling van de verdragspartijen bij het
Taalunieverdrag om door het sluiten hiervan het Cultureel Verdrag van 1946
gedeeltelijk of volledig als opgeschort te beschouwen, kunnen we relatief
kort zijn. Immers, er zijn geen aanduidingen die in de richting van een
dergelijke bedoeling zouden kunnen wijzen: noch in de tekst van het
verdrag, noch in de voorbereidende werken, noch in de omstandigheden die de
sluiting ervan hebben begeleid, en evenmin in de tot nu toe gevolgde
verdragspraktijk.
Kortom, het Cultureel Verdrag van 1946 dient niet als opgeschort te
worden beschouwd in de zin van artikel 59, paragraaf 2, van het Verdrag van
Wenen inzake het verdragenrecht.
Gelet op het negatieve antwoord door ons gegeven op voorgaande
subvragen, en dus rekening houdend met de niet-toepasselijkheid van artikel
59 van het Weense Verdragenverdrag, kunnen we nu overgaan tot de vraag of
en zo ja tot op welke hoogte artikel 30 van het Weense Verdrag van
toepassing is.
2.2.2.3. Zijn er speciale clausules over onderlinge verenigbaarheid?
Artikel 30, paragraaf 2
Dergelijke clausules die zowel op een eerder als op een later verdrag
betrekking kunnen hebben, kunnen van tweeërlei aard zijn. Een clausule kan
een verband van ondergëschiktheid tot uitdrukking brengen, of, bij
veronderstelde gelijkwaardigheid van de verdragen, bepalen dat er geen
overenigbaarheid dient te worden aangenomen.
In de tekst van het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag (1946) wordt
weliswaar uitdrukkelijk verwezen naar de bedoeling van beide partijen om
het uit 1927 daterende Verdrag betreffende de intellectuele toenadering
"uit te breiden en aan te passen aan de veranderde omstandigheden" (tweede
preambule-paragraaf) -- een clausule van betekenis voor de relatie tussen
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het Verdrag van 1946 en dat van 1927 -- maar het Verdrag bevat geen
clausule die slaat op de verhouding tot eventueel later te sluiten
overeenkomsten aangaande de.zelfde onderwerpen.
Hetzelfde kan eigenlijk mutatis mutandis gezegd worden van het
Taalunieverdrag. Immers, in de preambule tot het Verdrag worden de
effecten van he.t Cultureel Verdrag uitdrukkelijk erkend (zesde
preambule-paragraaf), er wordt evenwel niet aan toegevoegd dat het verdrag
zal worden uitgebreid en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.
Alleen is er sprake 'fo het licht van het voorgaande" en dus ook in het
licht van het Verdrag van 1946, van het verlangen van partijen om "aan Hun
samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal een meer institutioneel
karakter te geven" (zevende preambule-paragraaf). Hiermee wordt overigens
nog eens ten overvloede het beperkter toepassingsgebied van het
Taalunieverdrag ten opzichte van het Cultureel Verdrag van 1946
onderstreept. Een uitdrukkelijke clausule van ondergeschiktheid of
verenigbaarheid is dus niet in het Verdrag opgenomen, hoogstens is er een
verdragsbepaling in de preambule tot het Verdrag, die aldus kan worden
geïnterpreteerd dat het Cultureel Verdrag behouden blijft, maar dat er, op
het gebied van de Nederlandse taal, een meer institutioneel karakter aan
gegeven zal worden.
In geen van beide Verdragen kunnen dus clausules gevonden worden zoals
bedoeld in artikel 30, paragraaf 2 van het Verdrag van Wenen. Derhalve
blijft ons alleen nog het onderzoek over van de hypothese, voorzien in
artikel 30, paragraaf 3: het eerdere verdrag is niet beëindigd noch
opgeschort op basis van artikel 59, er zijn geen uitdrukkelijke clausules
opgenomen die deze kwestie zouden kunnen beslechten, dus dient ervan te
worden uitgegaan, in concreto, dat het Cultureel Verdrag van 1946 verder
van toepassing blijft, maar alleen in die mate waarin de bepalingen ervan
verenigbaar zijn met die van het Taalunieverdrag. Met andere woorden dient
te worden aangeduid welke bepalingen niet verenigbaar zijn. Ze zijn dan op
basis van artikel 30, paragraaf 3, niet meer toepasselijk.
2.2.2.4. Welke bepalingen uit het Cultureel Verdrag van 1946 zijn niet
verenigbaar met het Taalunieverdrag van 1980? Artikel 30, paragraaf 3
Overeenkomstig artikel 31, paragraaf 3 ( a) van het Verdrag van Wenen zal
bij de interpretatie van het Verdrag samen met de context van het Verdrag
eveneens rekening worden gehouden met "any subsequent agreement between the
parties regarding the interpretation of the treaty or the application of
its provisions". Dit geldt uiteraard dus ook voor het Cultureel Verdrag
van 1946 en het Taalunieverdrag van 1980. Met name voor het Cultureel
Verdrag zijn daarbij van belang de wijzigingen van en addenda bij het
Verdrag die in de loop der jaren zijn tot stand gebracht en meer bepaald
het addendum van 29 maart 1957 (33).
In het algemeen kan eerst worden gesteld dat het institutioneel bestel
voortvloeiend uit het Cultureel Verdrag ongewijzigd van toepassing blijft,
evenals de uitvoeringsregeling van het Verdrag. De praktische toepassing
van de terzake relevante bepalingen (art. 2 en 3) zal evenwel worden
beïnvloed door het Taalunieverdrag, indien er onverenigbaarheid wordt
vastgesteld tussen twee verdragsbepalingen. De Gemengde Commissie blijft
bestaan, maar zal verder onbevoegd z~jn om te beraadslagen en zich uit te
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spreken over aangelegenheden die geregeld werden in bepalingen van het
Cultureel Verdrag, waarvan we nu zouden moeten aannemen dat ze wegens hun
onverenigbaarheid met artikelen uit het Taalunieverdrag niet meer kunnen
worden toegepast. Hetzelfde geldt voor de uitvoeringsregelingen van het
Cultureel Verdrag. We overlopen nu de meer materiële verdragsbepalingen
van het Cultureel Verdrag.
Met betrekking tot artikel 4 dient het volgende te worden gesteld. De
geregelde uitwisseling van hoogleraren en leden van wetenschappelijke
instellingen blijft tot op zekere hoogte onaangetast. Immers, indien en
zolang het gaat om uitwisseling tussen België en Nederland onderling,
rijzen er volgens onze mening geen problemen. Echter -- en we spreken
uiteraard over hoogleraren en leden van wetenschappelijke instellingen
waarvan de onderwijs- en/of onderzoeksopdracht zich situeert op het gebied
van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin, zoals omschreven in
artikel 2, paragraaf 2, van het Taalunieverdrag -- indien deze uitwisseling
meteen ook uitzending naar het buitenland in de zin van het Taalunieverdrag
zou impliceren, zou een dergelijke uitwisseling kunnen worden gerekend tot
"de gemeenschappelijke bevordering van de studie en verspreiding van de
Nederlandse taal en letteren in het buitenland 11 (art. 3, d van het
Taalunieverdrag). Bijvoorbeeld een uitwisseling waarvan het concrete
resultaat zou zijn dat een hoogleraar in de Nederlandse taal- en
letterkunde naar de Nederlandse Antillen zou worden gezonden, valt voortaan
onder de bevoegdheid van de organen van de Taalunie ( art. 3, d juncto
artikel 19, 1). Een dergelijke hypothese zou bovendien eveneens onder te
brengen zijn bij de bevordering of de organisatie van het onderwijs in de
Nederlandse taal en letteren, waartoe de partijen, indien zij dit nodig
achten, gezamenlijk zullen overgaan ( art. 5, f van het Taalunieverdrag).
Mutatis mutandis kan hetzelfde worden gezegd in verband met artikel 5
van het Cultureel Verdrag (uitwisseling van leerkrachten), uiteraard
eveneens voor zover het gaat om leerkrachten op het gebied van de
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin, ongeacht evenwel of ze
werkzaam zijn in het algemene onderwijs of in het kunst-, nijverheids-,
landbouw- en tuinbouwonderwijs (art. 5).
Met betrekking tot artikel 6 van het Cultureel Verdrag kan de situatie
als volgt worden samengevat, onder verdere verwijzing naar paragraaf 2.5.
De partijen bij het Cultureel Verdrag behouden de vrijheid en het recht
culturele instellingen op te richten op het grondgebied van de andere
partij, niet alleen met het voorbehoud, luidens artikel 6, "dat deze zich
moeten onderwerpen aan rte wettelijke bepalingen betreffende de oprichting
van dergelijke instellingen in ieder der beide landen", maar bovendien met
inachtname van de hier volgende beperking. Gaat het om culturele
instellingen waarvan de doelstellingen en activiteiten zich situeren op het
gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin, dan is deze
oprichtingsvrijheid voor beide partijen als afzonderlijk uit te oefenen
niet meer toepasselijk. Immers, uit artikel 4, a, van het Taalunieverdrag
blijkt dat de oprichting en de instandhouding van instellingen voor de
verwezenlijking van doelstellingen en maatregelen die in het Verdrag zijn
overeengekomen gemeenschappelijk dienen te geschieden. De terzake bestaande
beslissingsvrijheid van de partijen bij het Cultureel Verdrag is door de
oprichting van de Taalunie ingeperkt.
Overigens zal in dit verband dienen te worden afgewacht in welke mate de
oprichting van gemeenschappelijke instellingen een weerslag zal hebben op
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het verdere functioneren van bestaande instellingen, opgericht op grond van
artikel 6 van het Cultureel Verdrag vóór de totstandkoming van de Taalunie.
Daar er geen sprake is van beëindiging of opschorting van het Cultureel
Verdrag, zoals eerder gesteld, doen zich ook de eraan verbonden juridische
gevolgen niet voor op reeds bestaande feiten en situaties. Naar ons
oordeel is er evenwel een einde gekomen, sinds de oprichting van de
Taalunie, aan de vrijheid van de verdragspartijen om nog gebruik te maken
van artikel 6 voor zover het gaat om instellingen op het gebied van de
Taalunie.
In artikel 7 van het Cultureel Verdrag is sprake van de bevordering,
door elk der verdragspartijen, van het toekennen van beurzen met het oog op
de voortzetting van studies of onderzoekingen in het andere land. Deze
bepaling uit 1946 blijft verder van toepassing, mits met inachtneming van
het volgende. Indien de bedoelde studies of onderzoekingen betrekking
hebben op de Nederlandse taal en letteren, dient de toekenning van
dergelijke beurzen voortaan beschouwd te worden als een van de instrumenten
om de doelstellingen van artikel 3, a, b en c van het Taalunieverdrag te
realiseren. Derhalve dient ervan te worden uitgegaan dat de toekenning van
dergelijke taal- en letteren-beurzen, in de ruimste zin, valt binnen de
,. bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Taalunie. Ofschoon in
;,;,a:tU:k-eL5, a, van hef Taal unieverdrag sprake is van het gezamenlijk
;-~anmoedigen van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de
Nederlandse taal en letteren, waar de verdragsluitende partijen dit nodig
achten, lijkt evenwel een verder afzonderlijk optreden in de sector van het
beurzenbeleid door de verdragspartners moeilijk verzoenbaar met de geest
van het Taalunieverdrag.
De zelfde redenering dient te worden aangehouden met betrekking tot de in
artikel 8 van het Cultureel Verdrag vermelde vakantiecursussen en
groepsreizen voor zover ze betrekking hebben op de zoëven aangehaalde
doelstellingen.
Artikel 9 van het Cultureel Verdrag levert geen specifieke problemen op,
aangezien de eruit voortvloeiende verdragsverplichting, namelijk het
opheffen van belemmeringen, eveneens is vervat in het begrip integratie
zoals gehanteerd in artikel 2, i, van het Taalunieverdrag. Hierop komen we
terug in paragraaf 2.10.
Het vraagstuk van de gelijkwaardigheid der getuigschriften met inbegrip
van het verlenen van rechtsgevolgen aan getuigschriften door eigen
onderdanen verworven aan onderwijsinstellingen van het andere verdragsland,
blijft verder te ressorteren onder het Cultureel Verdrag (art. 10), met
uitzondering van het Getuigschrift Nederlands als Vreemde Taal. Immers,
het bepalen van de toetsstenen van het getuigschrift zal voortaan
gemeenschappelijk geschieden ( art. 4, e, Taalunieverdrag), waarbij de
organen van die Taalunie hun respectieve rol in het besluitvormingsproces
terzake dienen te spelen. Het gemeenschappelijk bepalen van de toetsstenen
terzake houdt uiteraard meteen in dat er zich geen probleem van
gelijkwaardigheid meer kan stellen voor dit getuigschrift. Het vraagstuk
dient dus door de Gemengde Commissie van het Cultureel Verdrag verder
buiten beschouwing te worden gelaten.
Anderzijds dient te worden aangenomen dat volgens de normale betekenis
van de gehanteerde formule:-ing het regelen van de rechtsgevolgen van het
getuigschrift vervat lijkt in de voortaan gezamenlijk uit te oefenen
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bevoegdheid tot toekenning van het getuigschrift. Ook deze materie behoort
dus niet meer tot de competeP-tiesfeer van de afzonderlijke
verdragspartijen. Bovendien geldt ook hier dat dit aspect van de
gelijkwaardigheid door het gezamenlijke optreden geen probleem meer kan
vormen.
Artikel 11 van het Cultureel Verdrag handelt over de bevordering van de
samenwerking tussen erkende jeugdorganisaties. Voor zover deze
samenwerking betrekking heeft op taal en letteren, en ermee rekening
houdend dat het in artikel 11 alleen gaat om het bevorderen van
samenwerking en niet om het daadwerkelijk zelf ontplooien van initiatieven
terzake, rijst hier in feite geen probleem van onverenigbaarheid. Immers,
het zal hier in wezen gaan om particuliere initiatieven die, indien ze tot
de verwezenlijking van de doelstellingen van de Taalunie kunnen bijdragen,
gezamenlijk kunnen worden aangemoedigd, waar partijen dit nodig achten
(art. 5, h).
De hier aanwezige ruime beoordelingsmarge (waar zij dit nodig achten) en
de vaststelling dat het hierbij niet in essentie gaat om wezenlijke
beleidsbeslissingen op het gebied van de Taalunie, laten ons besluiten dat
de onverenigbaarheidsgraad hier beperkt is. Voor zover samenwerking tussen
erkende jeugdorganisaties uitdrukkelijk en eventueel uitsluitend gericht is
op de Nederlandse taal en letteren, zou aanvaard kunnen worden dat de
aanmoediging ervan bijvoorbeeld via het verlenen van subsidies gezamenlijk
door de verdragsluitende partijen zou kunnen gebeuren, indien zij dit nodig
achten.
Deze laatste kwalificatie -- de opportuniteitsbeoordeling door de
partijen -- is overigens afwezig in artikel 11 van het Cultureel Verdrag.
Deze verdragsverplichting zou dus als verderreikend kunnen worden
geïnterpreteerd, ofschoon het niet vermelden dat de bevordering van die
samenwerking gezamenlijk dient te gebeuren een contra-indicatie terzake kan
verschaffen. Maar ook daarvan dient het belang niet te worden overschat;
het begrip samenwerking zal immers impliceren dat de twee partijen geen
bevorderingsmaatregelen in enigerlei vorm zullen hebben genomen zonder
voldoende voorkennis en eventueel impliciete goedkeuring van de
samenwerking als zodanig door de andere verdragspartij.
In artikel 12 van het Cultureel Verdrag wordt gesproken over het geven
van grotere intensiteit aan de culturele en intellectuele uitwisseling
tussen beide landen. Deze grotere intensiteit dient, aldus de tekst, niet
te worden bereikt door het bevorderen, aanmoedigen van initiatieven
terzake, maar door het organiseren van een aantal evenementen. De
verdragsverplichting hieruit voortvloeiend vereist dus van de
·
verdragspartijen een actiever optreden dan alleen maar het verlenen van
subsidies voor het organiseren ervan. Dit geldt nog duidelijker voor de
verspreiding van boeken en periodieken en de film en de radio. Volgens de
nota van de Minister aan de Tweede Kamer behoeft dit artikel evenwel geen
aanleiding te geven tot te ver gaande staatsbemoeiing. "Het ligt in de
bedoeling voorwaarden te scheppen, waaronder het particulier initiatief
zich zo gunstig mogelijk zal kunnen ontwikkelen. De organisatie zaJ
grotendeels aan het particulier initiatief worden overgelaten, dat zo nodig
zal worden gesteund. ... Slechts tot manifestaties, welke door
particulier initiatief niet tot stand kunnen worden gebracht ... die een
nationaal karakter dragen, zal door de Regering het initiatief worden
genomen" (34].
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Overigens kan terzijde worden gerefereerd aan de omstandigheid 11 dat de
regeringsverslagen niet de bedoeling kunnen hebben een volledig overzicht
te geven van alle contacten, uitwisselingen en activiteiten, die op
cultureel gebied tussen beide landen bestaan en plaatshebben... De
regeringsverslagen hebben dan ook in beginsel slechts betrekking op hetgeen
binnen het raam van de overheidszorg gerekend moet worden" [35].
Over de opsomming in artikel 12 van het Cultureel Verdrag dient het
volgende te worden aangestipt. Het organiseren van concerten valt naar ons
oordeel buiten de werkingssfeer van het Taalunieverdrag. Voordrachten,
tentoonstellingen van artistieke en wetenschappelijke aard vallen binnen de
sfeer van de Taalunie voor zover ze betrekking hebben op de Nederlandse
taal en letteren in de ruimste zin. Hier dient opnieuw te worden verwezen
naar artikel 2, 2, van het Taalunieverdrag. Nederlandstalige
toneelvoorstellingen, verspreiding van Nederlandstalige boeken en
periodieken behoren zonder meer tot de bevoegdheidssfeer van de Taalunie.
Hiervoor dient opnieuw een beroep te worden gedaan op artikel 2, 2
(letteren als vorm van kunst, de taal als medium van de letteren), artikel
3, c (bevordering van de Nederlandse letteren) en artikel 5 (gezamenlijk
aanmoedigen van de ontwikkeling van de Nederlandse letteren, daarbij
inbegrepen het uitgeven en verspreiden van boeken). In dit laatste verband
gaat het Taalunieverdrag dus verder dan het Cultureel Verdrag wat het
voorwerp van zijn activiteiten betreft; immers, ook het uitgeven van boeken
wordt hier vermeld.
Film en radio komen in artikel 12 van het Cultureel Verdrag eveneens
voor; de eraan corresponderende vermelding in het Taalunieverdrag is
artikel 5, d, waar gehandeld wordt over de massamedia.
Het hier weergegeven standpunt wordt nog bevestigd door de nota van de
begeleidingscommissie over de personele, financiële en materiële gevolgen
van de Taalunie, waarin de wetenschappelijke taken van de Taalunie in vier
afdelingen worden onderscheiden: taalaangelegenheden, letteren (w.o.
toneel, uitgeverij en boekhandel), onderwijsaangelegenheden en taal als
communicatiemiddel (w.o. film, radio en televisie) [36] en door de
statuten van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (art. 7).
Hiermee is in grote lijnen aangegeven welke sectoren in de beide
verdragen worden genoemd en in hoeverre deze dubbele vermelding eventueel
dient te worden gerelativeerd. Maar hiermee is nog niet ingegaan op het
andere aspect, namelijk de verenigbaarheid van de verdragsverplichtingen op
deze in beide verdragen vermelde materiële toepassingssferen.
In het algemeen dient te worden vooropgesteld, dat integratie op het
gebied van Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin (artikel 2, 1,
Taalunieverdrag) duidelijk veel verder reikt dan het geven van grotere
intensiteit aan de culturele en intellectuele uitwisseling ( art. 12
Cultureel Verdrag), afgezien zelfs van enige minimale interpretatie die men
in dit verband aan het begrip "integratie" zou willen toekennen.
Uitgaande van deze vaststelling en in het licht van de doelstellingen
van de Taalunie zoals neergelegd in artikel 3 van het Verdrag, waarbij het
viervoudig gebruik van de kwalificatie gemeenschappelijk niet voldoende kan
worden onderstreept, kan worden geconcludeerd dat de verdragsverplichting
van artikel 12 Cultureel Verdrag niet meer verenigbaar is met zo dadelijk
te specificeren verdragsbepalingen uit het Taalunieverdrag voor zover het
gaat om toneelvoorstellingen, voordrachten, tentoonstellingen van
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artistieke en wetenschappelijke aard -- voor zover de faatste twee
categorieën te maken hebben met taal en letteren -- verspreiding van
Nederlandstalige boeken (al dan niet in vertaling) en film en radio als het
gaat om initiatieven die de verwezenlijking van de doelstellingen van de
Taalunie beogen.
Met "niet meer verenigbaar'' bedoelen we hier de vervanging en de
overstijging van de in het Cultureel Verdrag neergelegde en eerder
vrijblijvend geformuleerde verdragsverplichting (grotere intensiteit geven
aan de uitwisseling) door de relevante bepalingen van het Taalunieverdrag.
Door de sluiting van het Taalunieverdrag hebben de partijen de hier
relevante verplichting uit het Cultureel Verdrag opgenomen en omgevormd tot
verdragsverplichtingen met een gewijzigde inhoud.
De in artikel 12 van het Cultureel Verdrag opgesomde actieterreinen,
waarvan in het voorgaande werd aangegeven dat ze voortaan gedeeltelijk
onder de bevoegdheid van de Taalunie vallen, komen niet voor in de
opsomming van artikel 4 van het Taalunieverdrag, waarin sprake is van
gemeenschappelijk beleid. Deze vèrstrekkende verdragsbepaling komt dus
niet in de plaats van wat dezelfde verdragspartijen als verplichting in
1946 op zich hebben genomen.
De vermelde actieterreinen komen al dan niet expliciet wel voor in het
artikel 5, waarin zoals reeds herhaaldelijk aangegeven, sprake is van een
gekwalificeerde verdragsverplichting (waar zij dit nodig achten), die
inhoudt het gezamenlijk aanmoedigen, bevorderen, streven "in de sectoren
waar zij geen eigen directe bevoegdheid hebben handelend op te treden"
[37]. De memorie van toelichting spreekt in ditzelfde verband van een
"kader waarbinnen de regeringen een algemene politiek inzake taal en
letteren kunnen voeren" [38]. In vergelijking met artikel 12 van het
Cultureel Verdrag gaat het hier om een relatief meer gespecificeerde
verdragsverplichting om deze aanmoediging en bevordering gezamenlijk te
ondernemen. De manier waarop hieraan gestalte zal worden gegeven door de
verdragspartijen zal medebepalend zijn voor het intensiteitsverschil tussen
de verdragsverplichtingen terzake uit 1946 en 1980. In artikel 12 van het
Cultureel Verdrag was overigens alleen sprake van onderlinge uitwisseling
waarvan de intensiteit diende te worden opgedreven, terwijl in artikel 5
van het Taalunieverdrag, weliswaar alleen waar de partijen dit nodig
achten, toch is voorzien in een gezamenlijk optreden dat, gelet ook op de
globale strekking van artikel 5, verder reikt dan onderlinge uitwisseling.
Artikel 13 van het Cultureel Verdrag voorziet in een verplichting tot
overleg omtrent de instandhouding en de uitbreiding van gemeenschappelijke
culturele belangen in het buitenland. Ten aanzien van de Nederlandse taal
en letteren als onderdeel van deze gemeenschappelijke culturele belangen
wordt dit artikel 13 overstegen door artikel 4, f en g, van het
Taalunieverdrag, op tweevoudige wijze.
Ten eerste wordt het plegen van overleg met betrekking tot de
Nederlandse taal en letteren in internationaal verband vervangen door het
voeren van een gemeenschappelijk beleid. Het verschil in
verdragsverplichting is hier zeer duidelijk: gezamenlijke
beleidsbeslissingen in plaats van vrijblijvende consultatie.
Ten tweede wordt de overlegverplichting in stand gehouden, maar
tezelfdertijd ook gepreciseerd. Artikel 13 van het Cultureel Verdrag
bevatte de verwijzing naar gemeenschappelijke culturele belangen "in het
buitenland". De precieze draagwijdte van deze omschrijving werd in de tekst
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niet aangegeven. In artikel 4, g, van het Taalunieverdrag wordt gesteld
dat dit overleg zowel betrekking heeft op betrekkingen van de
verdragspartijen tot derde landen ( door hen gesloten, te sluiten of te
herziene bilaterale culturele verdragen) als op internationale instellingen
of bijeenkomsten. Vooral deze laatste toevoeging is belangrijk, gelet op
de geweldige proliferatie van internationale organisaties en conferenties
sinds 1946.
Wanneer dient dit overleg te worden gevoerd? De uiteenlopende
formulering tussen beide verdragen levert terzake naar ons oordeel geen
problemen op. In 1946 wordt gesproken over instandhouding en uitbreiding.
Ofschoon deze laatste term in het Taalunieverdrag niet voorkomt en men dus
op het eerste zicht geneigd zou zijn de toepassingssfeer van de
overlegverplichting ruimer te achten in het Cultureel Verdrag, dient
evenwel niet uit het oog te worden verloren dat de formulering in het
Taalunieverdrag "in het geding zijn" zowel betrekking kan hebben op
instandhouding als op uitbreiding, maar vooral dat door de verwijzing naar
de doelstellingen van het Verdrag in artikel 3 de termen ontwikkeling en
bevordering elke restrictieve interpretatie van deze overlegverplichting
verhinderen.
Zodra de situatie van artikel 4, fen g zich voordoet, dient het overleg
te geschieden in het kader van de Taalunie en dus los van het Cultureel
Verdrag van 1946.
Tenslotte is er het Addendum bij het Cultureel Verdrag, daterend van 29
maart 1957 [39]. Hierin werd een dubbele verplichting aan het Cultureel
Verdrag toegevoegd. Ten eerste de ongekwalificeerde verplichting om overleg
te plegen "omtrent alle maatregelen inzake de schrijfwijze van de
Nederlandse taal". Ten tweede de verplichting om "alles in het werk te
stellen om eenvormigheid van de schrijfwijze der Nederlandse taal te
bevorderen". Dus, alle maatregelen vormen voorwerp van overleg, maar
behoeven niet gezamenlijk te worden genomen. Afzonderlijke beslissingen
van de verdragspartijen zijn dus mogelijk onder een dubbele voorwaarde. De
maatregelen dienen voorwerp van overleg te hebben uitgemaakt en zij moeten
rekening houden met, in de lijn liggen van, te rijmen zijn met de
bevordering van de eenvormigheid. Deze eenvormigheid kan alleen bevorderd
en niet gegarandeerd worden; daarvoor zouden gemeenschappelijke
beslissingen moeten worden genomen.
Dit Addendum uit 1957 is niet meer verenigbaar met de tekst van het
Taalunieverdrag. Immers, de gemeenschappelijke beslissingen waarover we
zoëven spraken, zijn uitdrukkelijk voorzien in artikel 4, b. De partijen
besluiten tot gemeenschappelijke bepaling van de officiële spelling.
Eenzijdige maatregelen terzake zijn dus voortaan uitgesloten en het voeren
van overleg over nog te nemen afzonderlijke maatregelen uiteraard ook. Het
overleg dat nog dient te worden gevoerd, dient in de organen van de
Taalunie plaats te grijpen, en is bovendien niet vrijblijvend, want het is
gericht op het nemen van een gezamenlijke beleidsbeslissing.
Voor de beantwoording van deze vraag gaan we er voorlopig van uit dat de
termen schrijfwijze en spelling synoniem zijn en dat ook de toevoeging in
het Taalunieverdrag van de bepaling "officiële'1 spelling geen weerslag
heeft op de verenigbaarheid tussen beide verdragsbepalingen. Voor het
overige moge worden verwezen naar hoofdstuk 2.4.
Eventueel dient ons antwoord hier genuanceerd te worden in het licht
daarvan.
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2.2.3. Conclusie

Uit de in het voorgaande geschetste analyse wordt duidelijk dat alleen
reeds de vaststelling van een aantal onverenigbaarheden tussen
verdragsbepalingen tot de conclusie moet leiden, dat het Taalunieverdrag
meer is dan een aanvulling op het Cultureel Verdrag, waarvan de noodzaak
tot het bewustzijn was doorgedrongen [40]. "De culturele instituten die
ter uitvoering van het Cultureel Verdrag werden opgericht, hebben geen
publiekrechtelijke grondslag. De besluiten van de Gemengde Commissie hebben
evenmin een bindend karakter, zij blijven afhankelijk van de afzonderlijke
besluitvorming in beide landen 11 [41].
In het Taalunieverdrag daarentegen is het woord integratie heel bewust
gekozen. 11 De Taalunie beoogt bepaald meer dan een intensievere
samenwerking. Het verdrag is een wezenlijke stap verder dan de samenwerking
zoals die tot dusverre bestaat..." [42].
In de memorie van toelichting worden harmonisatie en integratie op een
zo belangrijk cultureel gebied als de taal en letteren geacht een dwingende
en dringende noodzaak te zijn. "Om die redenen zijn de regeringen van
mening dat voortaan de zorg voor de Nederlandse taal en letteren het
voorwerp moet uitmaken van één gemeenschappelijk beleid. Dit Verdrag wil
de samenwerking publiekrechtelijk institutionaliseren: het wil het
vrijblijvend overleg vervangen door vaste afspraken en gemeenschappelijke
beslissingen" [43].
Ook in het advies van de Nederlandse Raad van State wordt opgemerkt dat
door de overdracht van reële bevoegdheden aan de Taalunie de unie zich
11
wezenlijk zal onderscheiden van de tot nog toe bestaande
samenwerkingsverbanden" [44].
In het licht van de gemaakte analyse van onverenigbaarheden dient dan
ook de nodige nuancering te worden aangebracht aan de volgende passage uit
de Memorie van Toelichting: "Uiteraard ligt het niet in de bedoeling dat de
Taalunie activiteiten van bestaande instellingen of organisaties tot zich
trekt 11 [ 45]. Immers, activiteiten van de Gemengde Commissie ter uitvoering
van het Cultureel Verdrag, waarvan de onverenigbaarheid werd vastgesteld,
komen tot een einde omdat op basis van artikel 30, paragraaf 3 van de
Conventie van Wenen de verdragsbepalingen waarop die activiteiten berusten
niet meer toepasselijk zijn. Op de aangegeven terreinen kunnen de
verdragspartners geen rechtsgeldige beslissingen meer nemen, noch
afzonderlijk omdat de beslissing nu gemeenschappelijk dient te worden
getroffen, noch gemeenschappelijk omdat het terrein nu tot de bevoegdheid
van de Taalunie behoort en derhalve de organen van de Taalunie de geëigende
kanalen zijn voor de besluitvorming terzake en dan denken we met name aan
de adviserende fase in het ganse proces.
Immers, bij de Taalunie gaat het in tegenstelling tot het beperkte
institutionele bestel ter uitvoering van het CultureelVerdrag, om een
afzonderlijke internationale organisatie die een aantal bevoegdheden uit
het Cultureel Verdrag de jure heeft overgenomen. Het intergouvernementele
karakter van de organisatie vermag geen afbreuk te doen aan deze
redenering.
Onder verwijzing naar de eerdere toelichting kan derhalve en wellicht
ten overvloede worden gesteld dat deze bevoegdheidsovergang de jure heeft
plaatsgevonden en er dus helemaal geen behoefte bestaat aan het vastleggen
ervan in een afzonderlijk protocol. Deze materie wordt immers volledig
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beheerst door de artikelen 30 en 59 van het Verdrag van Wenen.
Derhalve is bijvoorbeeld een mededeling in de voortgangsnotitie
internationale culturele betrekkingen -- dat de taak van advisering over de
Neerlandistiek in het buitenland van de sub-commissie van de Gemengde
Commissie voor het Cultureel Verdrag in 1984 is overgedragen aan de
Nederlandse Taalunie [46] -- alleen in zoverre juist en gerechtvaardigd
waar het betreft de zuiver administratieve overdracht in concreto van de op
deze problematiek betrekking hebbende dossiers [47].
Het standpunt van de Minister in de uitgebreide commissievergadering van
de Vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur en voor Buitenlandse Zaken -dat verdere uitbreiding van het onderwijs in het Nederlands in het
buitenland in het vervolg tot de taak van de Nederlandse Taalunie behoort
[48] -- is juist indien als datum a quo uitgegaan wordt van 9 september
1980.
Luidens het commentaar bij de Conventie van Wenen is het moment waarop
op de beschreven terreinen deze bevoegdheidsovergang heeft plaatsgevonden
nauwkeurig te bepalen. Daarvoor wordt als referentiepunt genomen het moment
waarop het tweede verdrag werd aanvaard of gesloten; immers, dan is er
opnieuw sprake van een uitdrukkelijke manifestatie van de bedoeling der
partijen, het doorslaggevende criterium in deze ganse aangelegenheid. Het
hierboven gestelde geldt dus met ingang van 9 september 1980.
Volledigheidshalve kan hieraan nog worden toegevoegd dat het Cultureel
Verdrag tot een eventuele herziening of aanpassing operationeel blijft,
maar dat de verdragspartijen en dus ook de Gemengde Commissie zich sinds 9
september 1980 dienen te onthouden van beslissingen of voorstellen over een
aangelegenheid die voortaan tot de bevoegdheidssfeer van de Taalunie
behoort.
Bij de bespreking van de ontwerpgoedkeuringswet in de Nederlandse Tweede
Kamer werd de vraag gesteld wat er gebeurt met zaken die nu onder het
Nederlands-Belgisch Cultureel Verdrag ressorteren en die straks
waarschijnlijk buiten het Taalunieverdrag blijven. Afgezien van het
onjuiste gebruik in dit verband van de aanduiding ''straks" is hier relevant
dat de Minister er terecht op wees dat het "Cultureel Verdrag gewoon naast
het Taalunieverdrag blijft doorgaan 11 [ 49]. In het licht van deze paragraaf
dienen zowel de termen "gewoon" als "naast" genuanceerd en gecorrigeerd te
worden. Hiervoor mag naar onze standpunten terzake worden verwezen.
In concreto kunnen er zich problemen voordoen indien de verdragspartners
het niet eens worden over de vraag of een bepaalde aangelegenheid al dan
niet nog onder het Cultureel Verdrag valt. Aangezien we dan te maken hebben
met een geschil betreffende de uitlegging of toepassing van het
Taalunieverdrag, zal artikel 18 van toepassing zijn.
Tenslotte dient te worden aangestipt dat de in deze paragraaf
aangesneden problematiek bij de opstelling van het Taaluniverdrag
nauwelijks aan de orde is geweest, maar dat anderzijds de door ons gemaakte
analyse niet wordt tegengesproken door de voorbereidende werken, de
omstandigheden rond de sluiting van het Verdrag of de tot nu toe gevolgde
verdragspraktijk.
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23. DE EFFECTEN VAN DE BESLUITEN VAN HET COMITÉ VAN MINISTERS
OP DE NATIONALE WETGEVINGEN
2.3.1. Inleiding

De aan ons gestelde vraag luidde welk effect de besluiten van het Comité
van Ministers sorteren op de van kracht zijnde nationale wetgevingen.
Bestaat er een verplichting of vrijheid tot aanpassing van deze
wetgevingen?

Bij de beantwoording van deze vraag dient zowel rekening gehouden te
worden met bepalingen uit de nationale rechtsstelsels als met voorschriften
terzake uit het volkenrecht.
De vraag situeert zich eerst en vooral in het kader van de algemene
probleemstelling van de voorrang van het volkenrecht op het nationale recht
(2.3.2).
Aangezien we geconfronteerd worden met de concrete
uitvoeringsmodaliteiten van een verdrag, moeten we tevens onderzoeken wat
het Verdrag van Wenen over deze kwestie bepaalt (2.3.3).
Vervolgens moet aan de hand van het Verdrag inzake de Nederlandse
Taalunie worden uitgemaakt welke juridische draagwijdte dient te worden
toegekend aan de besluiten van het Comité van Ministers en op welke manier
ze moeten worden uitgevoerd (2.3.4).
De weerslag van de besluiten van het Comité van Ministers op reeds
bestaande en nieuwe, nog te ontwerpen wetgeving komt daarna aan de orde
(2.3.5).
We dienen eveneens na te gaan of het begrip "rechtstreekse werking1' een
rol kan worden toebedeeld bij de uitvoering van besluiten van het Comité
van Ministers (2.3.6).
Tenslotte doet zich de vraag voor naar de sanctionering van de besluiten
van het Comité van Ministers (2.3.7).

23.2. De voorrang van het volkenrecht op het nationale recht: verdragen en
besluiten van internationale organisaties

2.3.2.1 In het Nederlandse rechtsstelsel
Het algemeen volkenrecht bevat geen concrete bepalingen over de wijze
waarop het zich verhoudt tot de verschillende nationale rechtsorden.
Derhalve dient voor een inzicht in de verhouding tussen beide
rechtsstelsels naar bepalingen uit de nationale rechtsorden te worden
teruggegrepen. Dit geldt dus ook voor de voorrangsproblematiek in de
Nederlandse en Belgische rechtsstelsels.
Wel dient uiteraard rekening te worden gehouden met een aantal regels
uit het volkenrecht zoals neergelegd in verdragen en rechtspraak over
aansprakelijkheid van de Staat voor schendingen van volkenrecht begaan door
zijn organen, met inbegrip van zijn rechterlijke macht, de verplichting om
nationale wetgeving aan te passen aan de eisen door het volkenrecht gesteld
en het wijken van met het volkenrecht strijdige nationale wetgeving [1].
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"Als het gaat om strijdigheid van internationaal en nationaal recht, geldt
het internationale recht, ongeacht zijn herkomst of vindplaats" (2]. Deze
voorrang ten gunste van verdragen werd eveneens opgenomen in het Verdrag
van Wenen inzake het verdragenrecht. We gaan hier uitvoeriger op in in

2.3.3.
Het probleem van de voorrang van het volkenrecht op het nationale recht
omvat zowel het geschreven als het ongeschreven recht, dus zowel verdragen
en besluiten van internationale organisaties als gewoonterecht. Gelet op
de vraagstelling die ons hier bezighoudt, beperken we ons tot de voorrang
van het geschreven volkenrecht. Voor de positie van het ongeschreven
volkenrecht mag verwezen worden naar de beide pre-adviezen van de
Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht [3]. De aldus beperkter
omschreven situatie in de Nederlandse rechtsorde kan als volgt worden
samengevat aan de hand van de belangrijkste o.a. constitutionele rechtsleer

[4].
De vraag naar de voorrang van het volkenrecht is van belang voor de
betrekkingen tussen staten, maar in toenemende mate voor de rechtspositie
van het individu, m.a.w. in hoeverre is en kan een individu gebonden zijn
aan een verdragsverplichting of aan een besluit van een internationale
organisatie of in welke mate kan hij er rechten aan ontlenen?
Deze categorie regels "over de hoofden van de overheden heen, gericht
tot de individuele justiciabelen zelf' is "staatsrechtelijk gezien het
belangrijkste", aldus Koopmans [5). Ten aanzien van deze regels doen zich,
volgens dezelfde auteur, twee vragen voor: Kan een natuurlijke persoon in
een procedure voor de nationale rechter een beroep doen op een tot de
justiciabele gerichte verdragsregel, een zgn. "ieder verbindende"
verdragsbepaling? Wat is het lot van een wet die in strijd is met een ieder
verbindende verdragsbepaling: mag de rechter deze wet wel toepassen? Deze
vragen doen zich voor in een geding voor een nationale rechter. "Omdat",
aldus Schermers, "de nationale rechter nooit uitdrukkelijk is belast met de
toepassing van het internationale recht als zelfstandige rechtsorde, gaat
het in de praktijk om de vraag of het internationale recht deel uitmaakt
van het (nationale) rechtsstelsel dat de rechter moet toepassen" [6].
Het is hierbij van belémg voor ogen te houden dat een Staat
internationaal aansprakelijk is voor handelingen of nalatigheid van een van
zijn organen (wetgevende, uitvoerende of rechterlijke macht) wanneer deze
strijdig zijn met het volkenrecht, m.a.w. een rechterlijke uitspraak die
niet conform is aan het heersende volkenrecht, brengt internationale
aansprakelijkheid van de Staat met zich mee [7]. In deze situatie kan de
uitvoerende macht geroepen worden deze schending te corrigeren f8], terwijl
anderzijds "een uitleg van verdrag en wet die het plegen van een
volkenrechtelijk delict door Nederland voorkomt, dient te worden verkozen
boven een uitleg die strijd met het volkenrecht oplevert" (9]. Is er toch
strijdigheid met een ieder bindende bepalingen, dan zal de rechter de wet
buiten toepassing verklaren. Maar het is de wetgever die "door aanpassing
van de wet eventuele strijd oplost 11 (10].
In het volkenrecht zelf worden hieromtrent twee tegengestelde
opvattingen verdedigd. Volgens de aanhangers van het dualisme dienen de
nationale en internationale rechtsorde duidelijk van elkaar te worden
onderscheiden. Volkenrecht is een aangelegenheid tussen staten. Rechten
en plichten voor burgers indien ze in verdragen zijn voorzien, worden pas
deel van de nationale rechtsorde door transformatie, uitdrukkelijke en

afzonderlijke opneming in de nationale wetgeving. Als voordelen van dit
dualistische systeem gelden gemakkelijke toepasbaarheid door de rechter en
maximale inspraak voor de democratie [11].
Volgens de aanhangers van het monisme bestaat er geen scherp onderscheid
tussen volkenrecht en nationaal recht. Het recht is een eenheid, met
rechten en plichten voor staten en individuen. Het volkenrecht gaat
evenwel boven het nationale recht. Voordelen van het monistische systeem
zijn sanctionering van het voorkeurrecht via een beroep ook op de nationale
rechter en grotere rechtszekerheid voor de burgers [12).
Het volkenrecht laat in feite de beslissing, welke van de twee systemen
te kiezen, over aan de nationale grondwetgevers. Voor de werking van het
volkenrecht is de keuze wel van belang omdat de internationale rechtsorde
niet volledig operationeel is zonder de noodzakelijke medewerking van de
nationale rechtsstelsels. In beginsel zal het de nationale rechter zijn die
het internationale recht voor de burger moet verwezenlijken, zowel voor wat
de algemeen geldende regels van bindend recht betreft als voor het zijn
staat bindende verdragenrecht [13].
In de Nederlandse Grondwet zijn voor de beantwoording van vraag 3
(hoofdstuk 2.3.) met name de artikelen 90, 92, 93, 94 en 95 van belang
[14]. Deze sinds 17 februari 1983 in werking zijnde nieuwe
Grondwetsbepalingen dienen voor hun interpretatie geplaatst te worden tegen
de historische achtergrond van de ganse problematiek van. de voorrang,
waarbij meteen dient te worden vooropgesteld dat de Grondwet in artikelen
93 en 94 het monistische stelsel heeft vastgelegd voor verdragen en
besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Dit standpunt werd reeds
gehuldigd in de Grondwet van 1953. Tot de herziening in 1953 heeft de
Grondwet over de vraag gezwegen; 11 de grondwetgever van 1953 heeft de zaak
opgelost in de zin van de bestaande juris-prudentie 11 [15] ; ''het vraagstuk
is achterhaald door de totstandkoming der artt. 65 en 66 G.W. 11 , aldus Van
der Pot [16]. Volgens Erades voegden artikel 66 (1953) en 65 (1956) van de
Grondwet niets nieuws toe aan het Nederlandse rechtsstelsel "in so far as
they proclaimed international agreements to be law requiring application by
the courts" [17] ; de rechtspraak was reeds meer dan een eeuw in die zin
gevestigd.
In 1953 luidde het toenmalige artikel 65 als volgt: "De wet geeft regels
omtrent de bekendmaking van overeenkomsten. De overeenkomsten verbinden een
ieder, voor zover zij zijn bekend gemaakt".
De interne bindende kracht van een verdrag wordt dus afhankelijk gemaakt
van publikatie. De relevante organieke wet kwam tot stand op 22 juni 1961.
De commissie-Kranenburg "meende dat die redactie niet boven twijfel
stelde op welke overeenkomsten de Grondwet hier het oog had 11 [18]. De
commissie-Kranenburg wilde in het nu als artikel 65 fungerende artikel
duidelijk neerleggen dat het uitsluitend gaat om "overeenkomsten die naar
haar aard voor rechtstreekse toepassing in aanmerking komen, die
'self-executing' zijn" [19]. In 1956 luidt artikel 65 dan ook: "Bepalingen
van overeenkomsten, welke naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden,
hebben deze verbindende kracht, nadat zij zijn bekendgemaakt. De wet geeft
regels omtrent de bekendmaking van overeenkomsten". "This text now states
what the Government asserted the 1953 version meant to lay down but did not
in fact lay down" [20]. De nieuwe bepaling 93 van de Grondwet verandert
hieraan niets, vat de eerste zin van artikelen 65 en 67, 2e lid, samen
11
waarbij zij duidelijker tot uitdrukking brengt dat het ook bij besluiten
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van volkenrechtelijke organisaties moet gaan om eenieder verbindende
bepalingen" [21]. In dit verband dient te worden opgemerkt dat verdragen
dergelijke bepalingen kunnen bevattea, maar tevens de verplichting kunnen
inhouden dat de verdragspartijen hun nationale wetgeving zullen aanpassen
op een manier die in het verdrag werd gepreciseerd. De vraag is dan of de
rechter met deze tweede categorie bepalingen geen rekening hoeft te houden
vooraleer de betreffende wetgeving tot stand werd gebracht (22]. "The
position is naw that in spite of implementing legislation it is for the
courts to decide whether the international provision has a direct effectU,
aldus Alkema [23].
Wat de vraag zelf van de voorrang van geschreven volkenrecht betreft,
werd in 1953 door een amendement van de Tweede Kamer het toenmalige artikel
65 in de Grondwet opgenomen: "Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke
voorschriften vinden geen toepassing, wanneer deze niet verenigbaar zouden
zijn met overeenkomsten, die hetzij voor, hetzij na de totstandkoming der
voorschriften zijn bekend gemaakt overeenkomstig artikel 66".
Overeenkomstig de visie van de commisie-Kranenburg werd in 1956 aan het nu
als artikel 65 fungerende artikel de volgende wijziging aangebracht: "...
wanneer deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met een ieder verbindende
bepalingen van overeenkomsten, die hetzij voor, hetzij na de totstandkoming
der voorschriften zijn aangegaan". De onverenigbaarheid werd dus beperkt
tot een zekere categorie bepalingen uit verdragen; anderzijds kreeg de
onverenigbaarheid als referentiepunt in die tijd niet meer de bekendmaking,
maar het aangaan van de internationale overeenkomst.
De rechter leest in deze bepalingen een antwoord "niet alleen op de
vraag, aan welke regelen van volkenrecht moèt, maar ook op de vraag aan
welke màg worden getoetst" [24]. In een arrest van 6 maart 1959 zegt de
Hoge Raad duidelijk "dat blijkens de geschiedenis van art. 66 met dit
artikel bepaaldelijk is bedoeld om de strijd te beslechten over de vraag in
hoeverre de Nederlandse rechter het Nederlandse recht op strijd met het
internationale recht mag toetsen en deze toetsing uitdrukkelijk heeft
willen beperken tot de gevallen van de in dat artikel vermelde zelfwerkende
bepalingen van overeenkomsten" [25]. Deze beslissing van de Hoge Raad in
de zaak-Nyengat lokte veel commentaar uit [26].
De regeling vervat in artikel 66 en 67, tweede lid, is overgenomen in
het nieuwe artikel 94, evenwel zonder de tijdsreferentie, "daar sinds 1953
wel voldoende is komen vast te staan dat ook de toepassing van een later
wettelijk voorschrift verenigbaar moet zijn met eenieder verbindende
bepaling van een verdrag of van een besluit van een internationale
organisatie" [27]. Toetsing aan ongeschreven regels van volkenrecht blijft
uitgesloten (28].
Door wie diende deze eventuele onverenigbaarheid te worden vastgesteld?
Wie diende te beoordelen of een wet strijdig is met een verdrag, de rechter
of de wetgever? Voor- en nadelen van beide systemen stonden centraal in
het debat over het amendement~Serrarens [29). Uiteindelijk heeft de
regering er in de Memorie van Toelichting op de grondwetswijziging van 1956
"geen twijfel over laten bestaan dat aan de rechter het laatste woord
toekomt bij de vraag of een verdragsbepaling naar haar inhoud als een ieder
-verbindend is te beschouwen in de zin van art. 65-66 Gr." (30). Meteen is
ook aangegeven dat de rechter beslist over de eventuele onverenigbaarheid
tussen ove.reenkomst en wet. De vraag of het in concreto gaat om een_
dergelijke verdragsbepaling wordt door de rechter van geval tot geval
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beantwoord aan de hand van een aantal criteria, waarop we terugkomen bij de.
bespreking in 2.3.6 [31]. In elk geval zij nu al vermeld dat de uitdrukking
"die eenieder kunnen verbinden" niet uitsluit "dat ook bepalingen van
verdragen die nog nadere implementatie behoeven door de rechter onder
omstandigheden als eenieder verbindend worden gekwalificeerd" [32].
De regering wenste volgens de memorie van toelichting bij de
grondwetsherziening van 1983 de term "naar haar inhoud een ieder kunnen
verbinden" niet te vervangen door "een ieder verbindende bepalingen", zoals
door de staatscommissie was voorgesteld. "De strekking van de bedoelde
woorden is niet zozeer een norm te geven" waaraan getoetst zou kunnen
worden of een verdrag ieder bindt, "doch om vast te stellen dat
verdragsbepalingen die materieel (naar haar inhoud) algemeen verbindend
kunnen zijn, die verbindendheid ook werkelijk bezitten wanneer is voldaan
aan de voorwaarde van bekendmaking" [33].
Tenslotte rees bij de grondwetsherziening eveneens de vraag of het nodig
was "in de Grondwet melding te maken van de bevoegdheid om bij overeenkomst
internationale organen in het leven te roepen en die met bevoegdheden van
wetgevende, bestuurlijke of rechterlijke aard te bekleden" (34]. De
meningen over de wenselijkheid van een dergelijke bepaling liepen uiteen,
maar uiteindelijk werd artikel 67 van de Grondwet als volgt aanvaard: "Aan
volkenrechtelijke organisaties kunnen bij of krachtens een overeenkomst
bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden afgedragen. Ten
aanzien van besluiten van volkenrechtelijke organisaties zijn de artikelen
65 en 66 van overeenkomstige toepassing''; "dat wil derhalve zeggen dat
zulke besluiten, als zij naar hun inhoud eenieder kunnen verbinden,
prevaleren boven de Nederlandse wetgeving: zij hebben pas verbindende
kracht nadat zij op de voorgeschreven wettelijke wijze zijn bekend gemaakt"
[35]. "De bedoeling is geweest om aldus uit te spreken, dat de
grondwettelijke bepalingen over wetgeving, bestuur en rechtspraak ... aan
zulke opdrachten niet in de weg staan" [36]. Het huidige artikel 92 "stemt
inhoudelijk geheel overeen met artikel 67, eerste lid van de oude Grondwet
en beoogt buiten twijfel te stellen dat ook een ruime overdracht van
bevoegdheden aan internationale organisaties constitutioneel is" (37].
Samenvattend kan de situatie van het geschreven volkenrecht in de
Nederlandse rechtsorde als volgt worden geschetst. Reeds vóór de Grondwet
van 1953 van kracht werd, werden internationale overeenkomsten intern
bindend verklaard door de rechtspraak, als regels van volkenrecht en niet
als nationaal recht [38] ; hetzelfde geldt voor het uiteraard ongeschreven,
internationaal gewoonterecht [39]. De toepassing van volkenrecht door de
rechterlijke macht gebeurt in volledige onafuankelijkheid van de
standpunten die de uitvoerende macht terzake eventueel inneemt of heeft
ingenomen. In Nederland ''interpreteert de rechter zelf de verdragen die
hij toepast, tenzij het verdrag anders bepaalt" [40].
De voorrang van verdragen boven nationale wetgeving werd in de Grondwet
van 1953 vastgelegd, maar na aanvaarding door de Staten-Generaal door de
regering geïnterpreteerd als uitsluitend betrekking hebbend op
self-executing verdragen. Deze beperkende interpretatie werd in 1956
uitdrukkelijk in de Grondwet opgenomen [41].
De Grondwet van 1983 handhaafde deze beperking ondanks een andersluidend
pleidooi van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke vraagstukken.
Volgens de regering zou het scheppen van deze beperking tot gevolg hebben
dat "immers wettelijke voorschriften ook buiten toepassing (zouden)
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bljjven, indien zij onverenigbaar zouden moeten worden geacht met
bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke
organisaties welke duidelijk bestemd zijn om alleen de overheid te binden
in haar betrekking tot andere staten" [42].
De regering ging evenmin in op het sterke pleidooi van de Commissie van
Advies inzake Volkenrechtelijke vraagstukken ten gunste van een
uitdrukkelijke bepaling waarin ook de voorrang van het internationaal
gewoonterecht zou worden vastgelegd (43].
Tenslotte dient in het algemeen nog te worden gewezen op de vaste
praktijk van Nederland "om pas partij bij een verdrag te worden wanneer
redelijkerwijze kan worden a:mgenomen dat op het moment van de
inwerkingtreding van een verdrag, voor het Koninkrijk de bestaande
wetgeving niet in strijd zal zijn met dat verdrag en de eventueel nodige
uitvoeringswetgeving in werking zal zijn getreden".[44]
2.3.2.2. In het Belgische rechtsstelsel
Een aantal algemene overwegingen in verband met de rol van het volkenrecht,
in.ternationale aansprakelijkheid van Staten en de functie van de nationale
rechter terzake die sub a. werden geformuleerd, geldt natuurlijk evenzeer
voor het Belgische rechtsstelsel. We mogen voor die algemene aspecten
derhalve volstaan met een verwijzing naar wat daarover reeds werd
uiteengezet.
In het Belgische rechtsstelsel is er geen grondwettelijke bepaling die
de verhouding tussen een verdrag en een nationale wet regelt. Dit betekent
evenwel niet dat het verdrag geen bron van geldend Belgisch recht is.
"Cassatieberoep kan wegens schending of verkeerde toepassing van een
goedgekeurd en bekendgemaakt verdrag worden ingesteld. Een beroep tot
nietigverklaring kan wegens strijd met zodanig verdrag voor de Raad van
State worden ingesteldr' [45].
De afwezigheid in de Belgische Grondwet van een bepaling inzake de
voorrang van het volkenrecht op het naüonale recht betekent niet dat er
nooit voorstellen werden geformuleerd terzake, wel integendeel. In dit
verband dient zeker verwezen te worden o.m. naar een in 1965 gehouden
tweedaags colloquium gewijd aan "L'adaptation de la Constitution belge aux
réalités internationales" [46]. Met betrekking tot de voorrangsproblematiek
werd voorgesteld een artikel 107 bis: "Les cours et tribunaux
n'appliqueront les lois qu'autant qu'elles seront conformes aux règles du
droit international, et notamment aux traités en vigueur regulièrement
publiéslf (47].
Uit deze formulering en het bijgevoegde commentaar blijkt dat de
voorrang van het volkenrecht zou gerealiseerd worden via de rechter me
strijdige wetten buiten toepassing zou verklaren. Die strijiligheid zou
niet alleen betrekking hebben op het verdragenrecht, met inbegrip van
normen tot stand gekomen op basis van verdragen, maar eveneens op het
gewoonterecht en de andere bronnen van het volkenrecht.
Wegens de vervroegde ontbinding van de wetgevende Kamers op 23 september
1971 kon o.a. aan de herzierung van artikel 107 in deze zin geen gevolg
meer worden gegeven. De rueuwe Kamers waren evenwel geen constituante
meer, waardoor de Grondwet op het vlak van de voorrangsregeling ongewijzigd
is gebleven.
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Hoe diende bij gebrek aan een grondwettelijke bepaling de verhouding
tussen volkenrecht en nationaal recht te worden omschreven op dat moment?
Mast vat het aldus samen: "Door een goedgekeurd, geratificeerd en
bekendgemaakt verdrag werden -- in voorkomend geval -- de gevolgen van een
vroegere wet of van een vroeger decreet niet opgeheven, maar geschorst
inzover zij met een bepaling van dit verdrag in strijd zijn" (48]. "Uit de
goedkeuring (van het verdrag) blijkt immers dat de takken van de wetgevende
macht hun instemming hebben betuigd met een rechtsregeling die van de
bestaande wetgeving afwijkt" [49). Was er evenwel strijdigheid tussen een
verdrag en een latere wet dan diende de voorrang te worden verleend aan de
wet.
Deze laatste zienswijze zou evenwel niet via grondwetswijziging worden
aangetast en grondig veranderd, maar via de jurisprudentiële weg, reeds
aangegeven in een beroemde mercuriale van procureur-generaal Hayoit de
Termicourt [50].
In een arrest van 26 november 1925 van het Hof van Cassatie heette het
dat de Belgische wetgever de gelijkvormigheid beoordeelt van de door hem
vastgestelde regelen met de verbintenissen welke België bij verdrag heeft
aangegaan [51]. "Het arrest werd door de rechtsleer zo geïnterpreteerd dat
de rechtbanken de bevoegdheid missen de toepassing van een wet te weigeren
omdat zij strijdig is met het internationaal recht" [52]. Uit deze
interpretatie van de rechtsleer valt dan ook het reeds vermelde voorstel te
verklaren voor een nieuwe grondwettelijke bepaling artikel 107 bis.
Het keerpunt kwam er met het arrest van 27 mei 1971 van het Hof van
Cassatie, het zogenaamde Ski-arrest (53]. De belangrijkste passage uit dit
arrest luidt als volgt: "dat de regel volgens welke een wet de vroegere wet
opheft in zover zij haar tegenspreekt, geen toepassing vindt wanneer er een
conflict is tussen een verdrag en een wet; dat wanneer het conflict bestaat
tussen een landsrechtelijke norm en een internationaalrechtelijke norm die
rechtstreeks gevolgen heeft in de interne rechtsorde, de door het verdrag
bepaalde regel moet voorgaan; dat deze voorrang volgt uit de aard zelf van
het bij verdrag bepaalde internationaal recht" (54]. Daarna volgt een hier
voor ons minder relevante passage waarin de geponeerde stelling a fortiori
wordt toegepast op bepalingen van gemeenschapsrecht die onmiddellijke
gevolgen hebben en voor de rechtzoekenden individuele rechten scheppen die
door de nationale rechtbanken moeten worden beschermd.
Het beginsel "lex posterior derogat priori", dat voor dit
cassatie-arrest toegepast werd op de verhouding tussen een verdrag en een
latere wet, wordt door het Hof dus niet meer aanvaard als richtsnoer voor
de oplossing van dergelijke conflicten. Het gaat daarbij immers niet om
een conflict tussen twee wetten.
De internationaalrechtelijke norm moet evenwel rechtstreekse gevolgen
hebben in de interne rechtsorde om aanspraak op deze beperking te kunnen
maken. Voor een nadere omschrijving van wat deze kwalificatie inhoudt mogen
we ook hier verwijzen naar de bespreking in 2.3.6.
De procureur-generaal had in zijn conclusies gesteld dat de staat die
een verdrag sluit tegenstrijdige interne regels moet opheffen en er zich
voor moet hoeden nieuwe strijdige regels uit te vaardigen [55].
De voorrangsregel wordt zoals in de Nederlandse Grondwet via
jurisprudentiële weg in België aan dezelfde voorwaarde onderworpen; het
moet gaan om rechtstreeks werkende bepalingen. De Belgische rechtspraak
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heeft deze primaniteit ook voor andere verdragen dan het EG-verdrag erkend
[56]. "La primauté des déspositions directement applicables d'un traité
international n'est plus guère contestée en jurisprudence ... Son
affirmation paraît, à vrai <lire, être devenue routinière et n'appelle plus
de grands commentaires jurisprudentiels, les tribunaux ne se souciant
d'ailleurs généralement pas de vérifier l'applicabilité directe de la
disposition <lont ils sanctionnent la primauté" [57].
Daar de Belgische Grondwet de verhouding tussen internationaal recht en
nationaal recht niet regelt, kwamen twee vragen die in Nederland werden
gesteld niet als zodanig aan de orde: de rol van de rechter en de eventuele
voorrang voor het internationaal gewoonterecht.
Wat betreft de tweede vraag kunnen we volstaan met erop te wijzen dat,
zoals in Nederland, de Belgische rechter internationaal gewoonterecht
rechtstreeks toepast (58].
In verband met de rol van de rechter is in België de interpretatie van
verdragen niet voorbehouden aan de uitvoerende macht. In België "achten de
rechters zich bevoegd tot interpretatie van een verdrag, wanneer dit
noodzakelijk is voor de beslechting van de hun onderworpen geschillen. Deze
interpretatie bindt uiteraard de andere verdragspartijen niet. De
Belgische rechter zal echter zoveel mogelijk het Verdrag interpreteren op
een wijze die aanvaardbaar is voor de andere verdragspartijen zodat de
uniforme interpretatie niet in het gedrang komt" [59]. Deze laatste
interpretatiewijze komt enigszins, hoewel niet volledig overeen met de
eerder vermelde interpretatietechniek gehanteerd door de Nederlandse
rechtspraak (interpretatie die geen schending van volkenrecht oplevert,
indien mogelijk). Dat het uiteindelijk aan de rechterlijke macht toekomt om
te bepalen of een verdragsnorm rechtstreeks kan worden toegepast blijkt ook
uit het standpunt van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken [60].
De voorrang door de rechter te verlenen zelfs boven een latere wet is de
garantie voor "la sécurité des relations internationale", aldus Jean Victor
Louis [61]. De wet wordt niet vernietigd, noch afgeschaft; de
voorrangsregel heeft wel als gevolg "que Ie traité en arrêtait les effets"

[62].
Na deze schets inzake de voorrangsregel in de Belgische rechtsorde rest
ons nog te onderzoeken of er een aan artikel 92 Nederlandse Grondwet
analoge bepaling bestaat. Het was voor België eveneens de oprichting van de
Europese Gemeenschappen en de ermee gepaard gaande bevoegdheidsoverdrachten
die noopten tot een initiatief van de Grondwetgever. Immers, artikel 25
luidt: "Alle machten gaan uit van de natie". Dit artikel "legt werkelijk
de grondslag van het Belgisch politiek systeem waar het verklaart dat de
soevereiniteit bij de Natie berust en dat het alleen zaak van het volk is
de staatsinstellingen te kiezen die het wenst" [63].
In 1970 werd een nieuw artikel 25 bis in de Grondwet ingevoegd: "De
uitoefening van bepaalde machten kan door een verdrag of door een wet
worden opgedragen aan volkenrechtelijke instellingen" [64]. Door de
ontbinding van de Kamers in september 1971 werden de voorwaarden waaronder
deze opdracht kon geschieden niet nader bepaald.
Uit het commentaar op artikel 25 bis mogen volgende belangrijke punten
worden aangestipt: Het is de opdracht van de uitoefening der machten en
niet de opdracht van de machten zelf die toelaatbaar wordt geacht ... Het
gebruik van de woorden "bepaalde machten" wil een massale overdracht
voorkomen" [65]. De term "volkenrechtelijke instellingen" was met opzet
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gekozen om opdrachten van uitoefening van bepaalde machtèn niet te beperken
tot de Europese instellingen [66].
In vergelijking met artikel 92 van de Nederlandse Grondwet, valt het op
dat daar sprake is van de opdracht van de bevoegdheden zelf en bovendien
"dat ook een ruime opdracht van bevoegdheden aan internationale
organisaties constitutioneel is" [67]. Aangezien het verder, aldus dezelfde
auteur, "niet van belang (is) of opgedragen bevoegdheden behoren tot
wetgeving, bestuur of rechtspraak" [68} is de inhoud van artikel 92 van de
Nederlandse Grondwet potentieel ruimer dan de draagwijdte, toe te kennen
aan artikel 25 bis van de Belgische Grondwet.
Tenslotte dient er nog op te worden gewezen dat de term "een ieder
verbindend 11 voorkomend in artikelen 93 en 94 van de Nederlandse Grondwet
wegens de afwezigheid van een grondwettelijke voorrangsregel in de
Belgische Grondwet geen echt equivalent heeft. Wel wordt de term "Belgen
persoonlijk zouden kunnen binden" gehanteerd in artikel 68, 2e alinea, maar
dan verbonden aan de eis tot goedkeuring door het parlement van dergelijke
verdragen. Aan de enigszins gelijkluidende terminologie mag evenwel niet
dezelfde betekenis worden toebedeeld. Immers met de termen van artikel 68
worden bedoeld "de verdragen die een weerslag op de persoonlijke, de
familie- of de patrimoniale rechten van de Belgen kunnen hebben, zoals
verdragen die de tenuitvoerlegging van vreemde gerechtelijke beslissingen
regelen, verdragen betreffende de uitlevering, enz." (69]. Anderzijds
dient niet uit het oog te worden ver,oren 11 que la primauté du droit issu
des institutions internationales auxquelles des pouvoirs ont été conférés
est le corollaire de cette attribution°, zoals neergelegd in artikel 25 bis

[70].
Het bekendmakingsvereiste van verdragen, en dus ook van besluiten van
internationale organisaties voor zover ze eenieder kunnen verbinden
( artikelen 93 en 95 Nederlandse Grondwet) komt in de Belgische Grondwet
niet voor, evenmin als in de wet. Er is alleen artikel 8 van de wet van 31
mei 1961, dat bepaalt dat 11 zo er aanleiding is tot bekendmaking van een
verdrag waarbij België partij is, dat verdrag in een oorspronkelijke tekst
in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt met de Nederlandse of
Franse vertaling. Het gebeurt dat de wet, die een verdrag goedkeurt, de
bekendmaking ervan beveelt 11 [71]. Het Hofvan Cassatie heeft echter in een
arrest van 11 december 1953 11 gewezen dat het verdrag om de Belgen
individueel te binden, te hunner kennis moet worden gebracht [72). Een
eenvoudige vermelding in het Belgische Staatsblad dat de verdragstekst ter
beschikking ligt volstaat niet (73]. Bij verzuim zullen de rechtsmachten
het verdrag niet toepassen, tenzij het bewijs geleverd wordt dat de
partijen er kennis van hadden' 1 [74J.
11

11

2.3.3. De uitvoering van verdragen

In de vorige paragraaf hebben we de vraag onderzocht van de voorrang van
rechtstreeks werkende bepalingen van verdragen en besluiten van
internationale organisaties vanuit het standpunt van het Belgische en
Nederlandse constitutionele bestel. We hebben er toen reeds op gewezen dat
bij deze vraagstelling ook een belangrijke rol toekomt aan
volkenrechtelijke regels zoals die in verdragen en rechtspraak zijn
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verwoord, en met name de verplichting van staten om hun nationale wetgeving
aan te passen aan het volkenrecht. Met het volkenrecht strijdige wetgeving
dient te wijken, anders kan internationale aansprakelijkheid ontstaan voor
de Staat, ook als zijn rechterlijke macht toch voorrang verleent aan
nationale wetgeving [75].
In deze paragraaf onderzoeken we wat het volkenrecht bepaalt over de
uitvoering door staten en hun organen van door hen aangegane internationale
overeenkomsten. Ons referentiepunt hierbij is andermaal de Conventie van
Wenen inzake het verdragenrecht, en meer bepaalde artikelen 26 en 27. De
uitvoering van verdragen in België en Nederland komt ter sprake in

2.3.4.2.2.
2.3.3.1. Artikel 26 van het Verdrag van Wenen
Eén van de grondbeginselen van het volkenrecht is neergelegd in artikel 26
dat als volgt luidt: "Every treaty in force is binding upon the parties to
it and must be performed by them in good faith". Het artikel heeft als
titel "pacta sunt servanda" en werd opgenomen in deel III van het Verdrag
(Observance, applications and interpretation of treaties), section I,
Observance of treaties.
Een van kracht zijnde overeenkomst is niet alleen bindend voor de staten
die er partij bij zijn, maar moet bovendien door hen te goeder trouw worden
uitgevoerd. Deze dubbele regel wordt samengevat in het beginsel "pacta sunt
servanda".
Het belang van het in artikel 26 neergelegde beginsel kan nauwelijks
worden overschat. Dit blijkt vooral ook uit het commentaar van de
International Law Commission bij haar ontwerptekst. Het gaat om niets
minder dan "le principe fondamental du droit des traités" [76]. In de
internationale rechtspraak zijn er voldoende precedenten om de stelling te
staven "selon laquelle, dans le présent contexte, le principe de la bonne
foi est un principe juridique que forme partie intégrante de la règle pacta
sunt servanda 11 (77].
De regel is van toepassing op verdragen die van kracht zijn in de zin
van artikelen 24 en 25 van het Verdrag [78] en impliceert meteen dat
partijen bij een verdrag zich moeten onthouden van elke handeling "visant à
réduire à néant l'objet et le but du traité" [79].
De ontwerptekst van de International Law Commission maakte het voorwerp
uit van een aantal amenderingsvoorstellen tijdens de Conferentie van Wenen.
Het belangrijkste amendement heeft geleid tot de huidige formulering van
artikel 27 waarop we zo dadelijk ingaan [80]. De ontwerptekst van de ILC
werd ongewijzigd zonder stemming aanvaard door de Plenaire Commissie van de
Conferentie [81]. De Conferentie aanvaardde het artikel met 96 stemmen
vóór [82].
Uit de discussies tijdens de Conferentie, zowel in het kader van de
plenaire commissie als in de plenaire sessie, kunnen nog de volgende
relevante elementen worden vermeld [83].
De verplichtin& om een verdrag dat van kracht is na te leven wordt
begrensd door hét principe van de goede trouw; immers, 11 l'application de la
règle pacta sunt servanda ... ne peut être poussée à l'absurde 11 [84]. Toch
verhindert dit niet dat 11 le principe de la bonne foi, qui est essentie!
dans les relations internationales, est à la racine même de la .règle pacta
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sunt servanda 11 [85], die op zijn beurt kan worden omschreven als 11une très
vieille règle du droit international coutumier" [86]. And~ren beschouwden
pacta sunt servanda als een "genera! principle of law recognized by
civilized nations" in de zin van artikel 38, 1, c van het Statuut van het
Internationaal Gerechtshof [87]. Miskenning van de regel "constitue une
violation du droit international de nature à menacer la paix et la sécurité
des nations 11 (88).
Uit het beginsel pacta sunt servanda vloeit de verplichting voort om
alle gepaste maatregelen te treffen voor de uitvoering van het verdrag
f89].
Dit fundamentele beginsel van het verdragenrecht, verwoord in pacta sunt
servanda, wordt uiteraard eveneens onderschreven in de rechtsleer.
De weerslag van artikel 26 op de uitvoering van het Taalunieverdrag
onderzoeken we in de volgende paragrafen.

2.3.3.2. Artikel 27 van het Verdrag van Wenen
Zoals reeds vermeld kwam het huidige artikel 27 niet voor in de
ontwerptekst van de International Law Commission; sectie 1, getiteld
"Observance of treaties" bevatte alleen het artikel waarin het beginsel
pacta sunt servanda werd neergelegd.
In de plenaire commissie diende Pakistan een amendement in ertoe
strekkende aan de ontwerptekst van het huidige artikel 26 deze zinsnede toe
te voegen: "et aucune partie ne peut invoquer les dispositions de sa
Constitution ni sa législation interne comme excuse de la non-exécution de
cette obligationft (90].
Het principe vervat in dit amendement ~~ de voorrang van het
verdragsrecht, meer bepaald de verplichting te goeder trouw uitvoering te
geven aan een bindend, van kracht zijnd verdrag op grondwettelijke en
wettelijke bepalingen -- werd door de plenaire commissie aanvaard met 55
stemmen voor bij 30 onthoudingen [91). De tekst zoals opgesteld door het
redactiecomité, werd door de plenaire commissie nadien aanvaard zonder
formele stemming, als artikel 23 bis en luidde als volgt: nAucune partie ne
peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la
non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'article 43 11

[92].
De ontwerptekst verwees nu naar "droit interne" zonder nadere aanduiding
van dé aard van de bepalingen die eventueel zouden worden ingeroepen door
een Staat als rechtvaardiging (in plaats van excuus) voor de
niet-uitvoering van een verdrag (in plaats van de verplichting van artikel
26; de wijziging is logisch, aangezien het nu ging om twee afzonderlijke
artikelen). De verwijzing naar het toenmalige artikel 43 heeft betrekking
op intern-rechtelijke bepalingen inzake de bevoegdheid tot het sluiten van
een verdrag [93].
De regel van de uitvoering van een verdrag te goeder trouw vormt de
grondslag voor de voorrang van het volkenrecht, aldus de indiener van het
amendement [94]. De bedoeling van het amendement is om een einde te maken
aan de praktijk waarbij staten zich op hun interne wetgeving beroepen om
zich aan hun internationale verplichtingen te onttrekken [95).
Het principe,. verwoord in het amendement, werd door delegaties
onderschreven, ofschoon werd gesteld dat het eerder thuishoorde in een

101

conventie inzake staatsaansprakelijkheid (96]. Anderen omschreven het
voorstel als een nuttige aanvulling omdat het volledig beantwoordde aan het
huidige volkenrecht [97]. Een Staat kan wel grondwettelijke bepalingen
inroepen om niet tot de ondertekening van een verdrag over te gaan, maar
eens gebonden door een verdrag is een beroep op grondwettelijke en a
fortiori op wettelijke bepalingen uitgesloten [98]. Deze regel is reeds
volledig erkend in het volkenrecht [99], zodat aan de noodzaak tot opneming
van een dergelijk artikel ook werd getwijfeld [100].
De International Law Commission zelf was van oordeel geweest dat het
hier ging om een beginsel van staatsaansprakelijkheid; derhalve was geen
bepaling terzake in de ontwerptekst opgenomen [101].
Eén delegatie verklaarde uitdrukkelijk dat zij geen enkele suprematie
ten nadele van haar grondwettelijk recht kon aanvaarden gelet op een recent
arrest van haar hoogste rechtscollege [102].
Het redactiecomité gaf het nieuwe artikel als titel "Internal law and
observance of treaties". De door de plenaire commissie voorgestelde versie
van het huidige artikel 27 werd niet meer gewijzigd en door de Conferentie
in plenaire sessie aanvaard met 73 stemmen vóór, twee stemmen tegen en 24
onthoudingen [103].
In verband met de problematiek van uitvoering van verdragen dient
volledigheidshalve nog melding te worden gemaakt van een Luxemburgs
voorstel dat pas tijdens de plenaire sessie van de Conferentie werd
ingediend. De tekst luidde als volgt: "Les parties prennent toutes les
mesures de droit interne éventuellement nécessaires pour assurer la pleine
application des traités" [104] . Het voorstel was gebaseerd op artikel 5 van
het EG-verdrag [105]. Een aantal verdragen kan inderdaad slechts worden
uitgevoerd als er met het oog daarop interne maatregelen worden getroffen.
Andere verdragen bevatten bepalingen die rechstreeks rechten en plichten
creëren voor het individu; deze bepalingen zullen door de rechter slechts
kunnen worden toegepast indien ze behoorlijk zijn bekendgemaakt [106]. "Ce
n'est pas souvent la mauvaise foi délibérée, mais plutot la simple inertie,
que fait obstacle à l'exécution des traités en droit interne" [107].
De reacties op het Luxemburgse voorstel kunnen als volgt worden
samengevat. De regel pacta sunt servanda houdt al in dat de
verdragspartijen de nodige uitvoeringsmaatregelen moeten nemen van
financiële, administratieve, technische of juridische aard [108]. Het
aanbrengen van eventuele wijzigingen aan interne rechtsorde hoort daar dus
al bij [109].
Het Luxemburgse voorstel codificeert een stevig gevestigde regel van
internationaal gewoonterecht en is strikt juridisch genomen niet
noodzakelijk, gelet op het beginsel pacta sunt servanda en de daaraan
toegekende draagwijdte. Toch kan de tekst nuttig zijn als aansporing voor
met name de nationale parlementen [110].
Voorstanders van de dualistische school beriepen zich op de
staatssoevereiniteit om zich tegen het voorstel te keren. Alleen de goede
trouw regelt de uitvoering van verdragen, een aangelegenheid die verder aan
de staten zelf dient te worden overgelaten [111].
Aarzeling kwam ook voort uit de vaststelling dat deze kwestie, in zekere
mate, een probleem van intern recht is, een probleem dat uiteenlopend is
geregeld in de verschillende rechtsstelsels en bovendien sterk afhankelijk
is van de aard van het verdrag [112].
In het algemeen laat het volkenrecht aan de staten de vrijheid om,
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binnen het kader van de bepalingen van het verdrag, te kiezen op welke
manier ze de verdragsbepalingen zullen uitvoeren [113].
De Luxemburgse delegatie constateerde enerzijds dat een aantal
delegaties oordeelde dat de essentie reeds vervat was in het toenmalige
artikel 23, anderzijds dat de inlassing van het amendement aanleiding kon
geven tot verwarring. De delegatie was bereid het voorstel in te trekken,
"à condition qu'il soit pris acte de ce que la substance de cette
proposition est incluse dans l'article 23" [114].
Hiermee is de korte analyse beëindigd van de voor onze vraag relevante
artikelen uit het Verdrag van Wenen waarvan de beginselen evident zijn en
nauwelijks nader commentaar behoeven. Tijdens de besprekingen op de
Conferentie werd een aantal keren gerefereerd aan het onderscheid tussen
verschillende soorten verdragsbepalingen. Met het oog op het verdere
verloop van de uiteenzetting is het nuttig nader in te gaan op het
onderscheid tussen verdragsverplichtingen.
2.3.3.3. Het onderscheid in soorten verdragsverplichtingen

2.3.3.3.1.Algemeen
Staten, partij bij een internationaal verdrag, zijn verplicht uitvoering te
geven aan de verdragsverplichtingen die zij op zich hebben genomen, op
basis van het beginsel pacta snnt servanda, en deze uitvoering dient te
geschieden in goede trouw. Deze verdragsuitvoering in goede trouw
veronderstelt natuurlijk dat de naleving van het verdrag geschiedt in
overeenstemming met voorwerp en doel van de overeenkomst. Nadere regels
over de uitvoering van een verdrag bevat het volkenrecht niet, omdat het
bepalen van regels terzake behoort tot de materiële inhoud van de
overeenkomst en dus afhankelijk is van de wil en de bedoeling van de
verdragspartijen.
Deze contractsvrijheid van staten verhindert niet dat in de grote massa
van uiteenlopende verdragsverplichtingen een zekere categorisering kan
worden aangebracht, vanuit het standpunt: waartoe hebben staten zich
verplicht toen ze de verbintenis zijn aangegaan? Immers, de
karakterisering van een bepaalde verdragsverplichting is met name van
belang voor de verdragspartijen in zover ze elkaar kunnen aanspreken tot
naleyj c.g van het verdrag, met andere woorden in verband met het vaststellen
van een eventuele internationale aansprakelijkheid van een staat.
Gelet op deze laatste beschouwing is het dan ook voor de hand liggend
dat de rechtsleer aansluiting zoekt bij de werkzaamheden van de
International Law Commission inzake staatsaansprakelijkheid. De ILC maakt
een onderscheid tussen "obligations of conduct" en "obligations of result"

[115].
"Obligations of conduct" vloeien voort uit volkenrechtsregels die een
staat 'ia particular course of conduct" -- bijvoorbeeld het uitvaardigen van
een wet -- voorschrijven om het doel van een regel te bereiken. Als er
sprake i.:; van "obligations of result" mag de staat naar eigen goeddunken de
middelen kiezen om het doel van de regel te bereiken" [116]. De
beleidsvrijheid in het tweede geval is uiteraard groter, doch niet
onbeperkt [117], dan in de eerste hypothese. Bovendien geldt dit
onderscheid zowel voor geschreven als ongeschreven volkenrecht.
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Waar het om gaat bij het hanteren van het onderscheid, aldus Meijers
(118], is "om aan te geven dat voor het bereiken van het uiteindelijke doel
van sommige volkenrechtsregels een bepaald middel moet worden gebruikt,
terwijl voor het bereiken van het uiteindelijke doel van andere
volkenrechtsregels de staat alle middelen mag gebruiken die, binnen de
daarvoor gegeven tijd, naar het gestelde doel leiden". "Regels die
''obligations of conduct" inhouden zullen over het algemeen sneller tot
gevolg kunnen hebben dat het bestaan van een regel van nationaal recht
volkenrechtelijk onrechtmatig is" [119].
De meerderheid van volkenrechtsregels houdt alleen een
resultaatsverplichting in en behoort dus tot de tweede categorie. Is een
nalaten door de staat via een van zijn organen of een optreden door de
staat strijdig met het resultaat dat door de verdragspartijen binnen een
redelijke termijn -- hier speelt de goede trouw een belangrijke rol -dient te worden bereikt, dan is er internationale aansprakelijkheid. Zoals
Meijers terecht heeft opgemerkt houdt ook een resultaatsverplichting voor
de staat in "om zich voortdurend zo te gedragen (ofte onthouden van
gedragingen) dat het voorgeschreven resultaat bereikt wordt" [120].
Bovenstaande beschouwingen gelden, voor wat het geschreven volkenrecht
betreft, evenzeer voor besluiten van internationale organisaties genomen op
basis van het constituerend verdrag. Ook daar geldt het vermelde
onderscheid met de eraan gekoppelde rechtsgevolgen, tenminste voor zover
het gaat om juridisch bindende besluiten van de organisatie.
Bovendien dient eraan te worden herinnerd dat, gelet op de Belgische en
Nederlandse positie in verband met de voorrang van het volkenrecht,
eveneens in een concreet geval zal moeten worden nagegaan of we te maken
hebben met een verdragsbepaling of een besluit van een internationale
organisatie die voor eenieder bindend is. Op dit aspect van de
problematiek komen we terug in 2.3.6.
2.3.3.3.2. Het Taalunieverdrag

Gelet op de vraagstelling die ons hier bezighoudt -- het effect dat moet
worden toegekend aan besluiten van het Comité van Ministers -- en waaraan
de volgende paragrafen zijn gewijd, beperken we ons hier tot een korte
analyse van het verdrag inzake de Nederlandse Taalunie in het licht van het
eerder vermelde onderscheid tussen soorten verdragsverplichtingen.
In artikel 2 van het Verdrag wordt het doel van de Taalunie omschreven
als "de integratie van Nederland en de Nederlandse Gemeenschap in België op
het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin". Ofschoon
de unie zelf onmiddellijk bij het van kracht worden van het Verdrag
officieel is ingesteld (artikel 1), wijst de in artikel 2 gehanteerde
terminologie er op dat het bereiken van de haar gestelde doelstelling 11 de
integratie" niet met onmiddellijke ingang kan worden gerealiseerd, maar een
resultaat is dat na een bepaald tijdsverloop, en dus progressief zal kunnen
worden bereikt.
Aan het ganse Verdrag en dus ook aan de Taalunie als zodanig ligt
fundamenteel een resultaatsverplichting voor de lidstaten van de
organisatie ten grondslag, maar met dien verstande dat deze
resultaatsverplichting rust op de beide verdragspartijen individueel èn
gezamenlijk. Bovendien impliceert deze algehele resultaatsverplichting een
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aantal "obligations of conduct'' teneinde het de Taalunie mogelijk te maken
haar doelstelling op termijn te bereiken.
Met andere woorden de verdragspartijen hebben gezamenlijk een
resultaatsverplichting op zich genomen, maar tegelijkertijd de normaal
daarbij behorende beleidsvrijheid aanzienlijk beperkt door het creëren van
een aantal "obligations of conduct", daarmee de middelen reeds aangevend en
de wijze waarop de integratie dient te worden nagestreefd.
De in artikel 3 van het verdrag o.a. als doelstellingen van de Taalunie
omschreven activiteiten illustreren op een duidelijke wijze wat in het
voorgaande werd gezegd in verband met de gevolgen van een
resultaatsverplichting: de term "gemeenschappelijk" houdt in dat het
nastreven van die doelstellingen niet meer eenzijdig kan geschieden. We
komen hierop nog terug bij de beantwoording van vraag 10 (hoofdstuk 2.10.).
De fundamentele resultaatsverplichting neergelegd in het Verdrag wordt
dus in haar uitwerking en de keuze van de middelen begrensd door een aantal
11
obligations of conduct". Deze vinden we inderdaad geformuleerd in artikel
4; daarin is sprake van het gemeenschappelijk bepalen van een aantal
onderdelen van de integratie en het voeren van een gemeenschappelijk beleid
op een aantal terreinen. Het doel van deze regels is de integratie. De
"particular course of conduct" bestaat in het voortaan gemeenschappelijke
karakter ervan . Artikel 4 laat geen ruimte meer voor het discretionair
bepalen door de verdragspartijen van wat al dan niet gemeenschappelijk zou
dienen te geschieden. Ook de verdragspartijen gezamenlijk beschikken niet
meer over de vrijheid om te bepalen dat de in artikel 4 opgesomde
activiteiten al dan niet gemeenschappelijk dienen te worden ondernomen.
Deze beleidsvrijheid is er voor de verdragspartijen wel in de hypothese
voorzien in artikel 5. De fundamentele resultaatsverplichting van het
verdrag dienen de partijen na te leven. Over de manier waarop het
resultaat moet worden nagestreefd, laat het verdrag de partijen, via
artikel 5, naast de verplichting van artikel 4, de vrijheid om gezamenlijk
te bepalen ("waar zij dit nodig achten, gezamenlijk") of de middelen in
artikel 5, a-h, zullen worden aangewend. Dit is in overeenstemming met het
reeds herhaaldelijk onderstreepte, enigszins vrijblijvender karakter van de
verdragsverplic:htingen van artikel 5 in vergelijking met het bepaalde in
artik~I 4.
De in artikel 5 opgenomen bepalingen verwoorden dan ock aan :ie
fundamentele resultaatsverplichting van het verdrag ondergeschikte,
afzonderlijke verplichtingen tot het bereik.en van deelresultaten
( aanmoedigen, bevorderen, streven).
In de overige bepalingen van het Verdrag komen beide categorieën
verplichtingen eveneens voor, ofwel rustend op de verdragspartijen zelf,
ofwel op de organen van de Taalunie. Zonder er hier verder op in te gaan
-- ze komen immers bij andere vragen onvermijdelijk aan de orde -- kan
verwezen worden naar artikel 7, Se alinea, artikel 8, 1, artikel 9, 1 als
voorbeelden van "obligations of conductu: inwinnen van advies van de Raad
door het Comité, aanwijzing van leden van het Comité door de
verdragspartijen, ten minste één jaarlijkse bijeenkomst van het Comité.
Artikel 7, 1e alinea, 2e zin, kan dan weer beschouwd worden als een
resultaatsverplichting voor het Comité: zorg dragen voor de uitvoering van
het Verdrag met het oog op de verwezenlijking van de daarin vervatte
doelstellingen.
De vraag of artikel 16, 2e alinea een "obligation of conduct" inhoudt,
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zal met name van belang zijn voor de beantwoording van vraag 8.
Een combinatie van beide soorten verplichtingen vinden we in artikel 17.
De partijen verstrekken de Taalunie de voor de uitvoering van haar taak
benodigde financiële middelen ( resultaatsverplichting) in een zodanige
verhouding, dat België éénderde en Nederland tweederde van de kosten
betaalt ( obligation of a particular conduct).
Hiermee is voldoende het juridische kader geschetst waarbinnen zich het
probleem situeert van de 1iitvoering van het Verdrag inzake de Nederlandse
Taalunie.

2.3.4. De besluiten van het Comité van Ministers

We hebben reeds herhaaldelijk gewezen op de voorwaarde dat een regel van
volkenrecht, om aanspraak te kunnen maken op voorrang boven het nationale
recht van een Staat een bindend karakter dient te hebben. Dit geldt zowel
voor geschreven als ongeschreven volkenrecht, zowel voor verdragsbepalingen
als voor besluiten van internationale organisaties. Daarom onderzoeken we
eerst de juridische draagwijdte van de besluiten van het Comité vooraleer
wij ingaan op het aspect van de uitvoering van deze besluiten. Voor de
behandeling van het eerste aspect kunnen we aansluiten bij wat daarover
reeds in het antwoord op vraag 1 werd gesteld.
2.3.4.1. Juridische draagwijdte: bindende kracht?
Voor de beantwoording van deze vraag dienen we opnieuw de reeds bekende
interpretatieregels te hanteren zoals die in de algemene inleiding van ons
rapport werden uiteengezet.
2.3.4.1.1. De tekst en context van het verdrag in het licht van zijn
voorwerp en doelstelling

De inhoudelijke beslissingsmacht van de Nederlandse Taalunie berust bij het
Comité van Ministers (art. 7, le alinea, le zin); de uitvoering van het
Verdrag behoort eveneens tot de zorg van het Comité van Ministers (art. 7,
le alinea, 2e zin). De manier waarop uitvoering aan het Verdrag wordt
gegeven, is eveneens een aangelegenheid die ressorteert onder de
bevoegdheid van het Comité van Ministers (art. 7, 2e alinea). Daartoe
doet het Comité aanbevelingen en stelt het maatregelen vast.
Naast aanbevelingen en maatregelen wordt nog een derde categorie
rechtshandelingen genoemd waarover het Comité beschikt om zich van zijn
taak te kwijten: de besluiten (art. 7, 3e alinea). Dat is de enige plaats
in het Verdrag waar de term besluiten voorkomt.
In het voorgaande hebben we er reeds op gewezen dat alleen besluiten van
het Comité van Ministers als rechtshandelingen dienen te worden
gekwalificeerd [121].
De term "besluit" wordt in het Verdrag niet nader bepaald, evenmin
trouwens als de jur 1dische· draagwijdte en dus de ev.;ntuele bindende kracht
ervan.
Bij gebrek aan een uitdrukkelijk andersluidende omschrijving dient de
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term "besluit" in zijn normale betekenis te worden begrepen, in het licht
ook van voorwerp en doel van het Verdrag (art. 31,1 Verdrag van Wenen).
"De meest wezenlijke schakel van een besluitketen is de laatste schakel
waarbij een staat of zijn burgers juridisch tot een bepaald gedrag wordt
verplicht" [122]. Anderzijds zijn alle internationale organisaties bevoegd
zijn aanbevelingen, in de zin van niet-bindende besluiten, tot de lidstaten
te richten "zelfs indien de constitutie dit niet uitdrukkelijk zou bepalen"
[123].
Hieruit zou kunnen worden afgeleid enerzijds dat het gebruik van de term
"aanbeveling" in het Verdrag enigszins als overbodig zou kunnen worden
bestempeld; anderzijds dat het hanteren van de term "besluit" geschiedde om
daarmee, in tegenstelling tot de aanbevelingen, te wijzen op het juridisch
bindende karakter ervan. Nochtans, "tegenwoordig is men het er algemeen
over eens dat internationale organisaties naar buiten toe geen bindende
besluiten kunnen nemen zonder uitdrukkelijke constitutionele machtiging
daartoe" [124].
Echter, in het Verdrag zelf over de Taalunie wordt niet uitdrukkelijk
gezegd dat de besluiten van het Comité van Ministers juridisch bindend
zijn. Nochtans, uit de context van de desbetreffende bepaling kan wel een
indicatie worden afgeleid dat het om juridisch bindende rechtshandelingen
gaat. Immers, het Comité van Ministers houdt toezicht op de uitvoering van
zijn besluiten (art. 7, 3e alinea). Deze toezichthoudende functie,
ofschoon op zichzelf geen doorslaggevend argument, vormt een aanwijzing dat
de opstellers van het Verdrag de bedoeling hadden de besluiten van het
Comité als bindend te beschouwen.
Overigens spelen voorwerp en doel van het Verdrag eveneens een rol
terzake, zoals ze omschreven zijn in artikel 2. Gelet ook op het beperkte
aantal verdragspartijen en dus op het (voorlopig) zuiver bilaterale
karakter van het Verdrag, kan integratie op het door het Verdrag bestreken
terrein slechts worden bereikt indien de op voet van gelijkheid door de
verdragspartners in het Comité van Ministers getroffen besluiten ook
bindende kracht hebben.
We dienen evenwel na te gaan of deze interpretatie wordt bevestigd door
de voorbereidende werken en de omstandigheden van de sluiting van het
Verdrag, om vervolgens in te gaan op de tot nu toe gevolgde
verdragspraktijk.

2.3.4.1.2. De voorbereidende werken van het Verdrag
a. Het rapport van de werkgroep ad hoc

In het rapport wordt gesteld dat het Verdrag op grond van zijn
doelstellingen moet voorzien "in een gemeenschappelijk en bindend beleid op
het gebied van taal en letteren en daarmee samenhangende aangelegenheden 11

[125].
In artikel lO van het ontwerpverdrag werd een omschrijving gegeven van
de rechtshandelingen die het Comité van Ministers kan stellen:
uitvoeringsmaatregelen bindend voor de verdragspartijen, aanbevelingen en
richtlijnen. In de uiteindelijke tekst van het Verdrag komt deze passage ·
niet meer voor. In de memorie van toelichting stelde de werkgroep ad hoc
dan ook duidelijk: ''Bij dit Comité berust de zorg voor de toepassing van de
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bepalingen van het Verdrag. Met het oog hierop is het Comité bevoegd
beslissingen te nemen die voor beide regeringen bindende kracht hebben.
Deze beslissingen worden in overeenstemming met de beginselen die aan het
Taalunieverdrag ten grondslag liggen bij eenstemmigheid genomen" [126].
Het bindende karakter van de besluiten van het Comité van Ministers werd
eveneens duidelijk in de vernietigingsbevoegdheid van het door de werkgroep
voorziene College van Scheidsrechters ten aanzien van nationale maatregelen
of uitspraken die "geheel of gedeeltelijk in strijd (zijn) met bepalingen
van dit Verdrag of van een overeenkomst welke betrekking heeft op de
doelstelling van dit Verdrag" [127].
In het rapport van de werkgroep ad hoc kon dus geen redelijke twijfel
bestaan over de juridisch bindende kracht van de besluiten van het Comité
van Ministers.
b. Het verslag van de begeleidingscommissie
Handelend over de doelstellingen van het Verdrag wordt in de ontwerpmemorie
van toelichting gezegd dat de verdragsluitende partijen zich op een aantal
terreinen verbinden tot een "gemeenschappelijk beleid (128], terwijl
inzake de specifiek omschreven terreinen genoemd in artikel 4 gesproken
wordt over bindende samenwerking [1291. Andere passages die zouden
kunnen wijzen op een juridisch bindend karakter van de besluiten van het
Comité van Ministers komen in het verslag van de begeleidingscommissie niet
voor.
11

11

11

c. De memorie van toelichting
Hier wordt met betrekking tot een aantal terreinen gesproken over
"harmonisatie en integratie van beleid11 [130] : deze passage betreft het
doel van het Verdrag.
Luidens de memorie 11 zijn de regeringen van mening dat voortaan de zorg
voor de Nederlandse taal en letteren het voorwerp moet uitmaken van één
gemeenschappelijk beleid. Dit Verdrag wil de samenwerking
publiekrechtelijk institutionaliseren; het wil het vrijblijvend overleg
vervangen door vaste afspraken en gemeenschappelijke beslissingen" [131].
Deze passage die we al eerder hebben aangehaald, benadert voor wat de
voorbereidende werken aangaat nog het meest de bepalingen zoals die door de
werkgroep ad hoc oorspronkelijk waren opgesteld. Voorwerp en doel van het
Verdrag worden daarin nader omschreven; in dat licht moet het Verdrag en
dus ook de bepaling in verband met de "besluiten" wordeJ?. geïnterpreteerd.
Met betrekking tot het belangrijke artikel 4 wordt gesteld dat de
regeringen zich verplichten tot het nemen van gemeenschappelijke
beslissingen op die terreinen [132]. Het Verdrag voorziet ... in een
gemeenschappelijk en bindend beleid op het gebied van taal en letteren ... "
[133].
Over zowel het gemeenschappelijke als het bindende karakter van het
optreden in het kader van artikel 4 kan luidens de memorie van toelichting
geen twijfel bestaan.
De interpretatie, in het voorgaande aangegeven, volgens welke de
besluiten van het Comité van Ministers bindend zijn, wordt bevestigd door
de voorbereidende werken, ofschoon de eerste teksten van de werkgroep ad
hoc dit op een zeer ondubbelzinnige wijze deden in de tekst zelf van het
1
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Verdrag, terwijl' later hiervoor noodzakelijkerwijze diende te worden
teruggegrepen naar de memorie van toelichting. Het juridisch bindende
karakter van de besluiten op grond van artikel 4 vormt reeds een aanloop
tot een verder onderscheid binnen de categorie besluiten van het Comité,
die evenwel alle hun juridisch bindende karakter behouden.
2.3.4.1.3 De omstandigheden van de sluiting van het Verdrag

De hierboven geschetste interpretatie wordt eveneens bevestigd door de
omstandigheden van de sluiting van het Verdrag. We mogen volstaan met te
verwijzen naar het debat in de Staten-Generaal en in de Vlaamse Raad:
vrijblijvend overleg wordt vervangen door vaste afspraken en
gemeenschappelijke beslissingen (134], en de nieuwe organisatie komt
tegemoet aan de kritiek op de afwezigheid van sancties en binding van
besluiten onder het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag van 1946 (135).
"De beslissingen van de Taalunie zoals zij op eenparige beslissing door het
Comité van Ministers ... zijn tot stand gekomen, binden de beide partijen"
[136].
2.3.4.1.4. De verdragspraktijk

Naar aanleiding van de tot nu toe gevolgde verdragspraktijk dienen enkele
opmerkingen te worden geformuleerd, die het probleem van de juridisch
bindende kracht van de besluiten van het Comité van Ministers in een
genuanceerd perspectief plaatsen.
Zoals in de meeste andere internationale organisaties waar geen
juridisch orgaan een beslissing kan nemen over de bevoegdheidsvraag, moet
ook in de Taalunie elk orgaan, en dus ook het Comité van Ministers, zijn
eigen bevoegdheid vaststellen. "Het is daarbij aan de tekst van de
constitutie gebonden" [137]. Dit laatste element is verwoord in artikel 7,
2e alinea, van het Taalunieverdrag "onder de erin gegeven voorwaarden".
Men gaat er van uit dat elke internationale organisatie de bevoegdheid
heeft -- al dan niet met zoveel woorden in het Verdrag neergelegd -- om
regels vast te stellen betreffende de functionering van de organisatie
[138]. "De belangrijkste reglementen zijn de huishoudelijke reglementen van
de organen,. waarin de vergaderprocedures zijn geregeld,. de financiële
reglementen en het personeelsstatuut" (139]. Ook de Taalunie is dus
bevoegd deze interne regels vast te stellen (140].
De interne regels zijn bindend voor de lagere organen, soms ook voor het
orgaan dat de regels heeft vastgesteld en voor de lidstaten voor zover zij
binnen de rechtsorde van de organisatie optreden [141].
Anderzijds worden internationale organisaties nin beginsel opgericht om
op een bepaald terrein regelingen te maken die het gedrag van de lidstaten
beïnvloeden.... In de overgrote meerderheid van de gevallen zullen voor
externe binding bedoelde besluiten tevens tot de interne rechtsorde van een
organisatie behoren" (142].
Deze grote indeling in interne en externe regels geldt natuurlijk ook
voor de rechtshandelingen gesteld door het Comité van Ministers van de
Nederlandse Taalunie.
"Sommige internationale organisaties kunnen besluiten nemen waar de
regeringen van de lidstaten aan gebonden zijn. Soms kan dit op het gehele
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terrein waarop de organisatie werkt, soms alleen over bepaalde onderwerpen"
[143]. De bindende kracht van besluiten van het Comité van Ministers kan
zich uitstrekken op het ganse gebied van de Nederlandse taal en letteren in
de ruimste zin, zoals omschreven in artikel 2. Nochtans hebben de
opstellers van het Verdrag het reeds eerder vermelde onderscheid ingevoerd
tussen artikel 4 en 5 van het Verdrag. De terreinen genoemd in het laatste
artikel lenen zich ook uit de aard der aangelegenheden minder tot het nemen
van bindende besluiten.
Overigens is het zo dat slechts weinig internationale organisaties
bindende besluiten "richten tot burgers van de lidstaten zonder dat de
regeringen van die lidstaten daarbij worden betrokken" [144] . Dit aspect
hebben we al ontmoet toen we het supranationaal karakter van de Taalunie
onderzochten.
In verband met de concrete verdragspraktijk van de Taalunie via het
Comité van Ministers dient in de eerste plaats te worden vastgesteld, op
basis van mondelinge toelichting ons door de Algemene Secretaris verstrekt,
dat niet alles wat het Comité van Ministers beslist in de vorm van een
formeel besluit wordt gegoten. Voor zover het gaat om interne regelingen
hoeft hier niet noodzakelijkerwijs een probleem te rijzen, op voorwaarde
dat de organen van de Taalunie voor wie de regels bestemd zijn op de hoogte
zijn of kunnen zijn van de inhoud ervan. Dit is met name van belang voor
de Raad en de Interparlementaire Commissie, gelet op de hun door het
Verdrag opgedragen taken en verleende bevoegdheden.
Gaat het daarentegen om externe regels dan is het natuurlijk in het
belang zelf van een goede functionering van de Taalunie, dat dergelijke
beslissingen wél formeel in de vorm van een besluit worden genomen. Immers,
een degelijke en volledige uitvoering ervan door de betrokken
administraties vereist dit reeds. Ook de zoëven vermelde taken en
bevoegdheden van Raad en Interparlementaire Commissie wettigen de noodzaak
ervan. Bovendien is de formele vorm van een besluit eveneens noodzakelijk
voor de naleving ervan door de rechtsonderhorigen van de verdragspartijen;
dit element hangt samen zowel met een mogelijke rechtstreekse werking
(2.3.6) als met het probleem in datzelfde verband van de
bekendmakingsvereiste waarop we eveneens terugkomen.
Ofschoon het dus een beslissing van het Comité van Ministers is om al
dan niet formeel een besluit te nemen, en het Verdrag in dat verband jammer
genoeg niet specificeert welke aangelegenheden via een besluit dienen te
worden geregeld, dient het Comité bij de keuze voor of tegen een formele
rechtshandeling met bovenstaande overwegingen rekening te houden, waarbij
uiteraard het onderwerp van de te regelen materie een beslissende invloed
vermag uit te oefenen.
Uit de mondelinge toelichting ons verstrekt door de Algemeen Secretaris
is eveneens gebleken dat er sinds juni 1985 een onderscheid dient te worden
gemaakt tussen besluiten die worden genomen ingevolge een ministerieel
vooroverleg en besluiten ingevolge een vergadering van het Comité van
Ministers.
Het staat het Comité van Ministers natuurlijk vrij zijn werkzaamheden
naar eigen goeddunken in te richten, maar uiteraard steeds "onder de in het
Verdrag aangegeven voorwaarden". Deze beperking geldt, zoals reeds eerder
aangegeven, zowel de inhoudelijke als de procedurele aspecten van de
besluitvorming. Wat dit laatste betreft dient te worden onderstreept dat
besluiten ingevolge ministerieel vooroverleg niet geldig kunnen worden
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genomen indien de in het Verdrag voorziene adviesprocedure terzake niet zou
zijn nageleefd.
Overigens is het ons niet mogelijk andere juridische consequenties aan
het onderscheid tussen die twee soorten besluiten te verbinden, gelet op de
ontoegankelijkheid van de beraadslagingen van het Comité van Ministers
enerzijds en rekening houdend met het feit dat in de formele besluiten van
het Comité niet meer valt na te speuren met welke van de twee catergorieën
we te maken hebben.
Wat de beoordeling van de verdragspraktijk van het Comité van Ministers
betreft dienen we ons dus noodzakelijkerwijze te beperken tot de ons door
het Algemeen Secretariaat ter beschikking gestelde lijst van beslu:ten, een
lijst waarvan het juridisch statuut op dit ogenblik bij gebrek aan een
officieel publikatieblad van de Nederlandse Taalunie niet precies valt vast
te stellen, maar waarvan mag worden aangenomen dat deze lijst ook aan de
Raad, de Interparlementaire Commissie en de betrokken regeringen werd
overgemaakt. Dit is inderdaad zo geschied via een memorandum van de
voorzitter van het Comité van Ministers aan het Comité van Ministers, het
Comité van Plaatsvervangers, de Interparlementaire Commissie en de Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren. De betrokken regeringen en
administraties komen niet voor op de lijst van bestemmelingen.
Wanneer we deze lijst doorlopen, valt meteen een gebrek aan uniformiteit
op in de benaming van de erin opgenomen rechtshandelingen. Inderdaad, er
komen de volgende terminologieën ter sprake: protocol van afspraken,
protocol houdende aanstelling van stafleden, besluiten, resoluties,
protocol tot overdracht van dossiers en besluiten van respectievelijk de
Vlaamse en Nederlandse Ministers.
Deze variëteit aan benamingen is uiteraard niet erg bevorderlijk voor de
juridische doorzichtigheid van de besluitvorming van het Comité van
Ministers, wordt niet geschraagd door overeenkomstige verdragsbepalingen
terzake, maar bovendien gaan sommige teksten uit van het Comité van
Ministers, andere van het Comité van Plaatsvervangers. Wat de
ondertekening betreft komen de volgende varianten voor, al dan niet
samenhangend met de benaming van de betrokken rechtshandeling: hoge
ambtenaren optredend namens de bewindslieden, de leden van het Comité van
Ministers, de leden van het Comité van Plaatsvervangers, de voorzitter
namens het Comité van Ministers, de Algemeen Secretaris en de voorzitter,
de Vlaamse Ministers, de Nederlandse Ministers, de Algemeen Secretaris
enerzijds, hoge Vlaamse ambtenaren en de Vlaamse Minister anderzijds.
Ten aanzien van de genomen beslissingen kan, ongeacht hun benaming, op
dit moment het volgende worden vastgesteld. Een aantal beslissingen betreft
de benoeming van leden van het Algemeen Secretariaat en de vaststelling van
hun rechtspositionele statuut. Het gaat daarbij <luide.lijk om interne
regels van een internationale organisatie.
Een reeks andere beslissingen houdt verband met het operationeel maken
van de Nederlandse Taalunie. Hiertoe behoren de instelling van de Taalunie
in oprichting en de goedkeuring van de Statuten van de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren.
Een derde categorie rechtshandelingen betreft de financiële aspecten van .
de Taalunie en omvat de voorlopige regeling van het financieel beheer en
het vaststellen van de begrotingen. De reeks beslissingen is weliswaar
eveneens van belang voor de interne werking van de Taalunie, maar heeft ook
een weerslag op de rechtsverhoudingen tussen de Taalunie en haar lidstaten,
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en vormt de uitvoering van artikel 17 van het Verdrag, een bepaling waarvan
we reeds hebben aangegeven dat het gaat om een combinatie van een
''obligation of result" en een "obligation of a particular course of
conduct".
Deze interne regelingen door het Comité van Ministers vastgesteld over
de contributiebetaling zijn voor de lidstaten bindend, en dit blijkt ook
uit de gehanteerde formuleringen in de verschillende besluiten terzake: "De
beide regeringen verstrekken de Taalunie i.o. de voor de uitvoering van
haar taak benodigde financiële middelen" [145]. "Het Comité van Ministus
stelt vóór 1 oktober de begroting van het eerstvolgende kalenderjaar vast.
Door het vaststellen van de begroting verplichten de lidstaten zich hun
financiële bijdragen, in een verhouding zoals genoemd in artikel 17 van het
Verdrag, aan de Taalunie ter beschikking te stellen" [146]. In dit verband
dient onmiddellijk te worden aangestipt dat deze formulering niets toevoegt
aan de verplichting die terzake reeds op de lidstaten rust ingevolge
artikel 17, le alinea van het Verdrag. Wel wordt deze verdragsverplichting
geconcretiseerd niet alleen wat de hoogte van het bedrag betreft -- waarbij
het Comité ernstig zal nagaan of, "niettegenstaande de zorgelijke toestand
van de overheidsfinanciën in beide landen, een bedrag in die orde van
grootte, in de door het Taalunieverdrag voorgeschreven verhouding,
beschikbaar kan worden gesteld" (147] -- maar eveneens wat de
uitvoeringsmodaliteiten aangaat. Immers, "teneinde de Taalunie in staat te
stellen vanaf het begin van het kalenderjaar aan haar financiële
verplichtingen te voldoen, stelt het Comité van Ministers telkenjare,
terstond na goedkeuring van de begroting, het schema voor de verstrekking
van de ... bijdragen vast" [148]. Daarom was het ook nodig dat dit besluit
inzake de voorlopige regeling financieel beheer ter kennis werd gebracht
van de Hoge Verdragsluitende Partijen (149], die hun bijdragen "in vier
gelijke delen aan het begin van elk kwartaal aan de Nederlandse Taalunie
ter beschikking stellen" [150].
De thans reeds beschikbare, schaarse verdragspraktijk die met
uitzondering van de begrotingsbesluiten geen weerslag heeft op de
juridische positie van de lidstaten van de Taalunie, laat ons toe te
besluiten dat ook in de praktijk de bindende kracht van de besluiten van
het Comité van Ministers wordt omgezet en daarmee aansluit bij de
interpretatie van de tekst en context van het Verdrag in het licht van
voorwerp en doelstelling.
Het verschil in benaming van de besluiten van het Comité van Ministers
lijkt ons uit legistiek standpunt niet aanbevelenswaardig, maar niets wijst
er tot op heden op dat aan deze uiteenlopende terminologie ook
verschillende juridische effecten dienen te worden toegekend. Alleen
verdere verdragspraktijk zou mogelijk contra-indicaties terzake kunnen
opleveren.
2.3.4.2. De uitvoering van de besluiten van het Comité van Ministers
2.3.4.2.1. Enkele algemene beschouwingen

Voordat wij ingaan op de problematiek van de uitvoering van de besluiten
van het Comité van Ministers, belichten we kort de uitvoering van verdragen
in het algemeen in het Belgische enNederlandse rechtsstelsel, waarbij we
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self-executing verdragen buiten beschouwing laten omdat zich daaromtrent
uiteraard normaal geen vraagstuk van uitvoering stelt (151). De
volkenrechtelijke plicht tot uitvoering van een verdrag hebben we reeds
eerder besproken (2.3.3).
Deze verplichting rust op alle organen van de Staat, ongeacht of zij
behoren tot de wetgevende, de uitvoerende of de rechterlijke macht. De
verplichting kan zowel bestaan in een optreden als in een nalaten van een
bepaald optreden.
Ook in het ontwerp van de International Law Commission inzake
staatsaansprakelijkheid wordt duidelijk gesteld: "The conduct of an organ
of the State shall be considered as an act of State, whether that organ
belongs to the constituent, legislative, executive, judicial or other
power, whether its functions are of an international or internal character,
and whether it holds a superior or subordinate position in the organization
of the State'' (152].
Meijers merkt in dit verband terecht op: "Ambtenaren van departementen,
politie-ambtenaren en locale bestuurders kunnen tijdens het uitoefenen van
hun taak in strijd handelen met het internationale recht en daardoor kan
een staat een delict laten begaan waarvoor die staat aansprakelijk is,
evenzeer als de minister van buitenlandse zaken, een kapitein van een
onderzeeboot of de koningin zulks kunnen doen" [153].
Ofschoon deze uitvoeringsverplichting zich dus richt tot alle organen
van een Staat, zullen de aard en inhoud, het voorwerp en doel van het
Verdrag bepalend zijn voor het antwoord op de vraag welke soort(en)
orga(a)n(en) in de eerste plaats en hoofdzakelijk geroepen is (zijn) om
binnen de nationale rechtsorde uitvoering te geven aan verdragsbepalingen,
die overigens heterogeen van aard kunnen zijn, zodat uiteenlopende
staatsorganen de uitvoering dienen te verzekeren.
Artikel 90 van de Nederlandse Grondwet luidt: "De regering bevordert de
ontwikkeling van de internationale rechtsorde". Deze programmatische
bepaling werd in de Grondwet behouden op aandrang van de Tweede Kamer en
houdt een taakstelling in voor de regering, ofschoon het geen 11 specifieke
bevoegdheidsafbakening tussen regering en parlement (bedoelt) te bieden 11
[154]. Bij artikel 91, lid 3 stipt Kortmann aan dat daarbij een vraag rijst
die 11 overigens ook kan spelen bij implementatie van verdragen die niet van
de Grondwet afwijken, of, indien een verdrag tot het nemen van van de
Grondwet afwijkende maatregelen dwingt en de krachtens nationaal
staatsrecht tot het vaststellen van dergelijke maatregelen bevoegde organen
deze weigeren te nemen, de grondwettelijke competentieverdeling kan worden
doorbroken. Zo zou men van oordeel kunnen zijn dat bij weigering van de
Staten-Generaal tot medewerking aan de uitvoering van een verdrag bij wet,
deze uitvoering bij zelfstandige algemene maatregel van bestuur kan
geschieden 11 (155].
Van belang voor ons in deze passage is het onderliggende algemene
vraagstuk van verdragsuitvoering. Als de daartoe bevoegde organen in
gebreke blijven, kan er dan door andere organen worden opgetreden, zelfs
wanneer daardoor de grondwettelijke bevoegdheidsafbakening wordt
doorbroken? Uitgaande van het constitutioneel recht is het begrijpelijk
dat een afwijzend antwoord van de regering terzake wordt onderschreven
[156]; volgens het volkenrecht speelt dan de internationale
aansprakelijkheid van de Staat, gelet ook op de regel van artikel 27 van
het Verdrag van Wenen.
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Toch blijft anderzijds wel degelijk een overwicht voor de regering ten
opzichte van de rechterlijke macht, zoals blijkt uit artikel 13 a. A.B.,
namelijk als een vonnis is gewezen dat strijdig is met het volkenrecht. "In
de praktijk heeft de regering het niettemin nog nooit nodig geacht om ...
met een beroep op artikel 13 a.A.B. de uitvoering van een gewezen vonnis
te weigeren" (157]. Op grond van artikel 13, 4e lid van het
Deurwaardersreglement heeft de regering de mogelijkheid "de executie van
een rechterlijk vonnis te voorkomen, indien het doen van een exploot naar
haar oordeel in strijd zou zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van
de Staat 11 [158].
Anderzijds is het de Staten-Generaal die als orgaan de regering
controleert. "Bij deze controlerende taak moeten zij geacht worden
zelfstandig te onderzoeken of de besluiten van de regering, die volgens
artikel 90 Grondwet de taak heeft de internationale rechtsorde te
bevorderen, in strijd zijn met het internationale recht. Wanneer een
dergelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en dit tot goedkeuring van de
regeringsbesluiten ( al dan niet neergelegd in een overeenkomst met een
andere Staat) heeft geleid, komt het de burgerlijke rechter niet toe zich
boven het parlement te stellen om de arbeid daarvan te controleren".
"Doch ook indien zou worden aangenomen dat de burgerlijke rechter in
beginsel een besluit van de regering tot plaatsing van kruisvluchtwapens,
dat door de Staten-Generaal is getoetst en aanvaard, vervolgens nogmaals op
zijn rechtmatigheid zou mogen onderzoeken, dient deze zich in het
onderhavige geval onbevoegd te verklaren. Immers, inherent aan het vragen
van een oordeel over de toelaatbaarheid van de plaatsing en het gebruik van
kruisvluchtwapens is het vragen van een oordeel omtrent het
plaatsingsverdrag. In het Nederlands grondwettelijk systeem toetst de
rechter verdragen niet" [ 158bis].
De instemming van de Kamers, op basis van artikel 68 van de Belgische
Grondwet, is "zonder meer de handeling waarbij wordt beslist da:t het door
de Koning gesloten verdrag in België gevolg zal hebben" (159]. Wat de
uitvoering van verdragen betreft kunnen, gelet op artikel 67 van de
Grondwet, de normen die in verdragen vervat liggen "alleen dan bij wege van
verordening uitgevoerd worden als de uitvoeringsmaatregel die de Koning
gaat vaststellen tot zijn specifieke bevoegdheid behoort of rechtsgrond
vindt hetzij in een uitdrukkelijke bepaling van de instemmingswet, hetzij
in een aparte wet" [160). Hierdoor lijkt de conclusie gewettigd dat de
Belgische grondwetgever er van uit is gegaan dat uitvoering van verdragen
in de eerste plaats een zaak is voor de wetgevende macht, onder
rechterlijke toetsing voor wat de voorrangsregeling betreft, en dit ondanks
het feit dat de sluiting van een verdrag behoort tot de exclusieve
bevoegdheid van de uitvoerende macht, mits met inachtneming van het
bepaalde in artikel 68 van de Grondwet.
"Doorgaans vaardigt het parlement een korte goedkeuringswet uit. De
instemming kan evenwel niet afgeleid worden uit het feit dat een
begrotingswet een bedrag ter beschikking stelt van de regering om de
uitvoering van het verdrag te verzekeren" [161 ]. Ook hieruit blijkt dat
het uiteindelijk de wetgevende macht is die de weg dient vrij te maken voor
de uitgaven, te verrichten door de uitvoerende macht in verband met de
uitvoering van een verdrag. Ze kan natuurlijk ook geroepen zijn de nodige
wetgevingsactiviteit te ontplooien, voorzien in verdragsbepalingen.
Nochtans dient eveneens gewezen te worden op een uit 1978 daterend

standpunt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin gesproken wordt
over 11 ••• les prérogatifs du pouvoir exécutif qui négocie, signe, ratifie
et exécute les traités" [162). Dit standpunt wordt enigszins bevestigd in
de rechtsleer waarin gesteld wordt dat "la Constitution reconnaît,
contrairement aux autres matières, la prédominance du role de l'exécutif
dans les relations internationales" [163).
Samenvattend kan voor de Belgische rechtsorde worden gesteld dat de
wetgever afhankelijk van de aard van de relevante verdragsbepalingen de
nodige wetgevende initiatieven zal moeten nemen, maar dat er een overwicht
berust bij de uitvoerende macht voor wat betreft de uitvoering van
verdragen.

2.3.4.2.2 De uitvoering van het Taalunieverdrag en van de besluiten van het
Comité van Ministers
De uitvoerders van het Verdrag in de zin van "wie is er internationaal
aansprakelijk indien verdragsbepalingen of besluiten niet worden
nageleefd?" zijn de Hoge Verdragsluitende Partijen, dus het Koninkrijk der
Nederlanden en het Koninkrijk België. Op deze aansprakelijkheidsvraag en
de speciale positie van de Vlaamse Gemeenschap komen we dadelijk terug.
De Hoge Verdragsluitende Partijen zijn dus verplicht over te gaan tot
bindende samenwerking ( art. 4) of waar zij dit nodig achten tot gezamenlijk
optreden ( art. 5).
De zorg voor de uitvoering van het Verdrag met het oog op de
verwezenlijking van de daarin vervatte doelstellingen is opgedragen aan het
Comité van Ministers (art. 7, le alinea). Daartoe stelt het Comité
aanbevelingen en maatregelen vast onder de in het Verdrag aangegeven
voorwaarden (art. 7, 2e alinea). Het door het Comité bepaalde beleid wordt
niet alleen voorbereid, maar ook uitgevoerd door het Algemeen Secretariaat
(art. 14, 1).
De voor de uitvoering van haar taak benodigde financiële middelen worden
de Taalunie verstrekt door de Hoge Verdragsluitende Partijen ( art. 17, le
alinea).
De toepassing en uitvoering van het Verdrag verlopen dus concreet via de
besluiten die door het beleidsbepalende orgaan worden getroffen en dan
moeten worden tenuitvoergelegd. Reeds eerder werd aangestipt dat de
modaliteiten van deze tenuitvoerlegging en dus meteen ook de vraag n;rnr de
verantwoordelijke instantie worden bepaald door de inhoud van deze
besluiten van het Comité. Deze kunnen de verplîchting inhouden tot een
bepaald gedrag (begrotingsbijdrage) of een nalaten (geen eenzijdige
maatregelen meer), of een verplichting om op een bepaalde termijn een
gepreciseerd resultaat gezamenlijk te bereiken (bevorderen, aanmoedigen,
streven).
Het staat aan iedere lidstaat vrij de organen aan te wijzen die in de
interne rechtsorde bevoegd zijn tot het nemen van de maatregelen ter
uitvoering van het Taalunieverdrag en van de besluiten van het Comité van
Ministers. De lidstaten kunnen de taak om de verschillende
uitvoeringsmaatregelen te treffen aan meer dan één nationaal orgaan
toevertrouwen. Deze dienen er dan echter wel op toe te zien dat de
coördinatie van de door hen genomen maatregelen met passende middelen
dusdanig wordt gewaarborgd, dat de toepassing van het recht van de
Nederlandse Taalunie niet in gevaar wordt gebracht [163bis]. Dit laatste
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zal vooral, ofschoon niet uitsluitend, van belang zijn voor de uitvoering
door de Belgische verdragspartij.
Nochtans kan zonder aan te geven welk orgaan deze verplichtingen
concreet dient uit te werken, wel worden bepaald, los van de inhoud van het
besluit, welke entiteit de verantwoordelijkheid voor uitvoering en
toepassing draagt. Hier rijst het probleem van de gevolgen van de Belgische
staatshervorming. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft is er geen
probleem, met dien verstande dat de werking en dus ook de toepassing, de
uitvoering van het Verdrag door de daartoe bevoegde organen, beperkt is tot
het Rijk in Europa (artikel 19, 1).
De wijziging van artikel 59 bis bij de Belgische Grondwetsherziening van
1980 wordt door Mast omschreven als "de pijler van de nieuwe
staatsstructuur" (164]. Artikel 59 bis handelend over de Gemeenschapsraden
vormt dus het juridisch referentiepunt, samen met de Bijzondere Wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen [165]. We beperken ons tot de
voor ons, voor de beantwoording van deze vraag relevante elementen. Bij de
beantwoording van vraag 9 komen andere aspecten van de Belgische
staatshervorming aan bod.
Er is een Raad en een Executieve van de Vlaamse Gemeenschap, een
uitvoerend en wetgevend orgaan. De Gemeenschapsraad beschikt over de
bevoegdheid om bij decreet een aantal aangelegenheden te regelen, o.a.: de
culturele aangelegenheden en de internationale culturele samenwerking ( art.
59 bis, § 2, 1 en 3); evenals de internationale samenwerking aangaande de
persoonsgebonden aangelegenheden (art. 59 bis, § 2 bis, le lid).
Deze persoonsgebonden aangelegenheden zijn opgesomd in de Bijzondere Wet
van 8 augustus tot hervorming van de instellingen (art. 5). De culturele
aangelegenheden bedoeld in artikel 59 bis, § 2, le zijn opgesomd in artikel
4 van deze Bijzondere Wet. Daartoe behoren o.a. de bescherming en de
luister van de taal, de schone kunsten, het cultureel patrimonium,
wetenschappelijk-culturele instellingen, de bibliotheken, de radio-omroep
en de televisie en het toegepast wetenschappelijk onderzoek [166].
Bovendien voorziet de Bijzondere Wet in artikel 16, § 1 dat verdragen of
akkoorden betreffende de samenwerking o.a. op de in de vorige alinea
genoemde terreinen door de in dit geval Vlaamse Gemeenschapsraad moeten
worden goedgekeurd. Het gaat dus om verdragen over culturele of
persoonsgebonden materies. Deze verdragen moeten door de Executieve, de
Vlaamse uitvoerende macht dus, bij de Raad worden ingediend ( art. 16, §
2). "Dit Verdrag is de eerste internationale conventie die in het raam van
de culturele autonomie van de taalgemeenschappen in dit land uitsluitend
door de Vlaamse Raad zal worden geratificeerd" [167].
De decreten van de Vlaamse Raad hebben kracht van wet, in beginsel, in
het Nederlandse taalgebied (art. 59 bis, § 4 en§ 4 bis). Hierop komen we
terug bij de beantwoording van vraag 9. De decreten kunnen geldende
wetsbepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen ( art. 19, § 2
Bijzondere Wet). Hierdoor zijn de decreten niet onderworpen aan het
rechterlijke toetsingsrecht [168].
De decreterende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Raad en de
Executieve ( art. 17). Het initiatief tot het vaststellen van een decreet
kan door beide worden genomen (art. 18). De uitvoering van de decreten is
een opdracht voor de Executieve, die de verordeningen maakt en de nodige
besluiten neemt, zonder ooit de decreten zelf te mogen schorsen of
vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen (art. 20). J)e decreten
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worden bekrachtigd en afgekondigd door de Executieve (art. 21).
De bevoegdheid van de Vlaamse Raad is niet alleen specifiek en
zelfstandig, zij is ook exclusief in die zin, dat zodra een decreet tot
regeling van een gemeenschaps- of plaatsgebonden aangelegenheid in werking
is getreden, de nationale wetsbepalingen die voordien van toepassing waren,
vanaf de inwerkingtreding van het decreet geen gelding meer hebben in het
betrokken taalgebied (169].
"Wat door of krachtens de Grondwet onder de nationale wetgever
ressorteert, blijft tot zijn bevoegdheid behoren, tenzij de Grondwetgever
er zelf anders over beslist .. . of tenzij de nationale wetgever de raden
bevoegd maakt (170]. Anderzijds kunnen de decreten wel "rechtsbepalingen
bevatten in aangelegenheden waarvoor de Raden niet bevoegd zijn, voor zover
die bepalingen onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheid
(art. 10, Bijzondere Wet). De Raden kunnen eveneens straffen stellen op de
niet-naleving van de decreten ( art. 11, Bijzondere Wet).
Hoe werkt deze nieuwe Belgische staatsindeling nu voor internationale
akkoorden, en dus ook met betrekking tot het Verdrag inzake de Nederlandse
Taalunie?
De nationale regering blijft bevoegd om verdragen over culturele of
persoonsgebonden materies te sluiten en te ratificeren. De Executieven
worden wel betrokken bij de onderhandelingen over die internationale
akkoorden (art. 81, Bijzondere Wet), maar de Koning, dus de nationale
regering, blijft de enige gesprekspartner op het internationale vlak
(ibidem). Bedoelde verdragen moeten door de Raden wel worden goedgekeurd
(art. 16, § 1 Bijzondere Wet). De Executieven kunnen niet zelfstandig
optreden op internationaal vlak. Zij zijn onbevoegd om gewest, gemeenschap
of Belgische staat op internationaal niveau te vertegenwoordigen. Zij
kunnen slechts optreden in samenwerking met de nationale regering of ter
uitvoering van bestaande verdragen of wetgeving" [171]. De laatste
hypothese doet zich voor bij de toepassing van het Verdrag inzake de
Nederlandse Taalunie en van de besluiten van het Comité van Ministers.
Wat de uitvoering van het Taalunieverdrag en de besluiten van het Comité
betreft hebben de Vlaamse Executieve en/of Vlaamse Raad dus bevoegdheid en
opdracht om die verplichtingen na te leven, afhankelijk van de inhoud van
het besluit, met gebruikmaking van het hen ter beschikking staande
rechtsinstrumentarium, zoals eerder werd geschetst: het gezamenlijk
uitoefenen van de decretale macht of als het de Executieve alleen betreft,
het beraadslagen over ontwerpen van besluiten, het bestemmen van
begrotingskredieten en het coördineren van het beleid [172].
Nochtans mag een uiterst belangrijk aspect niet uit het oog worden
verloren. Immers, door de grondwetsherziening en de Bijzondere Wet is de
Vlaamse Raad wel bevoegd inzake de aangelegenheden van de Nederlandse
Taalunie en dus ook geroepen tot uitvoeringsactiviteiten [173], maar wat is
er aan de hand indien geen uitvoering wordt gegeven aan besluiten van het
Comité van Ministers?
Volkenrechtelijk is het Taalunieverdrag gesloten tussen Nederland en
België. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en naleving van het
Verdrag en zijn uitvoeringsbepalingen ligt dus bij het Koninkrijk België
als verdragspartij, ook al is de concretè bevoegdheid daarover
internrechtelijk aan de Vlaamse Raad toevertrouwd en opgedragen. Dit werd
trouwens zeer terecht onderstreept door de rapporteur van de Vlaamse Raad:
Het Taalunieverdrag bindt volkenrechtelijk de Belgische Staat in zijn
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geheel, dit wil zeggen als internationale rechtspersoonn [174].
Artikel 26 van het Verdrag van Wenen (pacta sunt servanda) maakt geen
onderscheid tussen staten al naar gelang hun al dan niet federale
staatsinrichting. Bovendien kan een staat zich niet beroepen op bepalingen
van intern recht als rechtvaardiging voor het in gebreke blijven voor de
uitvoering van het Verdrag (art. 27 Wenen). Derhalve kan België zich niet
op de bevoegdheidsverdeling beroepen zoals die voortvloeit uit de
staatshervorming indien de Vlaamse Raad of Executieve verzuimen de nodige
uitvoeringsmaatregelen te nemen van decretale of bestuurlijke aard. België
kan in die hypothese door Nederland aansprakelijk worden gesteld, ondanks
de exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Het Koninkrijk
België kan dus internationaal aansprakelijk gesteld worden voor de
handelingen van de gewesten en gemeenschappen [175], dus ook voor hun
nalaten. Immers, '1aucun mécanisme ne permet actuellement à
l'administration fédérale de suppléer à la carence des administrations
fédérées en ce domaine. C'est pourquoi certains suggèrent qu'à l'expiration
d'un délai raisonnable, l'Etat central puisse se substituer à la
collectivité défaillante pour assurer l' exécution des engagements souscrits
par la Belgique. Toute mesure édictée à eet effet par l'Etat cesserait
d'être en vigueur dès que l'administration fédérée concernée aurait pris
les mesures nécessaires" [176}.
Voor zover bekend behoefde dit voorstel nog niet in de praktijk te
worden toegepast.
Bovenstaande zienswijze is niet alleen volledig conform de Conventie van
Wenen inzake het verdragenrecht, maar wordt eveneens weerspiegeld in het
ontwerp van de International Law Commission inzake staatsaansprakelijkheid
en met name in het reeds vermelde artikel 6 en in artikel 7, 1:
"The conduct of an organ of a territoria} governmental entity within a
State shall also be considered as an act of that State under international
law, provided that organ was acting in that capacity in the case in
question" (177].
Tot slot van deze subparagraaf in verband met de uitvoering van het
Verdrag inzake de Taalunie willen we nog verwijzen naar de tot nu toe
gevolgde vêrdragspraktijk zoals die tot uiting komt in de genomen besluiten
van het Comité van Ministers [178]. Uit de gehanteerde formuleringen
blijkt eveneens dat het Comité van Ministers uitvoering van zijn besluiten
verwacht van de beide regeringen, respectievelijk de Nederlandse regering
en de Vlaamse Executieve. Dit is met name zo duidelijk geformuleerd in de
begrotingsbesluiten. In dat kader komt duidelijk tot uiting dat de
verdragsverplichting werd aangegaan door het Koninkrijk België (art. 17),
maar dat de naleving en uitvoering ervan verantwoordelijkheden zijn van de
Vlaamse Executieve [179]. Dit blijkt nog het duidelijkst in de
begrotingsbesluiten voor de begrotingen 1985 en 1986, waarin wordt bepaald
dat het bedrag voor de structureel ter beschikking gestelde ruimte "voor
een-derde deel wordt opgebracht door het Koninkrijk België door tussenkomst
van de Vlaamse Gemeenschap ... " [180].
Toch dient in dit verband er nog op gewezen te worden dat de legistieke
continuïteit niet aanwezig is. Immers, zoals in het voorgaande reeds werd
vermeld, refereerde het Comité in één van zijn besluiten aan de zorgelijke
toestand van de overheidsfinanciën in beide landen [181]. Het zijn de
lidstaten die zich door het vaststellen van de begroting verplichten hun
financiële bijdragen ter beschikking van de Taalunie te stellen, de
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voorlopige regeling financieel beheer wordt ter kennis gebracht van de Hoge
Verdragsluitende Partijen, terwijl de jaarrekening ter kennisneming wordt
aangeboden aan de beide regeringen [182); in het besluit over de begroting
1986 zijn het dan weer de verdragspartijen die aan het begin van elk
kwartaal de bijdragen in vier gelijke delen ter beschikking zullen stellen

[183].

.

Terecht kan ons inziens worden gepleit voor een grotere zorgvuldigheid
in de legistieke vormgev:ng van de besluiten van het Comité van Ministers.
Immers, een correcte en snelle uitvoering van deze. besluiten kan alleen
maar gebaat zijn bij een nauwkeurige aanduiding van de bestemmelingen
ervan, en dit geldt uiteraard niet alleen voor de naleving van
begrotingsbesluiten.

2.3.5. De weerslag van besluiten van het Comité van Ministers

Na de voorrang van het volkenrecht op het nationale recht te hebben
onderzocht (2.3.2), een analyse te hebben gemaakt van de uitvoering van
verdragen (2.3.3) en de vaststelling van de bindende kracht van de
besluiten van het Comité van Ministers (2.3.4), belanden we nu bij de vraag
naar het effect van besluiten van het Comité van Ministers op de wetgeving,
waarbij het gaat om besluiten die tot wetgevend optreden verplichten. De
vraag naar de weerslag op de houding van de rechterlijke macht komt in
2.3.6. ter sprake wanneer de rechtstreekse werking wordt behandeld.
Voor de vraagstelling die ons nu bezighoudt lijken besluiten, genomen in
het kader van artikel 4, eerder in aanmerking te komen dan besluiten die
artikel 5 van het Verdrag als rechtsgrondslag hebben. Immers,
laatstgenoemde categorie zal in de meeste gevallen veeleer de waarde van
een aanbeveling hebben. Niettemin kunnen ook besluiten ex artikel 5 tot
gevolg hebben dat bestaande wetgeving dient te worden aangepast, of dat
nieuwe wetgeving terzake weliswaar kan worden gecreëerd mits zij conform
een besluit van het Comité van Ministers zijn.
Gelet op wat in de vorige paragrafen reeds werd uiteengezet, kan er geen
twijfel over bestaan dat, indien een besluit van het Comité van Ministers
een aanpassing van bestaande nationale wetgeving meebrengt, de
verdragsluitende partijen de verplichting hebben hun eigen wetgeving
dienovereenkomstig aan te passen. Concreet betekent dit een
wetgevingsoptreden door de regering en de Staten-Generaal (art. 81 G.W.) en
een gezamenlijke uitoefening van de decreterende macht door de Vlaamse Raad
en Vlaamse Executieve (art. 17, Bijzondere Wet).
In dit laatste verband wordt er nogmaals aan herinnerd dat het decreet
kracht van wet heeft en geldende wetsbepalingen, ook nationale, kan
opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen (art. 19, § 2 Bijzondere Wet).
Terloops zij opgemerkt dat indien voor wat de nodige aanpassing van
Belgische wetgeving betreft, de afdeling wetgeving van de Raad van State
van oordeel zou zijn dat een voorontwerp, voorstel van een decreet of een
amendement de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap te buiten zou gaan,
dat voorontwerp, voorstel of amendement wordt doorgezonden naar het
Overlegcomité, dat binnen 40 dagen advies uitbrengt of er al dan niet
sprake van bevoegdheidsoverschrijding is. Is het antwoord positief, dan zal
in casu de Vlaamse Executieve gevraagd worden de amendementen in te dienen
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die het Overlegcomité vaststelt en die een einde maken aan de
bevoegdheidsoverschrijding [184]. Het Overlegcomité kan eveneens een rol
spelen indien een decreet van de Vlaamse Raad beschouwd wordt als mogelijk
ernstig nadeel berokkenend aan een Raad of een Wetgevende Kamer [185].
Indien er in de eerste hypothese een einde wordt gemaakt aan de
vastgestelde bevoegdheidsoverschrijding, zou zich wel de situatie kunnen
voordoen dat de verdere aanpassing van bestaande nationale wetgeving door
het nationale parlement of een andere Raad dient te worden tot stand
gebracht.
De manier waarop bestaande wetgeving dient te worden aangepast hangt
volledig af van de inhoud en de teneur van het besluit van het Comité van
Ministers. Het besluit kan precies bepalen wat er in de nationale
wetgeving dient te worden opgenomen met aangeven van de precieze
formulering op dezelfde wijze als een eenvormige wet ( een besluit inzake
spelling zou hiervan een voorbeeld kunnen zijn). Aanpassing van nationale
wetgeving dient dan ook volledig conform en identiek te geschieden.
Het besluit kan eventueel ook bepalen dat de nationale wetgeving dient
te worden aangepast zonder een precieze formulering op te geven en dus aan
de nationale wetgever of de Vlaamse Raad beleidsruimte overlatend. De
aanpassingsverplichting blijft dan onverkort van toepassing, maar de
wetgever krijgt een zekere vrijht id in de modaliteiten, weliswaar binnen de
perken door het Comité van Ministers gesteld. Naarmate meer kan worden
gesproken van een resultaatsverplichting groeit de beschikbare
beleidsvrijheid. Bij het toezicht op de uitvoering van het besluit van het
Comité van Ministers zal dan kunnen worden uitgemaakt of de grenzen van de
gelaten beoordelingsvrijheid niet werden overschreden.
Met betrekking tot het uitvaardigen van nieuwe wetten en decreten dienen
twee situaties te worden onderscheiden.
Zoals reeds eerder werd betoogd, kunnen de in artikel 4 opgesomde
bevoegdheden alleen nog gemeenschappelijk worden uitgeoefend. Dit betekent
dat de verdragspartijen de bevoegdheid hebben verloren éénzijdige
wetgevende ( of andere) maatregelen terzake te nemen. Daaruit volgt een
onthoudingsverplichting voor de wetgevende ( en andere) organen van beide
verdragspartijen. Deze plicht zich te onthouden van eenzijdige initiatieven
terzake geldt ook indien het Comité van Ministers in een bepaalde
aangelegenheid nog geen besluit heeft getroffen, en a fortiori indien dit
al wel het geval is geweest. Eenzijdige wetgeving of optreden anderszins
levert een verdragsschending op.
De tweede hypothese betreft de sfeer van artikel 5. Zolang het Comité
van Ministers er nog geen blijk van heeft gegeven gezamenlijke activiteiten
op dit terrein te ontplooien, bestaat er nog een vrije beleidsruimte voor
de verdragspartijen en zijn eenzijdige wetgevende initiatieven mogelijk,
met dien verstande dat daarbij het beginsel van de goede trouw als
richtsnoer dient te worden gehanteerd. Een verdragspartij mag geen
wetgevingswerk ontwikkelen op een dergelijke wijze dat het uitgesloten
wordt dat in de toekomst de verdragspartijen gezamenlijk optreden als zij

dat nog nodig zouden achten. Indien het Comité van Ministers op de
terreinen bestreken door artikel 5 beleidsindicaties zou aangeven, zou dit
o.i. reeds voldoende zijn om de vroeger bestaande beleidsruimte voor de
partijen aanzienlijk te beperken. Immers, indien besloten wordt
gezamenlijk te bevorderen, te streven en aan te moedigen dient dit
inderdaad gezamenlijk te geschieden, maar de aard van de genomen besluiten
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zal wellicht met zich brengen dat hierin alleen bepaalde resultaten worden
voorgesteld. Een dergelijke gezamenlijke resultaatsverplichting zal nog
voldoende beleidsruimte overlaten, maar de verdragspartijen zullen er bij
het ontwikkelen van nieuwe wetgeving op terreinen die strikt genomen vallen
buiten artikel 5 en uiteraard ook buiten artikel 4, rekening mee moeten
houden dat de richting en het beoogde resultaat van besluiten in het kader
van artikel 5 door die wetgeving niet aangetast of in het gedrang kunnen
worden gebracht. Dit vereist voortdurende aandacht van de wetgever, maar
deze inspanning wordt gevergd omwille van het beginsel dat een verdrag te
goeder trouw dient te worden uitgevoerd. Voorwerp, doel en inhoud van het
verdrag mogen dus nooit uit het oog worden verloren. Implicaties van nieuw
te ontwerpen wetgeving op de beleidsterreinen van het Verdrag dienen dus
steeds kritisch te worden doorgelicht.
De omstandigheid dat het nationale beleid, waarbinnen de bevordering van
de eenheid van de Nederlandse taal past, veelal ruimer van aard is en de
uitvoering van een gemeenschappelijke beslissing in het kader van de
Taalunie daarom mede afhankelijk is van andere, nationale factoren die
buiten het bereik van de Taalunie liggen, vermag aan bovenstaande
beschouwingen niets te veranderen.
De vraag die gesteld werd, of er een nog verdergaande conclusie mag
worden getrokken, namelijk dat de gemeenschappelijke beslissingen van het
Comité van Ministers van de Taalunie rechtstreekse gevolgen hebben in
Nederland en België, komt in 2.3.6 aan de orde.

23.6. Rechtstreekse toepasselijkheid voor besluiten van het Comité van
Ministers?

Het belang van deze vraag is gelegen in wat eerder werd uiteengezet
aangaande voorrang van het volkenrecht op de nationale rechtsorde. Immers,
in het Belgische en Nederlandse rechtsstelsel kennen respectievelijk
rechtspraak en grondwet deze voorrang enkel toe via de niet-toepassing van
nationale wetten door de rechter, indien het om verdragsbepalingen en
besluiten van internationale organisaties gaat die rechtstreeks werken. We
zullen de gehanteerde formuleringen en criteria onderzoeken, het begrip
omschrijven in het volkenrecht en dan de vraag behandelen of het begrip
rechtstreekse werking in het kader van de Nederlandse Taalunie kan worden
gehanteerd en toegepast.
2.3.6.1. De Nederlandse rechtsorde
In 1953 luidde artikel 66 van de Grondwet: "De wet geeft regels omtrent de
bekendmaking van overeenkomsten. De overeenkomsten verbinden eenieder, voor
zover zij zijn bekendgemaakt". De bedoeling was ongetwijfeld dat het
voorschrift zou gelden voor overeenkomsten die naar haar aard voor
rechtstreekse toepassing in aanmerking komen, aldus Oud [186]. De
commissie-Kranenburg wilde dit duidelijk in de Grondwet neerleggen en er
tevens rekening mee houden dat niet alle bepalingen van een verdrag een
dergelijk karakter hebben. Het nieuwe artikel 65 in de Grondwet van 1956
luidde dan ook als volgt: "Bepalingen van overeenkomsten, welke naar haar
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inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben deze verbindende kracht, nadat
zij zijn bekendgemaakt. De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van
overeenkomsten".
Het gaat dus om verdragsbepalingen die de onderdanen rechtstreeks
verplichtingen kunnen opleggen, die tegenover hen zelfstandige geldigheid
hebben [187]. In 1956 werd een bepaling in de Grondwet ingelast met
betrekking tot de voorrangsvraag. Artikel 66 luidde: Binnen het Koninkrijk
geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, wanneer deze
toepassing niet verenigbaar zou zijn met eenieder verbindende bepalingen
van overeenkomsten, die hetzij vóór, hetzij na de totstandkoming der
voorschriften zijn aangegaan". Op de vraag wie hierover dan dient te
oordelen, hebben we in het voorgaande reeds een antwoord gegeven.
Tenslotte werd in 1953 artikel 67 van de Grondwet aldus geformuleerd dat
artikelen 65 en 66 eveneens van toepassing zijn op besluiten van
volkenrechtelijke organisaties, waarbij het dus moet gaan om besluiten die
eenieder kunnen verbinden.
Dergelijke regels, die zich over de hoofden van de overheden richten tot
de individuele justiciabele, past de rechter rechtstreeks toe indien het
individu er een beroep op doet [188]. "Het is dan dus niet nodig dat het
verdragsvoorschrift in nationale wettelijke bepalingen is overgenomen of
uitgewerkt" [189].
De rechter heeft dus het laatste woord over de vraag of een
verdragsbepaling naar haar inhoud als eenieder verbindend is te beschouwen.
Volgens Koopmans is het "nog niet duidelijk volgens welke criteria de
rechter deze vraag oplost. Soms lijkt hij eenvoudigweg te letten op de
formulering van de bepaling: kent deze met zoveel woorden rechten toe aan
het individuele rechtssubject? ... Soms ook volgt de rechter een
ingewikkelder gedachtengang: hij vraagt zich af of een verdragsbepaling
zich naar haar aard wel leent voor rechtstreekse toepassing door de
rechter. Dat is zijns inziens niet het geval wanneer een nadere regeling
door de nationale wetgever nodig zou zijn om de bepaling effect te doen
sorteren: de verdragsbepaling is dan eerder tot de nationale wetgever
gericht dan tot het individuele rechtssubject. In deze gevallen is niet
van belang hoe de bepaling is geformuleerd ... " [190].
Volgens Kraan zijn de belangrijkste gehanteerde criteria: Tot wie richt
zich de verdragsbepaling? Leent ze zich voor directe toepassing of behoeft
zij nog nadere uitwerking? [191]
Verdragspartijen kunnen de verplichting op zich genomen hebben om hun
nationale wetgeving op een nader bepaalde wijze aan te passen. Erades
stipt hierbij aan: "At first glance it seems obvious that municipal courts
cannot apply such agreements before the implementing legislation becomes
operative .... Further reflection will, however, show that the conclusion
that municipal courts can have nothing to do with the Jatter type of
agreement until the promised legislation is passed, may not be quite so
obvious as it appears" [192]. Immers, Erades stelt terecht: ''There seems to
be no reason whatsoever to withhold the power accorded to the courts by
Article 66 with regard to published, internationally operative, provisions
of agreements that merely require some prior administrative action, such as
the setting up of an organ or the designation of a certain authority"
[193].
Op basis van een analyse van de rechtspraak na 1956 kwam Erades (in
december 1978) tot de conclusie dat "a satisfactory, generally accepted
11
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definition of the concept of 'self-executîng' international agreement is
still lackinglt [194]. Deze auteur besluit zijn studie met een voorstel tot
een omschrijving van de andere categorie, de non-self-executing bepalingen:
"such provisions which, in order to be applicable by municipal courts,
necessitate some previous legislative or administrative action laying down
rules of law. Whether this is the case must be ascertained by
interpretation of the treaty containing the provision concerned" [195].
Derhalve heeft artikel 65 van de Grondwet (1956) betrekking op "provisions
of international agreements that can be applied without the need for
intermediate action by legislative or administrative organs of the State,
or in the case of the Treaties establishing the European Communities, by a
Community organ".
De relevante bepalingen van de nieuwe Nederlandse Grondwet (1983),
artikelen 92, 93, 94 en 95, stemmen inhoudelijk overeen, ondanks
redactionele wijzigingen en andere volgorde van zinsdelen met de
corresponderende bepalingen uit de Grondwet van 1956 [196]. "Evenals onder
de oude Grondwet het geval was, sluit de uitdrukking 'die een ieder kunnen
verbinden' niet uit dat ook bepalingen van verdragen die nog nadere
implementatie behoeven door de rechter onder omstandigheden als een ieder
verbindend kunnen worden gekwalificeerd' [197].
Bovendien is het opmerkelijk dat de regering in haar memorie van
toelichting bij artikel 94 stelt "dat niet alleen de nationale regel zelf,
maar ook de uitwerking ervan op de rechtzoekende getoetst moet worden"
[198). Kortmann voegt daaraan toe: "Al voldoet een nationaal wettelijk
voorschrift in abstracto aan de eisen die een verdragsbepaling stelt, de
rechter zal ook moeten nagaan of de toepassing in concreto verenigbaar is
met de verdragsbepaling in kwestie. De tekst spreekt zelf overigens ook
van "deze toepassing'1 en niet van "deze voorschriften" [199].
Bij de voorbereiding van de Grondwetsherziening van 1983 had de
Adviescommissie Volkenrecht voorgesteld om de uitdrukking "een ieder
verbindend" te schrappen, omdat de Hoge Raad het begrip te strikt had
geïnterpreteerd, vooral in vergelijking met de rechtspraak van het Hof van
Justitie te Luxemburg. De regering pleitte voor het behoud van de term om
redenen van continuïteit [200].
Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen zijn per definitie niet
self-executing, omdat de nationale overheden de manier waarop ze er
uitvoering aan willen geven binnen de gestelde perken zelf mogen bepalen,
op voorwaarde dat het resultaat in de richtlijn gesteld maar binnen de
gepreciseerde termijn wordt bereikt. Rechtspraak van het Hof van Justitie
te Luxemburg had uitgemaakt dat bepalingen uit een richtlijn rechtstreekse
werking kunnen hebben zonder dat nationale uitvoeringswetgeving werd tot
stand gebracht binnen de voorgeschreven termijn [201]. In bijlagen bij de
memorie van toelichting schaarde de regering zich achter opmerkingen
terzake van de Raad van State, maar preciseerde "that international legal
provisions are not to be considered self-executing if they oblige a State
expressly and exclusively to take legislative measures within a certain
period of time as long as that period has not elapsed" (202].
1

In het Portalon-arrest had de Hoge Raad gesteld dat indien een
verdragsbepaling uitgevoerd was via een wet, dit meteen het self-executing
karakter uitsloot [203]. Onder invloed van de debatten rond de
Grondwetsherziening is de positie nu dat het de rechter wel toekomt om na
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te gaan of een verdragsbepaling rechtstreeks werkt ondanks het bestaan van
uitvoeringswetgeving [204).
Met de term "eenieder verbindende bepaling" wordt meer "bedoeld dan
volgens een beperkte taalkundige uitleg het geval zou zijn: ook het
toekennen aan een ieder van aanspraken valt hieronder", aldus de memorie
van toelichting [205].
2.3.6.2. De Belgische rechtsorde
Rechten en verplichtingen die uit een goedgekeurd, geratificeerd en
bekendgemaakt verdrag ontstaan kunnen "onmiddellijk ( d.i. zonder verdere
bemoeiing van de interne overheidsorganen) aan de rechtsonderhorigen
(worden) toegekend of opgelegd. Men zegt dan dat het verdrag
'self-executing' is, dat het dus onmiddellijke toepassing vindt" [206].
De voorrang van het volkenrecht inclusief besluiten van internationale
organisaties is in de Belgische rechtsorde geen grondwettelijke, maar
jurisprudentiële verworvenheid sinds het arrest-Le Ski.
"De vraag of de bepalingen van een internationale overeenkomst al dan
niet directe gevolgen hebben in de interne rechtsorde, moet worden
beantwoord aan de hand van een ontleding van de termen, de geest en de
opzet van de overeenkomst", aldus Mast [207].
Onder impuls van de rechtspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg
heeft er zich een objectief begrip van "rechtstreekse werking" ontwikkeld
dat niet meer afhangt van de bedoeling van de partijen bij een verdrag,
maar van de aanwezigheid van een aantal kenmerken, zodat de rechter in
staat is de norm toe te passen [208]. De regel van volkenrecht of
gemeenschapsrecht moet duidelijk en onvoorwaardelijk zijn [209].
Het vaststellen van de voorrang van rechtstreeks werkende bepalingen is
routine geworden in de rechtspraak. De rechters zullen in het algemeen
zelfs niet de rechtstreekse werking nagaan van bepalingen waaraan ze
voorrang verlenen [210].
De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken vatte de situatie onlangs
als volgt samen: de rechter dient eerst na te gaan of de internationale
norm in de internationale rechtsorde van kracht is, of deze norm op het
internationale vlak geen nadere regelgeving vereist, en of de regel op de
juiste wijze in de interne rechtsorde werd opgenomen. Daarna moet de
rechter uitmaken of de internationale norm geschikt is om door
particulieren te worden ingeroepen zonder verdere uitvoeringmaatregelen.
Was het de bedoeling van de partijen een rechtstreeks werkende bepaling op
te nemen, en zo ja, is de regel voldoende duidelijk en precies om technisch
toepasselijk te zijn zonder verder normatief optreden in de interne
rechtsorde? Hierbij moet de rechter de traditionele interpretatiemethoden
gebruiken [211).
In een recent arrest van het Hof van Cassatie werd dan ook gesteld "dat
het begrip rechtstreekse toepasselijkheid van een verdrag ten opzichte van
een Staat die het heeft gesloten, impliceert dat de verbintenis van die
Staat volledig en nauwkeurig wordt uitgedrukt en dat de verdragsluitende
partijen de bedoeling hadden de toekenning van subjectieve rechten en het
opleggen van verplichtingen aan personen tot voorwerp van het verdrag te
maken" [212].
Wanneer we nu de twee rechtsstelsels vergelijken, kan gesteld worden
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dat; ongeacht grondwettelijke of jurisprudentiële basis, voor rechtstreekse
werking verwezen wordt naar de aard van de bepalingen·in kwestie: ze moeten
zich lenen voor rechtstreekse toepasselijkheid. Nationale wettelijke of
administratieve maatregelen zijn niet vereist of verhinderen rechtstreekse
werking niet, indien de voorgeschreven termijn voor het uitvaardigen van
dergelijke voorschriften is verstreken. Dit laatste element vindt zijn
oorsprong in het eigen karakter van het gemeenschapsrecht ( de richtlijnen).
Eveneens uit het gemeenschapsrecht afkomstig, maar ook op het
internationaal recht toegepast, is het criterium van voldoende
duidelijkheid en precieze formulering van een verdragsbepaling of van een
besluit van internationale organisaties, en dit alles overeenkomstig de
bedoeling van de partijen. Wel dient genoteerd te worden dat de Nederlandse
Hoge Raad het begrip "een ieder verbindend" nogal strikt heeft
geïnterpreteerd, terwijl de rechtspraak van het Belgische Hof van Cassatie
meer lijkt aan te sluiten bij de rechtspraak van het Hof van Justitie te
Luxemburg. Hoe dient het begrip rechtstreekse toepasselijkheid te worden
benaderd? Hierop gaan we nu in.

2.3.6.3. Het begrip "rechtstreekse toepasselijkheid" in de internationale
rechtsorde
Het begrip rechtstreekse toepasselijkheid in het volkenrecht blijft
omstreden en het aantal omschrijvingen is dan ook talrijk.
Traditioneel, aldus Verhoeven, kan rechstreekse toepasselijkheid worden
omschreven als "l'aptitute d'une règle de droit international à conférer
par elle-même aux particuliers, des droits dont ils puissent se prévaloir
<levant les autorités Gurisdictionnelles) de l'Etat ou cette règle est en
vigueur" [213].
Onder invloed van de grote toeneming van verdragen en de evolutie van
het volkenrecht is de rechtsleer een ruimere omschrijving gaan hanteren:
11
est directement applicable la règle de droit international qui, sans
requérir aucune mesure interne d'exécution peut être appliquée dans l'Etat
ou cette règle est en vigueur 11 [214]. Het verlenen van rechten aan
particulieren is uit deze omschrijving verdwenen, evenals het beroep op de
nationale rechter. Het criterium van de afwezigheid van ongeacht welke
uitvoeringsmaatregel en het van kracht zijn van de regel bleven behouden.
De toepasselijkheid van het volkenrecht moet strikt worden
geïnterpreteerd. Waar het om gaat is de mogelijkheid voor een nationale
rechter de internationale regel toe te passen "c'est-à-dire d'emprunter à
son dispositif la solution du litige <lont il a été saisi; et point
seulement de la prendre en considération" [215]. Immers, de rechter is
altijd verplicht wegens de voorrang van het volkenrecht rekening te houden
met internationale normen, ook al zijn ze niet rechtstreeks toepasselijk.
In dat geval vormt een verdragsbepaling die nationaal werd geïmplementeerd
mede het juridische kader voor de toepassing van de nationale
reglementering.
Het rechtstreekse karakter van de toepasselijkheid betekent dat de regel
kan worden toegepast, ook al is er nog geen enkele uitvoeringsmaatregel,
van welke aard dan ook, getroffen [216].
Het traditionele accent op de positie van het individu in verband met
rechtstreekse toepasselijkheid verhindert niet dat de situatie van
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rechtstreekse toepasselijkheid zich eveneens buiten die situatie kan
voordoen en meer bepaald wanneer het functioneren van staatsorganen
rechtstreeks beheerst wordt door een internationale regel, ofschoon zich
daar meestal geen problemen voordoen [217].
Rechtstreekse toepasselijkheid volstaat evenwel niet om effectief een
internationale regel in de interne rechtsorde toe te passen. Zoals in het
voorgaande reeds werd vermeld, moet daartoe nog een aantal andere
voorwaarden vervuld zijn: de regel moet naar volkenrecht bindend zijn, de
bedoeling hebben aan zijn bestemmelingen een bepaalde gedragslijn op te
leggen en eventueel regelmatig zijn ingevoerd (opgenomen) in de interne
rechtsorde [218]. Wat de tweede voorwaarde betreft, stipt Verhoeven
terecht aan dat hier aan de orde is het op zich volstaan van de regel: de
autonomie ervan, die geen verder normatief optreden op het internationale
vlak noodzakelijk maakt [219].
De derde voorwaarde noopt tot het onderscheid tussen rechtstreekse en
onmiddellijke toepasselijkheid. De laatste terminologie dient te worden
voorbehouden aan "la règle internationale qui peut être appliquée par une
autorité nationale sans être soumise à des formalités d'introduction qui en
conditionnent l'efficacité interne" [220]. Voor die formaliteiten dient te
worden gekeken naar de regels terzake in elke rechtsorde afzonderlijk.
Het probleem van de rechtstreekse toepasselijkheid van het volkenrecht
kwam eigenlijk voor de eerste maal op het internationale forum ter sprake
in het advies van het Permanent Internationaal Gerechtshof van 3 maart 1928
(Danzig) [221]. Hieruit volgt zonder enige twijfel dat de rechtstreekse
toepasselijkheid van een verdragsbepaling afhankelijk is van de bedoeling
van de partijen [222] en dat geldt ook voor van het verdrag afgeleide
internationale normen, zoals besluiten van internationale organisaties.
Het is de rechter die op zoek zal gaan naar de bedoeling van de partijen
om een verdragsbepaling rechtstreeks toepasselijk te maken, hierbij geleid
door de interpretatieregels van het Verdrag van Wenen inzake het
verdragenrecht (art. 31~33). Bij de manier waarop de bedoeling van de
partijen wordt opgespoord is de rechtspraak van het Hof van Justitie te
Luxemburg van groot belang: "Son originalité n'est pas d'avoir construit
une notion d'applicabilité directe distincte de la notion classique du
droit international, ni d'avoir soumis cette applicabilité à quelque autre
condition objective que la volonté des parties contractantes. C'est
exclusivement d'avoir recherché celle-ci sur la base de critères qui ont
permis de lui conférer une extension insoupçonnée'' [223].
Uit deze communautaire jurisprudentie dienen twee relevante elementen
naar voren te worden gehaald: de regel waarvan de rechtstreekse
toepasselijkheid wordt gevraagd moet voldoende precies zijn en er bestaat
een weerlegbaar vermoeden van rechtstreekse toepasselijkheid voor
communautair recht [224], een vermoeden"( qui) paraît se généraliser dans
les traités dits d'intégration" [225]. Het eerste element is natuurlijk
geroepen om bij de beoordeling van de bedoeling van verdragspartijen een
rol te spelen in het volkenrecht; het tweede element zal slechts relevant
kunnen zijn bij een bepaalde categorie verdragen.
Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg
verleent een aldus omschreven rechtstreeks toepasselijke regel de
particulier een recht dat door de nationale rechter dient te worden
gewaarborgd.
Nochtans hoeft rechtstreekse toepassing van een internationale regel
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door de nationale rechter niet noodzakelijkerwijze te betekenen dat de
regel aan particulieren een recht verleent. Een belang in zijn hoofde kan
volstaan, bijvoorbeeld indien de regel exclusief betrekking heeft op het
functioneren van een bepaalde overheid of de staat een verplichting oplegt
waarvan de particulier die er belang bij heeft de naleving kan bekomen
[226].
De rechtstreekse toepasselijkheid van een internationale rechtsregel
heeft ipso facto tot gevolg dat ermee tegenstrijdige normen van intern
recht niet kunnen worden tegengeworpen (227].
2.3.6.4. Toepassing van het begrip 11 rechtstreekse toepasselijkheid" binnen
de Nederlandse Taalunie
Wanneer we de omschrijving van het begrip "rechtstreeks toepasselijk" voor
ogen houden, rekening houden met de voorwaarden die daarvoor dienen te
worden vervuld, in het licht ook van de benadering van het probleem vanuit
de Belgische en Nederlandse rechtsorde, is het duidelijk dat de
verdragsbepalingen van de Nederlandse Taalunie niet rechtstreeks
toepasselijk zijn in de betekenis zoals die in het voorafgaande werd
aangegeven. Hierbij zijn natuurlijk in de eerste plaats de cruciale
artikelen 4 en 5 van het Verdrag van belang. Immers, voor hun
tenuitvoerlegging, toepassing is verder normatief optreden op
internationaal vlak via besluiten van het Comité van Ministers
noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de andere belangrijke inhoudelijke
bepalingen van artikelen 16 en 17. De daarin opgenomen rechten en
verplichtingen zijn bovendien onvoldoende precies om voor rechtstreekse
toepasselijkheid in aanmerking te komen.
Eerder hebben we vermeld dat de beschouwingen in verband met de voorrang
van het volken1 echt en aangaande de rechtstreekse toepasselijkheid eveneens
geldend zijn voor besluiten van internationale organisaties. Dit geldt dus
ook voor de Nederlandse Taalunie en dus voor de besluiten van het Comité
van Ministers.
Indien in een besluit van het Comité van Ministers een precieze,
duidelijke gedragslijn wordt opgelegd aan nationale of regionale overheden
of particulieren, of hen rechten worden toegekend, en geen verdere
uitvoeringsmaatregelen meer zijn vereist, of de termijn voor het
uitvaardigen ervan is verstreken, kunnen besluiten van het Comité van
Ministers rechtstreeks toepasselijk zijn en dus voor de nationale rechter
worden afgedwongen door particulieren of de Nederlandse Taalunie.
Particulieren zullen daartoe alleen kunnen overgaan, indien ze rechten
kunnen ontlenen aan de inhoud van de besluiten of indien ze kunnen aantonen
dat ze belang hebben bij de naleving ervan. Van de Nederlandse Taalunie
wordt aangenomen, zoals van alle andere internationale organisaties, dat ze
per definitie belang heeft bij de naleving door de lidstaten of de organen
van door het beleidsbepalende Comité van Ministers vastgestelde besluiten.
De aard van de bepalingen van een besluit zal dus in hoge mate bepalend
zijn voor de eventuele rechtstreekse toepasselijkheid, maar bovendien zal
vereist zijn dat de besluiten van het Comité van Ministers op een
behoorlijke wijze zijn bekendgemaakt ten behoeve van de bestemmelingen: de
lidstaten of hun organen of particulieren. Op dit vereiste gaan we nog
afzonderlijk in.
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Besluiten van het Comité van Ministers op sommige terreinen zullen uit
de aard zelf eerder in aanmerking komen voor rechtstreekse toepasselijkheid
en dit hangt grotendeels samen met het eerder gemaakte onderscheid tussen
een nobligation of a particular course of conduct" en een "obligation of
result!I, zonder dat dit evenwel hoeft te betekenen dat de tweede categorie
noodzakelijkerwijze rechtstreekse toepasselijkheid uitslu:t. Ook hierop
hebben we reeds gewezen.
Voorbeelden van besluiten van het Comité van Ministers die rechtstreeks
toepasselijk zouden kunnen zijn, hebben betrekking op het gemeenschappelijk
bepalen van de officiële spelling (art. 4, b) en het gemeenschappelijk
bepalen van de toetsstenen voor het behalen van het "Getuigschrift
Nederlands als Vreemde Taal" en het gezamenlijk toekennen van het
Getuigschrift (art. 4, e).
Terzake van rechtstreekse toepasselijkheid dient dus in belangrijke mate
de toekomstige verdragspraktijk nog te worden afgewacht, waarbij dus in elk
geval afzonderlijk zal moeten worden nagegaan, door de nationale rechter,
of er sprake kan zijn van rechtstreekse toepasselijkheid.
Wat betreft de reeds getroffen besluiten van het Comité van Ministers
kan in verband met hun eventuele rechtstreekse toepasselijkheid het
volgende worden gesteld, en dit onder voorbehoud van bekendmakingsvereiste.
De besluiten waarbij personeelsleden van het Algemeen Secretariaat
individueel werden benoemd zijn rechtstreeks toepasselijk en zouden dus bij
betwisting voor de nationale rechter kunnen worden aangevochten.
Rechtstreeks toepasselijk zijn eveneens de besluiten waarbij de
begroting wordt vastgesteld. Het gaat om een precieze en duidelijke
internationale, bindende norm waarvoor geen verdere uitvoeringsmaatregel
nodig is. De lidstaten dienen alleen hun bijdrage over te maken. De
Nederlandse Taalunie zou via haar Algemeen Secretaris in rechte kunnen
optreden teneinde voor de nationale rechter naleving ervan te vorderen,
indien de nationale rechtsorde een dergelijke vordering tegen de staat
toelaat.
De overige besluiten voldoen niet aan de hoger genoemde criteria om als
rechtstreeks toepasselijk te kunnen worden beschouwd.
Aansluitend bij de communautaire jurisprudentie [227bis] dient in
verband met rechtstreeks toepasselijke besluiten van het Comité van
Ministers nog het volgende te worden vermeld. De rechtstreeks toepasselijke
besluiten van het Comité van Ministers hebben door het enkele feit van hun
inwerkingtreding niet alleen tot gevolg dat elke strijdige bepaling van
nationale wetgeving van rechtswege buiten toepassing doet treden, maar ook
dat zij aan de geldige totstandkoming van nieuwe nationale wetgevende
handelingen in de weg staan, voor zover die onverenigbaar met de
Taalunieregels zouden zijn. Een tegengestelde visie zou neerkomen op een
ontkenning van de werkingskracht van door de lidstaten bij het
Taalunieverdrag onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaarde verbintenissen
en. tornen aan de grondslagen zelf van de Nederlandse Taalunie.
2.3.6.5. Het bekendmakingsvereiste
Eén van de voorwaarden voor rechtstreekse toepasselijkheid van verdragen en
dus ook van besluiten van internationale organisaties is dat deze normen op
regelmatige wijze in de nationale rechtsorde moeten zijn geïntroduceerd of

opgenomen. De nationale bepalingen terzake beheersen deze materie, maar
ook algemene overwegingen kunnen hierbij een rol spelen.
Het bekendmakingsvereiste is immers van belang voor de naleving van de
uitvoeringsverplichting en dus de naleving door de verdragspartijen en hun
organen. Bovendien is bekendmaking of mededeling aan de betrokkenen in
andere gevallen noodzakelijk om de voorrang van het besluit op nationale
normen vast te stellen, als ook de andere voorwaarden inzake voorrang
vervuld zijn.
Het bekendmakingsvereiste is uitdrukkelijk opgenomen in de relevante
bepalingen van de Nederlandse Grondwet, artikelen 93 en 95. De eis van
bekendmaking als voorwaarde voor de rechtstreekse toepasselijkheid van
daarvoor in aanmerking komende bepalingen is in de nieuwe Grondwet
gehandhaafd. Het gaat hier, aldus de memorie van toelichting, om een
algemeen rechtsbeginsel [228]. Mededeling aan bepaalde personen van
geheime of vertrouwelijke besluiten kan te hunnen aanzien gelden als
bekendmaking ingevolge artikel 6 van de Rijkswet van 22 juni 1961 [229].
Als algemene regel stelt deze wet voorop "dat die overeenkomsten en
besluiten door de Minister van Buitenlandse Zaken worden bekend gemaakt in
het Tractatenblad ... Deze voorschriften gelden niet voor overeenkomsten
en besluiten, waarvan de bekendmaking is geregeld in of ingevolge een
internationale overeenkomst, die in het Tractatenblad is bekendgemaakt"
[230].
Voor besluiten van de Europese Gemeenschappen is niet vereist dat ze
worden bekendgemaakt in Tractatenblad (Nederland) of Staatsblad (België).
Ze worden overeenkomstig artikel 191 EG gepubliceerd in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen (artikel 8 van de Wet van 1961). Hetzelfde
geldt waarschijnlijk ook voor het Benelux Publicatieblad, ofschoon het
Beneluxverdrag deze aangelegenheid niet uitdrukkelijk regelt [231].
De bekendmaking, aldus de regering in haar memorie van toelichting bij
de Grondwetsherziening, dient echter niet altijd door een nationale
instantie te geschieden. Hierbij valt met name te denken aan besluiten van
volkenrechtelijke organisaties [232].
Voorgeschreven publikatie voor zover die berust op het verdrag of een
besluit van de internationale organisatie, is niet alleen vereist voor de
eventuele rechtstreekse toepasselijkheid van het besluit, maar kan ook een
wezenlijk vormvoorschrift uitmaken waarvan de niet-naleving een grond tot
vernietiging van het besluit oplevert.
"De bekendmaking van verdragen is zomin door de wet als door de
(Belgische) Grondwet geregeld. Artikel 8 van de wet van 31 mei 1961
bepaalt enkel dat, zo er aanleiding is tot bekendmaking van een verdrag
waarbij België partij is, dat verdrag in een oorspronkelijke tekst in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt met de Nederlandse of de Franse
vertaling. Het gebeurt dat de wet, die een verdrag goedkeurt, de
bekendmaking ervan beveelt" [233].
De vraag blijft of de rechtsonderhorigen gebonden kunnen worden door een
niet bekendgemaakt verdrag. 11 Luidens artikel 129 G.W. is geen wet bindend
dan na te zijn bekendgemaakt op de bij de wet bepaalde wijze en het staat
vast dat voor de burger bindende regels in het verdrag hun ontstaan kunnen
vinden" [234]. Omdat het verdrag geen wet is, is alleen een analoge
toepassing van artikel 29 G.W. mogelijk en deze beantwoordt aan de geest
van het Belgische staatsrecht [235]. Ook in de jurisprudentie werd gesteld
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dat een verdrag om de Belgen individueel te kunnen binden te hunner kennis
moet zijn gebracht (236] .
Hiermee is wel iets gezegd over de publikatie van verdragen, maar nog
niet over besluiten van internationale organisaties in de Belgische
rechtsorde. Nochtans worden besluiten van internationale organisaties, die
het afgeleid recht vormen van die organisatie, door dezelfde regels
beheerst als het verdrag dat hun juridische grondslag vormt, voor wat
betreft hun bekendmaking [237].
Enerzijds vormt publikatie van verdragen en besluiten geen
grondwettelijke verplichting als voorwaarde voor het opnemen van de regels
in de Belgische rechtsorde, anderzijds is jurisprudentieel komen vast te
staan dat publikatie een vereiste is vooraleer een regel die particulieren
rechten verleent en plichten oplegt voor de rechter kan worden ingeroepen
(238], tenzij deze particulieren reeds op een andere wijze kennis kregen
van de inhoud van het Verdrag (239], tenminste als de bepalingen gunstig
zijn voor de particulieren [24D]. Publikatie op zich volstaat evenwel niet
om een verdrag rechtskracht te geven in de interne rechtsorde; daarvoor is
inwerkingtreding vereist.
Gelet op de omstandigheid dat het bekendmakingsvereiste zowel in de
Belgische als in de Nederlandse rechtsorde wordt gesteld voor verdragen en
ervan afgeleide besluiten van internationale organisaties om voor de
rechter rechtstreeks te kunnen worden ingeroepen, geldt deze voorwaarde ook
voor besluiten van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie als
ze bepalingen bevatten die een ieder kunnen binden. Het Verdrag voorziet
niets inzake de publikatie van ongeacht welk besluit van het Comité van
Ministers in het Tractatenblad, het Belgisch Staatsblad of in een
afzonderlijk officieel publikatieblad van de Taalunie. Eerder werden reeds
andere redenen voor deze publikatienoodzaak aangevoerd. Voor de
rechtstreekse toepasselijkheid van een ieder verbindende besluiten is
publikatie een onmisbare voorwaarde zowel in België als in Nederland. Wordt
hieraan niet voldaan, dan zullen Belgische en Nederlandse rechters weigeren
nationale rechtsvoorschriften buiten toepassing te verklaren ten voordele
van een ieder bindende besluiten van het Comité van Ministers die
rechtstreeks toepasselijk zijn.
Een regeling terzake door de beide verdragsluitende partijen is dus
dringend geboden.
Immers, wat de tot nu toe getroffen besluiten betreft mag men ervan
uitgaan, dat de benoemingsbesluiten ter kennis worden gebracht van de
betrokkenen, die er zich volgens de rechtspraak op zouden kunnen beroepen,
zonder dat aan de publikatie-eis als zodanig werd voldaan. Het besluit
inzake de voorlopige regeling financieel beheer werd ter kennis gebracht
van de Hoge Verdragsluitende Partijen, zodat zich daarmee vanuit het zoëven
vermelde vereiste alvast geen probleem kan voordoen. Hetzelfde geldt voor
het besluit inzake de vaststelling van de plaats van vestiging van de
Taalunie en voor het protocol tot overdracht van bepaalde dossiers van het
Commissariaat-Generaal voor de Internationale Culturele Samenwerking, en
voor de overige begrotingsbesluiten.
Aangenomen mag worden dat de overmaking ter kennisneming van de andere
besluiten aan de beide regeringen een onderdeel uitmaakt van de
uitvoeringstaak van de Algemeen Secretaris, waarmee hij in een aantal
. besluiten uitdrukkelijk, maar ten overvloede (art. 14, 1 Verdrag), wordt
· ·. belast. Sinds kort is eveneens gerealiseerd de mededeling van de

samenvatting van de besluiten van het Comité van Ministers door een
memorandum van de Voorzitter van het Comité aan het Comité van Ministers,
het Comité van Plaatsvervangers, de Interparlementaire Commissie en de Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren.
Geen van de hier genoemde procedures voldoet echter volledig aan het
bekendmakingsvereiste in België en Nederland zoals in het voorgaande
omschreven.

23.7. Sanctionering van de besluiten van het Comité van Ministers: wie
houdt er toezicht?

Besluiten van een internationale organisatie kunnen worden ingedeeld in
interne regelingen betreffende het functioneren van de organisatie, en
externe regelingen om het gedrag van de lidstaten en in voorkomende
gevallen van hun burgers rechtstreeks te beïnvloeden.
De tenuitvoerlegging van de besluiten dient dus al naar gelang het geval
te geschieden door de organen van de organisatie, door de lidstaten onder
toezicht van de organisatie en van elkaar, en indien van toepassing, door
de individuele burgers onder controle van de nationale rechter.
"Het behoort tot de taak van het hoofdorgaan van een organisatie om te
verzekeren dat alle lagere organen hun functie goed verrichten. ...
Dwangmaatregelen zijn in de praktijk niet nodig, maar staan het hogere
orgaan wel ter beschikking. Het kan de lagere organen dikwiJ!s ontbinden of
hun samenstelling wijzigen. Het kan meestal ook de financiële middelen
onthouden aan een lager orgaan dat niet goed functioneert" [241].
Ten aanzien van de externe regelingen hebben internationale organisaties
meestal zelf geen machtsmiddelen, "zodat zij voor het realiseren van hun
beslissingen van de lidstaten afhankelijk zijn. De mogelijkheden om de
lidstaten tot uitvoering van de besluiten te brengen zijn beperkt. ...
Bij het afdwingen van hun besluiten staan internationale organisaties niet
geheel alleen. Er zijn in de regel ook lidstaten en burgers die er belang
bij hebben dat de besluiten van een internationale organisatie worden
nageleefd. Voor de internationale organisatie is het dan uak deze
lidstaten en burgers bij het afdwingen van de besluiten in te schakelen"
[242).

Voor de naleving van besluiten van een internationale organisatie is het
toezicht van essentieel belang. Daarom onderzoeken we nu hoe dit toezicht
in de Nederlandse Taalunie is geregeld. De organen van de Taalunie, de
beide verdragspartijen en eventueel de nationale rechter, spelen daarbij
een belangrijke rol.
2.3.7.1. De Nederlandse Taalunie

De werkelijke beslissingen van de Nederlandse Taalunie, van
intern-organisatorische of externe aard, worden genomen door het Comité van
Ministers. Het toezicht op de uitvoering van deze besluiten is eveneens
een bevoegdheid en een opdracht die aan het Comité van Ministers is
toevertrouwd (artikel 7, 3e alinea).
Reeds eerder hebben we gewezen op het ondergeschikte karakter van de
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Raad en het Algemeen Secretariaat ten opzichte van het beleidsbepalende
orgaan van de Taalunie. Een gelijkaardige verhouding bestaat evenwel niet
voor de Interparlementaire Commissie, zoals trouwens blijkt uit de
formulering van artikelen 10 en 11 van het Verdrag.
Artikel 7 bepaalt niet nader op welke manier het Comité dit toezicht op
de uitvoering van zijn besluiten kan of dient te organiseren. Het Comité
kan terzake dus zelf beleidslijnen bepalen. Toch dient hier rekening te
worden gehouden met elementen die reeds vroeger werden aangestipt. Immers,
de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Verdrag berust bij
het Comité zonder dat het zich evenwel met de dagelijkse uitvoering van het
beleid dient bezig te houden. Dit volgt, hebben we gesteld, logischerwijze
enigszins uit de potentieel lage frequentie van de bijeenkomsten van het
Comité, anderzijds uit artikel 14, 1, le zin, waar het Algemeen
Secretariaat als "beleidsuitvoerend" orgaan van de Taalunie wordt
omschreven.
Het Algemeen Secretariaat voert het beleid uit dat vervat is in de
besluiten van het Comité dat toezicht houdt op deze uitvoering. De
controle en dus ook de sanctionering van zijn besluiten berust bij het
Comité van Ministers. Gelet op het belang van deze bevoegdheid en
anderzijds het uitvoerende karakter van de werkzaamheden van het Algemeen
Secretariaat, kan deze toezichthoudende functie door het Comité van
Ministers niet aan het Secretariaat worden gedelegeerd, overgedragen. De
zinsnede die in de besluiten terugkomt -- "de Algemeen Secretaris is belast
met de uitvoering van dit besluit" ~- omvat dus o.i. niet tevens de
controle op de uitvoering ervan.
Dit betekent evenwel niet, dat het Comité van Ministers geen beroep kan
doen op de bijstand van het Algemeen Secretariaat voor zijn
toezichtsfunctie. Het Comité kan het Secretariaat opdragen de nodige
informatie bij de lidstaten in te winnen, op te vragen en voor te leggen
teneinde zich een beeld te kunnen vormen van de mate waarin en van de
manier waarop door de lidstaten uitvoering aan de besluiten is gegeven.
Hetzelfde geldt uiteraard voor besluiten van intern-organisatorische aard
die door andere organen van de Taalunie dienen te worden nageleefd.
Het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie voorziet niet in een plicht
voor de lidstaten om te rapporteren aan de organisatie over de
uitvoeringsmaatregelen die ze hebben genomen ter nakoming van
verdragsverplichtingen of besluiten van het Comité van Ministers. Het
staat het Comité van Ministers evenwel vrij een dergelijke regelmatige
rapportage door de lidstaten voor te schrijven, die zowel betrekking kan
hebben op alle genomen besluiten als op specifieke besluiten over een
bepaald onderwerp.
De bevoegdheid van het Comité van Ministers om inlichtingen te
verzamelen uit een andere bron dan eventuele rapportage door de regeringen
van de lidstaten, zou tevens de bevoegdheid inhouden om de aldus verworven
"kennis verder te verspreiden, aan andere organen over te leggen en
daardoor pressie uit te oefenen" [243]. Daarom kan het Comité van
Ministers en dus a fortiori het Algemeen Secretariaat hiertoe niet overgaan
indien daarvoor geen uitdrukkelijke machtiging bestaat [244). Deze
machtiging is er momenteel niet, noch in het Verdrag noch in de tot nu toe
genomen besluiten.
Dus zowel voor een door de lidstaten na te leven rapportageverplichting
als voor het op andere wijze verzamelen van informatie over naleving, door
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het Algemeen Secretariaat, met het oog op het samenstellen van een rapport
over de naleving van het Verdrag dat dan aan de Interparlementaire
Commissie zou worden voorgelegd, is verdere en expliciete besluitvorming
door het Comité van Ministers vereist.
Doel en inhoud van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie brengen
met zich dat een andere vorm van toezicht op de naleving van
verdragsbepalingen en besluiten, namelijk door inspectie ter plaatse (245],
zich niet zal voordoen.
Het Comité van Ministers is niet het enige controlerende orgaan van de
Taalunie. Immers, de Interparlementaire Commissie, bestaande uit
parlementsleden, is bevoegd te beraadslagen over alle zaken die op de
Taalunie betrekking hebben en zich daarover tot het Comité van Ministers te
richten (artikel 10, le alinea). De Interparlementaire Commissie kan dus
ook beraadslagen over de wijze waarop de organen van de Taalunie, met
inbegrip van het Comité van Ministers, en de lidstaten het verdrag en de
besluiten naleven en uitvoeren. De Interparlementaire Commissie kan bij de
uitoefening van deze bevoegdheid "desgewenst'' een beroep doen op het
Algemeen Secretariaat ( artikel 14, 1).
Inzake de naleving van besluiten kan de Interparlementaire Commissie
zich, zoals voor alle andere aangelegenheden, tot het Comité richten. We
hebben reeds vermeld dat dit kan geschieden via resoluties, vragen,
aanbevelingen, interpellaties, kortom de instrumenten en procedures
waarover elk parlementair orgaan normaal beschikt. De Interparlementaire
Commissie kan derhalve via het steunen van een motie haar afkeuring
uitspreken over het beleid van het Comité, over de niet-naleving van
besluiten door andere organen of één of beide partijen, maar aan de
aanvaarding van een dergelijke motie is geen enkele juridische consequentie
verbonden. Om dit effect te bereiken dienen de leden van de
Interparlementaire Commissie zich te bedienen van hun nationale
parlementaire functies in de lidstaten.
Toch wordt de Interparlementaire Commissie in de Memorie van Toelichting
terecht omschreven als "het orgaan van toezicht van beide parlementen op de
werking van de Unie" [246].
Over welke sancties beschikt een internationale organisatie om in geval
van rechtsschending de naleving te verzekeren van het verdrag of van op
basis daarvan genomen besluiten?
Wat interne besluiten betreft werd reeds gewezen op de bevoegdheid van
het hoogste orgaan van een internationale organisatie. De daar vermelde
sancties ten opzichte van lagere organen komen wat de Nederlandse Taalunie
betreft slechts zeer beperkt aan de orde. Immers, het Comité van Ministers
kan eventueel de samenstelling van het Algemeen Secretariaat wijzigen, de
Algemeen Secretaris schorsen en ontslaan (art. 14, 4) end~ 15 door het
Comité van Ministers benoemde leden van de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren ongevraagd ontslag verlenen ( artikel 11, 3 van de Statuten).
Dezelfde bevoegdheid om een wijziging in de samenstelling aan te brengen
bestaat niet ten opzichte van de Interparlementaire Commissie (art. 11).
Over de financiële sanctie ( onthouden van financiële middelen) beschikt
het Comité van Ministers ten opzichte van Raad en Algemeen Secretariaat,
maar niet ten opzichte van de Interparlementaire Commissie, aangezien
hierdoor de onafhankelijke positie van dit orgaan in het gedrang zou worden
gebracht.
In het Verdrag zijn geen sancties voorzien die de Nederlandse Taalunie
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kan nemen wanneer één of beide verdragspartijen externe regelingen niet
naleven. "In het algemeen moet men aannemen dat een internationale
organisatie geen sancties kan nemen die niet in de constitutie zijn
voorzien" [247]. Derhalve kan de Nederlandse Taalunie via het Comité van
Ministers geen toevlucht zoeken tot één van de volgende mogelijkheden om de
lidstaten tot naleving te dwingen: opschorting van stemrecht als sanctie
tegen wanbetaling van de begrotingsbijdrage, opschorting van
vertegenwoordiging, opschorten van de diensten die de organisatie bewijst
aan haar leden, opschorting van de voorrechten van het lidmaatschap,
uitstoting uit bepaalde organen of uit de organisatie als zodanig [248].
Het is evident dat ook het huidige bilaterale karakter van het verdrag
en van de Taalunie, gericht op integratie op het gebied van taal en
letteren in de ruimste zin, zich niet verhoudt met de zoëven vermelde
sanctiemogelijkheden. Het beroep op deze dwangmiddelen, indien ze in het
Verdrag zouden zijn voorzien, zou, gelet op het beperkte aantal
verdragspartijen, wellicht onherroepelijk het einde of tenminste een
langdurige verlamming van de organisatie betekenen.
Hiermee zijn de juridische grenzen aangegeven waarbinnen zich het
toezicht op de naleving van de besluiten en een eventueel beroep op
dwangmaatregelen door het Comité van Ministers en de Interparlementaire
Commissie als organen van de Nederlandse Taalunie dienen te situeren.
Derhalve rijst de vraag of de beide verdragspartijen over andere
mogelijkheden van toezicht en sanctionering beschikken.

2.3.7.2. De beide verdragspartijen
We hebben reeds onderzocht wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering en
naleving van de besluiten van het Comité van Ministers, waarbij we gewezen
hebben op de speciale positie die terzake is toebedeeld aan de Vlaamse
Executieve en de Vlaamse Raad in het kader van de Belgische
staatshervorming. We hebben eveneens benadrukt dat de internationale
eindverantwoordelijkheid voor de naleving van het Verdrag en de
uitvoeringsbesluiten ligt bij de beide verdragsluitende partijen, het
Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België.
Nederland en België zijn beide gebonden door de regel "pacta sunt
servanda", zoals neergelegd in het Verdrag van Wenen inzake het
Verdragenrecht ( artikel 26). Het bilaterale karakter van het
Taalunieverdrag versterkt nog het wederzijdse belang dat verdragspartijen
in het algemeen al hebben bij de naleving van het verdrag door andere
verdragspartijen. Daaruit vloeit ook het recht voort voor lidstaten van een
internationale organisatie om andere lidstaten ter verantwoording te roepen
bij niet-naleving.
Het feit dat een organisatie een belang heeft bij de naleving van
verdragen en uitvoeringsregelingen, en dus toezicht houdt en eventueel
dwangmaatregelen kan nemen, verhindert niet dat de individuele lidstaten
eveneens een eigen analoog belang hebben, te onderscheiden van dat van de
organisatie. Voor dit afzonderlijke belang kunnen zij dus ook opkomen,
zeker in een bilateraal organisatiekader.
Het wederzijdse toezicht van lidstaten op elkaar gebeurt in feite
permanent zonder dat daarvoor speciale procedures of formules dienen te
worden aangegeven. Het lidmaatschap van een .internationale organisatie
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impliceert dat men er van uit gaat dat de andere leden eveneens hun
verplichtingen nakomen. Het wederzijdse toezicht gebeurt dus instinctief,
ofschoon niet altijd even impliciet. Immers, een regering van een
verdragspartij kan ertoe worden gebracht tijdens een nationaal parlementair
debat aan te geven in welke mate de andere lidstaat qua verdragstrouw iets
te verwijten valt.
Over welke middelen beschikt een lidstaat wanneer zijn permanente
toezicht hem tot de overtuiging heeft gebracht dat de verdragsregels of
besluiten van de organisatie niet werden nageleefd? Deze lidstaat beschikt
natuurlijk over de bevoegdheid, de mogelijkheid, soms zelfs de plicht, om
het uit deze niet-naleving voortspruitende geschil voor te leggen aan een
van de organen van de organisatie, na al dan niet verplicht eerst· andere
procedures, zoals rechtstreekse onderhandelingen, te hebben gebruikt.
Indien Nederland of België verdragsverplichtingen niet nakomt, rijst er
een "geschil tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen betreffende de
uitlegging of de toepassing van het Verdrag" (art. 18). Het
Taalunieverdrag voorziet dat dit geschil eerst het voorwerp van
onderhandelingen dient te zijn (art. 18). In het Verdrag is niet voorzien
dat deze onderhandelingen binnen het Comité van Ministers dienen te worden
gevoerd. Gelet op de eventuele internationale aansprakelijkheid van één
der lidstaten zullen dergelijke onderhandelingen vermoedelijk dan ook op
het nationale regeringsniveau worden gevoerd.
Uit de formulering van artikel 18 en uit de voorrangsregel die erin ligt
besloten, kan zonder twijfel een verplichting tot onderhandelen worden
afgeleid in geval van geschil. Nederland en België hebben dus een
verdragsverplichting tot onderhandeling over een tussen hen gerezen geschil
over het Taalunieverdrag. Hieruit volgt eveneens dat, in deze fase van het
geschil, geen van beide staten eenzijdige dwangmaatregelen mag treffen om
de andere verdragspartner tot naleving te brengen. Derhalve is een beroep
op artikel 60 van het Weense Verdragenverdrag dan nog niet toegestaan
[249]. Kan het geschil door onderhandelingen niet worden opgelost, dan
hebben de verdragspartijen, individueel of samen, geen keuze: artikel 18
voorziet dat in die hypothese het geschil aan een arbitragecommissie zal
worden voorgelegd. Het Comité van Ministers als orgaan van de Taalunie
speelt hierbij wel een rol, niet als geschillenbeslechtingsforum, maar
uitsluitend formeel in de samenstelling van de arbitragecommissie, die tot
een uitspraak zal moeten komen ( artikel 18).
Ook in deze fase, na het mislukken van de onderhandelingen over een
oplossing, mogen de lidstaten geen beroep doen op eenzijdige
dwangmaatregelen. Immers, het falen van de onderhandelingen leidt dwingend
naar een beroep op een arbitragecommissie.
Pas indien aan de uitspraak van de arbitragecommissie geen gevolg wordt
gegeven door één van de verdragspartijen, zou de andere verdragspartij haar
toevlucht kunnen nemen tot een beroep op artikel 60 van het Verdrag van
Wenen over het verdragenrecht, gesteld dat de daarin vervatte voorwaarden
zijn vervuld. Gelet op het bilaterale karakter van de Taalunie zou een
beroep op artikel 60 om de werking van het verdrag zelfs gedeeltelijk op te
schorten tot een zware crisis tussen de verdragspartijen en binnen de
organisatie leiden, terwijl de beëindiging van de verdragsband op basis van
artikel 60 uiteraard meteen de ontbinding van de Taalunie tot gevolg zou
hebben.
Artikel 60 berust op het adagium inademplenti non est adimplemendum. Bij
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de toepassing van artikel 60, 1, dient de betrokken verdragspartij de
procedures vermeld in artike.l 65-68 van het Weense Verdrag na te leven
(notificatie e.d.). Bovendien maakt een ernstige verdragsschending niet
ipso facto een einde aan de verdragsverhouding.
Voor de toepassing van artikel 60, 1, is vereist dat België of Nederland
zich heeft schuldig gemaakt aan "a material breach". In artikel 60,
paragraaf 3 wordt deze "material breach" omschreven als: "a repudiation of
the treaty not sanctioned by the present Convention or the violation of a
provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the
treaty". Doet zich één van beide hypothesen voor, dan kan deze "material
breach" worden ingeroepen "as a ground for terminating the treaty or
suspending its operation in whole or in part" (art. 60, 1). De bedoeling
van deze zinsnede "invoke as a ground ... " was, volgens het commentaar van
de International Law Commission, "de souligner que Ie droit découlant de
l'article n'est pas Ie droit de décider arbitrairement que le traité prend
fin. Si l'autre partie conteste la violation ou sou caractère
'substantie!', il y aura un 'différend' entre les parties ... 11 [250].
In concreto zou een éénzijdige vaststelling van de spelling van de
Nederlandse taal door Nederland of de Vlaamse Raad en Executieve een
"material breach" opleveren van het Taalunieverdrag.
In de praktijk komt het trouwens vrijwel niet voor, aldus Schermers, dat
lidstaten eenzijdige maatregelen treffen om andere lidstaten te dwingen hun
verplichtingen jegens een internationale organisatie na te komen [251].
De mogelijkheden van België of Nederland om tot sanctionering van
niet-naleving door de andere verdragspartner over te gaan zijn dus erg
beperkt.
2.3.7.3. De rol van de nationale rechter
"Niemand is meer waakzaam tegen eventuele rechtsschendingen dan de burger
die van deze schendingen schade lijdt. Toezicht door staten kan voldoende
zijn indien de staten ook werkelijk belang bij dit toezicht hebben. Als
het gaat om belangen van burgers zullen staten lang niet altijd tegen
schendingen willen optreden. Het ligt dus voor de hand om de gedupeerde
burger toe te staan schendingen van normen aan de kaak te stellen" [252].
Dit kan geschieden door een beroep op de nationale rechter.
Via een beroep op de nationale rechter kan de niet-naleving van een
verdragsbepaling of een besluit van een internationale organisatie worden
gesanctioneerd. De rechter zal rechtstreeks toepasselijke voorschriften
voorrang verlenen boven nationale normen die ermee strijdig zijn. We
hebben reeds aangegeven dat deze situatie van rechtstreeks toepasselijke
besluiten van het Comité van Ministers zich slechts zelden zal voordoen.
Zijn de in 2.3.6 vermelde voorwaarden vervuld, dan zal door de individuele
burger een beroep op de nationale rechter kunnen worden gedaan als middel
om de naleving van het besluit af te dwingen.
Rechtstreeks toepasselijke besluiten van het Comité van Ministers moeten
door de nationale rechter, als aan alle vermelde voorwaarden is voldaan,
integraal worden toegepast en de aan particulieren toegekende rechten
moeten worden beschermd [252bis ].
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van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, aangehaald door Meijers, op. cit., p.
93.
45] A. Mast, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Stoxy Scientia, Gent, 1981,
6e druk, 591 p., pp. 329-330.
46) L'adaptation de la Constitution beige aux réalités internationales, Actes du Colloque
conjoint des 6 et 7 mai 1965, Editions de l'Institut de Sociologie, Bruxelles, 1965, 135 pp.
47] Colloque, p. 133.
Zie eveneens de werkdocumenten gedurende de grondwetsherziening, R.B.D.l., 1971-1972, pp.
771 e.v.
48] Mast, op. cit., p. 330.
49] Mast, op.cit., p. 331.
50] In deze mercuriale had de procureur-generaal de volgende visie ontwikkeld. De
geweldige uitbreiding van het aantal verdragen en van de gebieden die zij bestrijken, maakt
het voor de wetgever steeds moeilijker om tegenstellingen te ontdekken tussen nieuwe
wetgeving en reeds van kracht zijnde verdragen. Een grondwettelijke of wettelijke bepaling
op grond waarvan rechters verplicht zouden zijn de interne wet de voorrang te geven is er
niet; de rechtspraak zelf zou zulke verplichting niet in het leven kunnen roepen. Derhalve
kan een standpunt van het H©f niet lang meer achteiwege blijven (R. W. 1963-1964, kol.
73-94) .
'
'
Maresteau merkt in dit verband terecht op dat het de verdienste van de procureur-generaal
was "deze redenering niet enkel voor de communautaire verdragen voor te behouden, doch ze
tevens toepasselijk te achten op de self-executing bepalingen van andere verdragen". M.
Maresceau, De directe werking van het Europese Gemeenschapsrecht, Kluwer, Deventer, 1978,
330 pp., p. 211.
51] Pas, 1926, I, 77, aldus weergegeven bij Mast, op.cit., p . 331.
52] Mast, op.cit., p. 331.
53] Cass. 27 mei 1971, Belgische Staat tegen Fromagerie Franco-Suisse Le Ski. De vraag
betrof de voorrang van een bepaling uit het EG-Verdrag op een Belgische wet van latere
datum. Deze doorbraak in de jurisprudentie van het hoogste Belgische rechtscollege werd
reeds aangegeven in de openingszitting van het Hof in september 1968. Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch wees erop dat het nodig was een grondwetsbepaling op te nemen,
waarin de voorrang van het volkenrecht op latere wetgeving werd gevrijwaard. Gebeurde dat
niet, dan zou de re.chter d.ienen in te grijpen; aldus weergegeven bij Mast, op. cit., p.
332.
Op het moment dat het arrest werd geveld, was een formele grondwetsherziening met
inbegrip van artikel 107 bis nog mogelijk. J.V. Louis, La primauté du droit international
et du droit communautaire après !'arrêt "Le Ski", in Mélanges Fernand Dehousse, vol. 2, La
construction européenne, Fernand Nathan, Paris, Ed. Labor, Bruxelles, 1979, 340 pp., pp.
235-242, p. 235.
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54) R.W. 1971-1972, kol. 431-432.
55)J.T. 1971, p. 464.
56) H. Schermers en H. van Houtte, Internationaal en Europees Recht. Compendium voor de
rechtspraktijk, Kluwer, Antwerpen, 1985, 314 p .. Zie de op p. 292 aangehaalde rechtspraak.
57] J. Verhoeven, Jurisprudence beige relative au droit international, R.B.D.I.,
1981-1982, p . 271.
"Les jurisdictions oot en effet considéré la primauté comme 'acquise dans son principe'"
(J.V. Louis, op.cit., p. 235). Zie bijvoorbeeld de door deze auteur aangehaalde uitspraak
van het Hof van Cassatie van 26-9-1978: "La primauté de la règle prévue par un traité
international l'emporte sur une règle de droit interne, en raison de la nature même du droit
international conventionnel" (op. cit., p. 236). "La primauté du droit communautaire est
aujourd'hui 'jus receptum' en droit beige" (J.V. Louis, op. cit., p. 237).
58] Zie bijvoorbeeld Cass. 26 mei 1966, Pas., 1966, I, 1211 vermeld bij Schermers en Van
Houtte, op.cit., p. 292, noot 31.
59] Schermers en Van Houtte, op.cit., p. 106.
Relevant bij de verdragsinterpretatie zijn: de wijze waarop het verdrag in de praktijk
wordt toegepast, de inhoud van de tekst, eventueel de voorbereidende werken en de
internationale betekenis van de termen; aldus Schem1ers en Van Houtte, op. cit., p. 106,
noot 43 en de daar aangehaalde rechtspraak.
60] Pratique beige relative au droit international, RB.D.I., 1984-1985, p. 493.
61] J.V. Louis, op.cit., p. 238.
62] lbfdem.
De bezorgdheid over de aan de rechter toegekende bevoegdheid leidde tot de formulering
van een aantal voorstellen met het oog op de beperking ervan. Voor een korte analyse van
deze voorstellen en terechte kritiek erop, zie verder J.V. Louis, op. cit., pp. 239-241.
63] R. Senelle, De Staatshervorming in België, Teksten en Documenten. Verzameling
"Ideeën en Studies", Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brussel, 1978, no. 315,380 pp., p.
149.
64] De formulering voorgesteld tijdens het reeds vermelde colloquium van 1965 was
veelomvattender en ruimer bedoeld : "L'exercice de pouvoirs déterminés d'ordre législatif,
exécutif ou juridictionnel, peut être attribué en vertu d'un"e loi ou d'un traité à des
personnes de droit international", Colloque, p. 130.
65] Mast, op. cit., p. 335.
66) Senelle, op.cit., pp. 153-154.
67) Kortmann, op. cit., p, 256.
68] Ibidem.
69] Mast, op. cit., p. 324.
70] J.V. Louis, op.cit., p. 237.
71] Mast, op.cit., p. 329.
72J Ibidem.
73] Schermers en Van Houtte, op. cit., p. 101, noot 27 en de daar aangehaalde
rechtspraak.
74] Schermers en Van Houtte, op.cit., p. 101.
75] Zie onder 2.3.2. (p. 87).
76] Conférencc des Nations Unies sur Ie droit des traités. Première et deuxième
sessions. Documents officiels. Documents de la Conférence, Nations Unies, N.Y ., 1971,
NCONF.39/11/Add.2, 326 pp., p. 33.
77] Ibidem en de daar aangehaalde rechtspraak.
78] Ibidem.
79] Ibidem.
Tijdens de plenaire sessie van de Conferentie werd hieraan door de Cubaanse afgevaardigde
nog toegevoegd: "mais aussi que l'on étabtisse une équivalence entre les prestations".
Conférence des Nations Unies sur l.e droit des traités. Deuxième session. Döcuments
officiels. Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission
plénière, Nations Unies, N.Y., 1970, NCONF.39/11/Add.l, 376 pp., p. 47, par. 6.
80] NCONF.39/11/Add.2, p.157: Pakistaans voorstel, par. 233, c. Andere amendementen
betroffen de toevoeging dat het van kracht zijn van de verdragen diende te geschieden
conform de bepalingen van het Verdrag van Wenen zelf (par. 233, b ), het formuleren van een
vermoeden van goede trouw (par. 233, d) en het voorstel om "van kracht zijnde" te vervangen
· door de voorwaarde dat het dient te gaan om "geldige" verdragen (par. 233, a).
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Voor de toelichting bij deze amendementen, zie de referenties in noot 83.
81] NCONF.39/1:i/Add.2, p. 157, par. 238.
82] A/CONF.39/11/Add.l, p. 52, par. 67.
83] Conférence des Nations Unies sur Ie droit des traités. Première session. Documents
officiels. Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission
plénière, Nations Unies, N.Y., 1969, NCONF.39/11, 537 pp., pp. 163-172, pp. 464465.
NCONF.39/11/Add.l, pp. 47-52.
84) NCONF.39/11 , p. 163, par. 55.
85] NCONF.39/11 , p. 165, par. 3.
86j NCONF.39/11 , p. 166, par. 21.
87] NCONF.39/llAdd.l, p. 48, par. 9.
88) NCONF.39/11, p. 170, par. 57.
89] NCONF.39/11, p. 51, par. 59.
90] NCONF.39/11/Add.2, p. 157, par. 233, c.
9IJ NCONF.39/11/Add.2, p. 157, par. 235.
92] NCONF.39/11/Add.2, pp. 157-158, par. 238-240.
93) De wijziging naar "dispositions de droit interne" werd trouwens doorgevoerd teneinde
de tekst in overeenstemming te brengen met de in art. 43 (nu art. 46) gehanteerde
fonnulering.
94] NCONF.39/11, pp. 163-164, par. 58.
95] NCONF.39/11, p. 164, par. 59.
96] NCONF.39/11, p. 164, par. 69.
97] NCONF.39/11, p. 166, par. 14.
98] NCONF.39/11, p. 168, par. 33.
99] NCONF.39/11, p. 168, par. 41.
10.0] NCONF.39/11, p. 170, par. 55.
101] NCONF.39/11, p. 171, par. 73.
102] Venezuela: NCONF.39/11, p. 465, par. 42.
103) NCONF.39/11/Add.l, p. 58, par. 40.
104] A/CONF.39/11/Add.2, p. 287.
105) NCONF.39/11/Add.l, p. 52, par. 70.
Artikel 5 van het EG-Verdrag luidt: "De Lidstaten treffen alle algemene of bijzondere
maatregelen welke geschikt zijn om de nakoming van de uit dit Verdrag of uit handelingen van
de Instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. Zij
vergemakkelijken de vervulling van haar taak.
Zij onthouden zich van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen
van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen ".
106] NCONF.39/11/Add.l, pp. 52-53, par. 71.
107] NCONF.39/11/Add.1, p. 53, par. 74.
108] NCONF.39/11/Add .l, p. 53, par. 75.
109] NCONF.39/11/Add.l, p. 54, par. 2.
110] NCONF.39/11/Add.1, pp. 54-55, par. 8-9.
111] NCONF.39/11/Add.l, p. 55, par. 13-17.
112] NCONF.39/11/Add.1, pp. 55-56, par. 20-21.
113] NCONF.39/11/Add.l, p. 56, par. 23.
114] NCONF.39/11/Add.l, p. 56, par. 29.
115] International Law Commission, Yearboók 1977, Vol. II, part . II, pp. 11-30.
116] Aldus samengevat door Meijers, op.cit., p. 97.
117] Meijers stipt inderdaad terecht aan "dat ook de verplichting om een bepaald
resultaat te bereiken, altijd de verplichting van de staat betekent om zich voortdurend zo
te gedragen (of te onthouden van gedragingen) dat het voorgeschreven resultaat bereikt
wordt. In die zin is iedere plicht van een staat een 'obligation requiring it to adopt a
particular course of conduct"'. Meijers, op.cit., pp. 149-150, noot 93.
118] Ibidem.

119] Meijers, op. cit., p. 97.
120] Zie noot 117.
121] Zie onder 2.1.3.1.1.c.
122] Schermers, op.cit., Institutioneel, p. 113, par. 344.
123) Schermers, op. cit., Institutioneel, p. 189, par. 608.
124) Schermers, op.cit., Institutioneel, pp. 201 -202, par. 652.
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125) Ontwerp voor een Nederlandse Taalunie. Rapport van de werkgroep ad hoc inzake de
oprichting van een Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en advies op het gebied van
de Nederlandse taal en letterkunde, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1976, 38 pp., p. 8.
Het voorgestelde bindende karakter van de besluiten van het Cömité van Ministers kan
eveneens a contrario worden afgeleid uit de verwijzingen in de memorie van toelichting bij
het ontwerpverdrag naar de werking van het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag van 1946:
"De besluiten van de Gemengde Commissie hebben evenmin een bindend karakter, zij blijven
afüankelijk van de afzonderlijke besluitvorming in beide landen ... op andere gebieden ...
jaarlijkse programma's die slechts kunnen worden uitgevoerd na afzonderlijke beslissingen
van beide regeringen" (Werkgroep ad hoc, p. 11).
126) Werkgroep ad hoc, p. 13.
127] Werkgroep ad hoc, ontwerpverdrag, art. 23, le alinea.
128] Rapport van de begeleidingscommissie ter voorbereiding van een Belgisch-Nederlands
Taalunieverdrag, 20 december 1979, p. 15.
129] Begeleidingscommissie, Memorie van Toelichting, p. 16. Deze passage werd in de
definitieve memorie van toelichting overgenomen.
130] Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16622 (R 1155), nrs. 1-3, Memorie van Toelichting,
p. 10.
131] Ibidem, p . 11 .
132] Ibidem .
133] Ibidem.
134] Tweede Kamer, Handelingen , 28 april 1981, p. 4782.
135] Vlaamse Raad, Handelingen nr. 20, 2 juli 1981, p. 810.
136] Vlaamse Raad, Handelingen nr. 20, 2 juli 1981, p. 81 l.
137] Schermers, op. cit., Institutioneel, p. 114, par. 345.
138] Schermers, op. cit., Institutioneel, p. 185, par. 596.
139] Ibidem.
140] Tot de terreinen waarop deze interne regels betrekking kunnen hebben, behoren
volgens Schermers: huishoudelijke regels van de organen, instellen van nieuwe organen binnen
bepaalde grenzen, verkiezing van staten en individuen in de organen, toelating van nieuwe
lidstaten, goedkeuring van de begroting. Op. cit., Institutioneel, pp. 185-186, par. 598.
141] Schermers, op. cit., Institutioneel, par. 599-600.
142] Schermers, op.cit., Institutioneel, par. 606.
143] Schermers, op. cit., Institutioneel, par. 653.
144] Schermers, op.cit., Institutioneel, par. 655.
145] Besluit nr. 2, art. 6.
146] Besluit nr. 12, art. 3(3).
147] Besluit nr. 9, I, 3e al., betreffende de begroting 1984. Deze overweging komt in de
besluiten met betrekking tot de daaropvolgende begrotingsjaren niet meer voor.
148] Besluit nr. 12, art. 6.
149] Besluit nr. 12, art. 14(3).
150] Besluit nr. 23, art. 6.
151] Over het begrip self-executing zie 2.3.6.1., p. 117.
152] International Law Commission, Yearbook 1979, II, Part II, p. 91, art. 6.
153] Meijers, op. cit., pp. 94•95.
154] Kortmann, op.cit., p. 252.
De regering, aldus Van der Pot, vond dit een te eenzijdige nadruk op de rol van de
regering en had voorgesteld de bepaling weg te laten. Artikel 90 "zegt niet alleen waarop
het buitenlands beleid moet zijn gericht, maar legt stilzwijgend ook vast bij wie dat beleid
in de eerste plaats berust. Als art. 91 benadrukt dat het Koninkrijk niet aan verdragen
wordt verbonden zonder goedkeuring van de Staten-Generaal, dan heeft art. 90 toch eerst
aangegeven, dat die verdragen gesloten worden door de regering". (Van der Pot, Handboek van
het Nederlandse Staatsrecht, bewerkt door Pröf. Mr. A.M. Donner, l le druk, Tjeenk
Willink, Zwolle, 1983, 652 pp., p. 457.)
155] Kortmann, op.cit., p. 256.
156] Ibidem.
157] Meijers, op. cit., p. 130.
158] De regering voor de Tweede Kamer, aldus aangehaald door Meijers, op. cit., p. 157,
noot 175a.
158bisj Rechtbank Den Haag, vonnis van 20 mei 1986. Stichting Verbiedt de Kruisraketten
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en 14.774 natuurlijke en rechtspersonen tegen de Staat der Nederlanden; kort weergegeven in
N.J.B. 1986, p. 732.
159] Mast, op. cit., p. 326, par. 287.
160] Volgens de leer van de afdeling wetgeving van de Raad van State, aldus vermeld bij
Mast, op. cit., p. 305, n. 267.
161] Schermers en Van Houtte, op.cit., p. 101 en noot 24.
162) Pratique beige relative au droit international, R.B.D.I., 1980, p. 741.
163) Senelle, aldus geciteerd in Pratiqu.e beige relative au dröit international,
R.B.D.I., 1980, p. 742.
163bis) Zaak 240/78, Jur. 1979, 2137, arrest van 21 juni 1979.
164) Mast, op.cit., p. 62, D.
165} B.S. 15 augustus 1980.
Eveneens is van belang de wet van 20 januari 1978, houdende de. organisatie van de vormen
van internationale culturele samenwerking, B.S. 25 januari 1978. Over de totstandkoming
van deze wet zie Pratique beige relative au droit international, R.B.D.I., 1980, pp.
677-712.
Tijdens het parlementair debat werd trouwens een verdrag dat voorziet in de oprichting
van de Internationale Raad van de Nederlandse taal als voorbeeld gegeven van een
internationale overeenkomst waarvoor de goedkeuring en de controle toekomen aan de
toenmalige Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap (ibidem, p. 699).
Over de problematiek vóór de totstandkoming van deze wet zie o.a. B. Waleffe, La
Belgigue communautaire et les relations culturelles internationales, R.B.D.I., 1977, pp.
314-352.
Voor een kort overzicht van het internationaal cultureel beleid in België na de
grondwetsherziening van 1980 zie o.a. Tweede Kamer 1984-1985, 18856, no. 3. Internationale
Culturele Betrekkingen, brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.
166] Zie de commentaar van prof. Senelle, De staatshervorrning in België, Deel IIL De
regionale-structuren in de wetten van 8 en 9 augustus 1980, Teksten en Documenten.
Verzameling "Ideeën en Studjes", Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brussel, 1980 nr. 326,
298 pp., pp. 60 e.v.
"1. Onder 'bescherming en luister van de taal' dient onder meer begrepen te worden: de
taalwetenschap., de spelling, de terminologie, het bevorderen van de beschaafde omgangstaal,
de verspreiding van de literatuur in binnen- en buitenland, het bepalen van de
toekenningsvoorwaarden van toelagen, prijzen en studiebeurzen". Senelle, op. cit., p. 60,
nr. 79.
167) Vlaamse Raad, Handelingen nr. 20, 2 juli 1981, p. 812.
168] Senelle, op. cit., no. 326, p. 22, n. 27.
169] Mast, op.cit., p. 244, n. 209.
170] Mast, op. cit., p. 245, B.
171] Schermers-Van Houtte, op.cit., p. 8, par. 15.
Over de problemen rond de sluitingsbevoegdheid van verdragen zie verder o.m. R. Ergec,
De guelques avatars des compétences internationales des comrnunautés et des régions belges,
R.B.D.l., 1984-1985, pp. 529-555, cfr. pp. 531-547.
In een nota van de regering aangaande de bevoegdheid van Gemeenschappen en Gewesten op
het terrein van de internationale betrekkingen wordt het betrekken van de Executieven bij de
onderhandelingen beperkt tot de voorbereiding van de instructies voor de onderhandelaars
(aldus de nota van 6 mei 1983 weergegeven bij Ergec, op. cît., p. 533). In de nota wordt
wél erkend dat de Gemeenschappen op het internationale vlak een bevoegdheid hebben in
aangelegenheden die tot hun attributies behoren (ibidem, p. 534).
Op 28 maart 1984 verklaarde de Minister van Buitenlandse Zaken in de Senaat: "De
onderhandelingen over een cultureel akkoord moeten worden gevoerd döor de gemeenschappen of
door iemand die ze daarvoor hebben aanvaard" (aldus weergegeven bij Ergec, op. cit., p.
543). Is de vreemde Staat ermee akkoord, dan kunnen de gemeenschappen akkoorde11 sluiten,
maar dan kan de Belgische Staat geen aansprakelijkheid oplopen wegens niet-uitvoering, aldus
nog de Minister (ibidem).
Het ganse vraagstuk van de verdragssluitingsbevoegdheid en de mogelijkheid op het
internationale forum op te treden voor de Gemeenschappen .e n Gewesten is dus duidelijk nog
aan verdere_, ook pragmatische evolutie onderhevig.
172] Mast, op.cit., p. 383.
Zie eveneens de toespraak van 'de Nederlandse Minister van Onderwijs en Wetenschappen bij
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de uitwisseling van de ratificatie-oorkonden op 27 januari 1982: "Immers, het is het eerste
internationale verdrag dat, afgesloten door de Regering van België, alleen door de Vlaamse
Raad is geratificeerd en thans ter uitvoering in uw handen wordt gelegd". Vijf jaar
Taalunieverdrag 1980-1985, Den Haag, 1985, 95 pp., p. 61.
Zie eveneens de Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie in oprichting: "Het
Taalunieverdrag is het eerste internationale verdrag waarvan de uitvoering tot de
uitsluitende bevoegdheid van de Vlaamsç deelregering behoort" (ibidem, p. 81).
173] Zie eveneens het Advies van de Raad van State: "De bepalingen van het Verdrag
betreffen kennelijk een gemeenschapsmaterie die tot de bevoegdheid van de Vlaamse Raad
behoort". Advies Raad van State, 19 mei 1981.
174) Vlaamse Raad, Handelingen nr. 20, 2 juli 1981, p. 811.
175] Advies van de Raad van State vermeld bij Schermers-Van Houtte, op. cit., p. 8,
par. 16, noot 25.
176] Y. Lejeune, Rapport beige, R.B.D.l., 1983, pp. 48-67, p. 58.
177] I.L.C. Yearbook 1979, II, part Il, p. 91.
178] Ook bij de beraadslaging in de Vlaamse Raad over de goedkeuring van het Verdrag werd
door de rapporteur in verband met beslissingen van de Taalunie het volgende opgemerkt: "in
geval zij gevolg hebben in de beide landen nemen de beide partijen de verplichting op zich
om er in hun eigen land de passende uitvoering aan te geven" (Vlaamse Raad, Handelingen nr.
20, 2juli 1981, p. 811) .
179] Besluit nr. 2, artikel 6: "... dat de Vlaamse Executieve éénderde ... betaalt".
180] Besluit nr. 20 (4) en nr. 23(4) en (5).
181) Besluit nr. 9, I, 3e alinea.
182] Allemaal in hetzelfde besluit nr. 12, artikel 3 (3), artikel 4 (2) en artikel 14
(3).
183] Besluit nr. 23 (6).
184] Gewone Wet van 09-08-1980 tot hervorming van de instellingen (B.S. 15-08-1980),
artikel 18, par. 3 en 4. De samenstelling van het Overlegcomité is geregeld in artikel 31.
185] Artikel 32 van de in vorige noot vermelde wet.
186] Oud, op. cit., p. 316.
187] Oud, op.cit., p. 319.
188] Koopmans, op. cit., p. 56.
189] Ibidem.
In de vierde druk van Koopmans' compendium, herzien door een commissie uit de vakgroep
Staatsrechtelijke Vakken van de Juridische Faculteit Leiden, is de term "uitgewerkt"
vervangen door "uitgedrukt". De draagwijdte van deze wijziging is onzeker.
T. Koopmans, Compendium van het Staatsrecht, Kluwer, Deventer, 1983, 277 pp., p. 64.
190] Koopmans, op.cit., p. 57.
191] K.J. Kraan, Het Koninkrijk der Nederlanden in Het staatsrecht van de landen der
Europese Gemeenschappen, L. Prakke en C. Kortmann, red., Kluwer, Deventer, 1981, 618 pp.,
pp. 449-522, p. 492.
192] Erades, op. cit., p. 4D3.
193] Erades, op. cit., p. 434.
194) Erades, op.cit., p. 413.
"De uitdrukking 'self-executing' is ontleend aan het staatsrecht van de Verenigde Staten.
Hoewel veelvuldig gebruikt als equivalent aan de bijstelling "een ieder verbindende" die in
de Nederlandse Grondwet voorkwam (artikelen 66 en 67, lid 2) en nog voorkomt (artikel 94),
duidt hij voor het Amerikaanse recht geenszins dezelfde eigenschap van verdragen aan".
(Meijers, op. cit., p. 148, noot 74.)
195] Erades, op.cit., p. 433.
196] Zie Kortmann, op.cit., pp. 256-259.
197] Kortmann, op.cit., p. 257. De auteur verwijst naar de Memorie van Toelichting,
Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 15049 (R 1100), nr. 7.
198] Aangehaald bij Kortmann, op cit., p. 258.
199] Ibidem.
200] Alkema , op. cit. in N.I.L.R., p. 323.
201] V.N.O. arrest van 01-02-1977, zaak 51/76, Jur. 1977, p. 113.
202] Aldus vermeld bij Alkema, op. cit. in N.I.L.R., p. 323.
Zie in de jurisprudentie bijvoorbeeld Centrale Raad van Beroep, 24-04-1985, Rechtspraak
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2.4. BEVOEGDHEDEN VAN DE NEDERLANDSE TAALUNIE OP HET GEBIEJ
VAN DE SCHRIJFWIJZE VAN DE NEDERLANDSE TAAL

2.4.1. De tekst van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie:
artikel 4, b

De officiële spelling van de Nederlandse taal behoort tot de specifiek
omschreven terreinen van bindende samenwerking die door de verdragspartijen
limitatief zijn opgesomd in artikel 4. In deze paragraaf onderzoeken we de
tekst van artikel 4, b in zijn context en in het licht van voorwerp en
doelstelling van het Taalunieverdrag. Uit de voorbereidende werken van het
Verdrag en de omstandigheden van de sluiting van het Verdrag zal moeten
blijken of het de bedoeling van de partijen is geweest aan de term
'officiële spelling' een speciale betekenis te geven.
De interpretatie van artikel 4, b dient uiteraard te geschieden in het
licht van het globale doel van de Nederlandse Taalunie zoals verwoord in
artikel 2, 1 van het Verdrag, met andere woorden artikel 4, b dient gelezen
te worden op een wijze georiënteerd op de integratie. De interpretatie
moet bovendien verenigbaar zijn met, in de lijn liggen van de realisatie
van het Verdrag: de gemeenschappelijke bevordering van de kennis en het
verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal.
Problemen die na 1967 rezen rond de voorstellen tot wijziging van de
spelling hebben, zoals de werkgroep ad hoc in haar rapport opmerkt, mede
aan de oorsprong gelegen van de initiatieven die uiteindelijk tot de
oprichting van de Nederlandse Taalunie hebben geleid [1]. De eenheid van
de Nederlandse taal en het Nederlandse taalgebiea werd bij het begin door
de werkgroep ad hoc als uitgangspunt genomen voor haar werkzaamheden [2).
De werkgroep ad hoc verwijst in haar ontwerpmemorie van toelichting naar de
afwezigheid van bindend karakter voor de besluiten van de Gemengde
Commissie in het kader van het Cultureel Verdrag van 1946, omdat ze
afhankelijk blijven van de afzonderlijke besluitvorming in beide landen.
Uitgerekend de problematiek van de spelling wordt daarbij als voorbeeld
gehanteerd: "Dat is bijvoorbeeld het geval met de spelling van de
Nederlandse taal. Op dit punt voorziet het Cultureel Verdrag wel in
onderling overleg, maar het laat verder de regering van België en die van
Nederland vrij, zelfstandige en afzonderlijke beslissingen te nemen" [3].
In de preambule van het ontwerpverdrag, opgesteld door de werkgroep ad
hoc, wordt de overtuiging uitgesproken fldat een verantwoord gebruik van de
Nederlandse taal van groot belang is voor de mogelijkheden tot ontplooiing
van de individuele taalgebruiker in het bijzonder en het maatschappelijk
welzijn in het algemeen" [4]. In artikel 3 van het ontwerpverdrag luidde
het dat de Hoge Verdragsluitende Partijen zich er in het bijzonder toe
verbinden: "a. de spelling van de Nederlandse taal gemeenschappelijk te
bepalen" (5].
In deze fase van de totstandkoming van het Taalunieverdrag wordt er
inhoudelijk dus reeds gesproken over wat in de uiteindelijke tekst werd
opgenomen in artikel 4, b, namelijk het beginsel van de gemeenschappelijke
bepaling. De kwalificatie van artikel 4, b dat het de officiële spelling is
die gemeenschappelijk dient te worden bepaald, komt in het rapport van de
werkgroep ad hoc niet voor, evenmin trouwens als de toevoeging van de
spraakkunst van de Nederlandse taal. Op de begrippen "officiële spelling'',
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"schrijfwijze" en "spraakkunst" komen we in paragraaf 2 terug. Voorlopig
dient hier te worden geconcludeerd dat de voorstellen van de werkgroep ad
hoc potentieel verder reikten door de gehanteerde formulering.
De Belgisch-Nederlandse ambtelijke begeleidingscommissie was belast met
de "bestudering, bijstelling en juridische toetsing van de door de
werkgroep ad hoc ontworpen teksten van het Taalunieverdrag" [6]. In de
door haar voorgestelde ontwerpmemorie van toelichting besteedde de
begeleidingscommissie uitvoerig aandacht aan een historisch overzicht,
waarin uiteraard ook de problematiek van de spelling aan de orde kwam. De
relevante elementen daaruit komen in de volgende paragrafen nog aan de orde
[7]. De begeleidingscommissie refereert eveneens aan het addendum bij het
Cultureel Verdrag daterend uit 1957, waarop we nog terugkomen, en waarvan
wordt gezegd: "Dit overleg heeft echter een vrijblijvend karakter: het
verplicht de regeringen niet tot gemeenschappelijke besluitvorming" [8]. In
haar toelichting bij artikel 2, 3, 4 en 5 van het ontwerpverdrag stelt de
begeleidingscommissie: "De verdragsluitende partijen gaan onder meer de
verbintenis aan de spelling en de spraakkunst van de Nederlandse taal
gemeenschappelijk te bepalen" [9].
In het ontwerpverdrag zelf komt voor het eerst de term "officiële
spelling" voor, terwijl de toevoeging van "de spraakkunst" hier een aanvang
neemt. De geciteerde preambule-paragraaf uit het voorstel van de werkgroep
ad hoc komt niet meer in de tekst voor.
Het gemeenschappelijk bepalen door de verdragsluitende partijen wordt,
op initiatief van de begeleidingscommissie, enerzijds dus beperkt tot de
officiële spelling, anderzijds uitgebreid tot de spraakkunst van de
Nederlandse taal. De reden voor de eerste wijziging wordt in de toelichting
bij artikel 4 niet gegeven en daar wordt trouwens zonder verdere
toelichting de term "spelling" gehanteerd [10]. Of de aanleiding tot de
formulering "officiële spelling" dient te worden gezocht in de historische
evolutie, behandelen we in paragrafen 2 en 3.
De zoëven vermelde passage uit de. ontwerpmemorie van toelichting van de
begeleidingscommissie bleef ongewijzigd in de memorie van toelichting bij
het ontwerp van goedkeuringswet [11]. Hetzelfde geldt grotendeels ook voor
het historisch overzicht [12]. Evenmin werd een wijziging aangebracht in de
formulering van artikel 4, b, zoals voorgesteld door de
begeleidingscommissie.
Ten aanzien van de voorbereidende werken van het Verdrag kan dus worden
vastgesteld dat er een evolutie heeft plaatsgegrepen naar de toevoeging van
"officiële" spelling en "spraakkunst" van de Nederlandse taal, zonder dat
daarvan in de toelichting wordt aangegeven waarom de verdragspartijen
daartoe zijn overgegaan.
Leveren de omstandigheden van de sluiting van het Verdrag enige
indicaties terzake op?
Spelling en grammatica van de Nederlandse taal werden in de toespraak
van de Minister van de Vlaamse Gemeenschap ter gelegenheid van de sluiting
van het Taalunieverdrag wel vermeld, maar zonder verdere specificaties of
toelichting [13].
In het advies van de Nederlandse Raad van State wordt in verband met
art. 4, b, zoals trouwens ook over artikel 4, c, gezegd dat het gaat om
nogal ingrijpende bevoegdheden die aan de Taalunie worden toegekend, zonder
dat over de concrete inhoud van de verdragsbepaling iets naders wordt.
Qpgemerkt [14].
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Tijdens het debat in de Tweede Kamer werd aan de regering gevraagd
waarom in artikel 4, b officiële spelling en grammatic~ in één adem worden
genoemd. Immers, wettelijke voorschriften voor spelling zijn zinvol, maar
grammatica behoort meer beschreven dan voorgeschreven te worden [15}. De
minister antwoordde: "Uiteraard zijn spelling, spraakkunst, grammatica en
wat dies meer zij onderscheiden zaken. Dat neemt niet weg dat het toch wel
pas kan geven meer dan één begrip in een lid van een artikel te vermelden,
zonder dat daarmee een relatie of een onverbrekelijke samenhang wordt
gesuggereerd" [16]. In casu leverde deze aandacht voor het onderscheid
tussen spelling en spraakkunst geen nieuwe gezichtspunten op over de term
"officiële spelling". De Minister wenste zich nog wel te beraden over de
vraag of ook de grammatica bij wet zou moeten worden geregeld [17].
Hetzelfde punt kwam ook aan de orde tijdens de bespreking in de Eerste
Kamer [18]. In zijn antwoord verwees de Minister naar een brief waarin een
nader standpunt is geformuleerd en waarvan de leden van de Eerste Kamer een
afschrift zouden ontvangen [19]. Pogingen om deze brief te consulteren
waren ook voor ons niet succesvol [20]. De Minister gaf in de Eerste Kamer
wel aan dat uit de brief blijkt "dat de indruk zoals die met de formulering
van de wettekst wordt gewekt wellicht iets te sterk is... en dat er eerder
moet worden gesproken van het stellen van voorbeelden dan van het stellen
van normen in dit verband (21]. Gelet op de oorspronkelijke vraagstelling
is het meer dan waarschijnlijk dat dit standpunt betrekking heeft op de
spraakkunst van de Nederlandse taal. De vraag of deze interpretatie van de
Minister wat de spraakkunst betreft een juiste lezing terzake geeft van
artikel 4, b, 2e lid, valt buiten het probleem dat ons momenteel
bezighoudt.
Het debat in de Vlaamse Raad leverde geen nieuwe elementen terzake op.
We hebben de wijze geschetst waarop de huidige versie van artikel 4, b
tot stand is gekomen. De voorbereidende werken maken niet met zoveel
woorden duidelijk waarom de term "officiële spelling" werd gekozen. Uit de
omstandigheden rond de sluiting van het Verdrag blijkt aandacht voor de
verhouding tussen spelling en spraakkunst, maar kunnen evenmin nadere
indicaties voor de draagwijdte van het begrip "officiële spelling" worden
afgeleid. Wel dient voorlopig te worden geconcludeerd dat het niet de
bedoeling van de verdragspartijen is geweest aan de term "officiële
spelling" een speciale betekenis te geven. Derhalve moet artikel 4, b
worden geïnterpreteerd '1in good faith in accordance with the ordinary
meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the
light of its object and purpose 11 [22]. Uit deze paragraaf kan wel de
bedoeling van de verdragspartijen worden geconcludeerd om de
ondubbelzinnige draagwijdte van de in artikel 4, b neergelegde
verdragsverplichting te beperken tot het gemeenschappelijk bepalen van de
"officiële spelling".
11

2.4.2. Hoe ontstond de huidige situatie op het gebied van de spelling?
Alvorens in te gaan op de vraag naar de bevoegdheid van de Nederlandse
Taalunie op het gebied van de spelling en de eventuele weerslag van
optreden van de organen van de Taalunie op de bestaande Belgische en
Nederlandse wetgeving, is het nuttig e:m kort de historische evolutie te
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schetsen die zich op het gebied van de spelling heeft voltrokken.
De belangrijkste momenten en fasen van de geschiedenis van de spelling
van de Nederlandse taal zijn bekend. We pogen de voor ons van belang zijnde
punten kort weer te geven aan de hand van de memorie van toelichting bij de
goedkeuringswet van het Taalunieverdrag, de reeds vermelde bijdrage van
Haeseryn en De Rooij, van De Rooij en De spelling van de Nederlandse taal,
waarvan de 3e bijgewerkte druk in 1980 door de Staatsuitgeverij te Den Haag
werd gepubliceerd. Wat de historische juistheid van de hier verwerkte
gegevens betreft, verlaten we ons volkomen op de zoëven vermelde
publikaties.
"De staatkundige tweedeling -- sedert 1648 -- van het Nederlandse
taalgebied heeft de eenheid van de taal niet geheel gebroken noch
ontkracht. Wel heeft zij desintegratie veroorzaakt, die grote schade heeft
toegebracht aan het gebruik van het Nederlands als gemeenschappelijke
omgangstaal binnen het taalgebied. Om deze schade ongedaan te maken, zijn
vooral in de laatste decennia talrijke initiatieven genomen, zowel van
particuliere als van officiële zijde", aldus de memorie van toelichting
[23). Gelet op de vraagstelling die ons hier bezighoudt, zijn alleen
initiatieven van overheidswege voor onze verdere uiteenzetting van belang.
"In het Noorden kwam op 18 december 1804 de eerste officiële
spellingregeling tot stand, toen het Staatsbewind van de Bataafse Republiek
de conclusies aanvaardde van de 'Verhandeling over de Nederduitsche
spelling ter bevordering van eenparigheid in deze' .... Hieruit ontstond
het 'Woordenboek voor de Nederduitsche spelling' (1805), dat in Noord en
Zuid in gebruik is gebleven tot 1864. Toen werd in België de spelling-De
Vries en Te Winkel ingevoerd [24).
Onder auspiciën van het Taal- en Letterkundig Congres publiceert dr.
L.A. te Winkel in 1863 zijn "Grondbeginselen der Nederlandsche Spelling",
die de grondslag zouden vormen van de "Woordenlijst voor de Spelling" die
hij in 1886, samen met prof.dr. M. de Vries publiceert. De Belgische
regering nam die grondbeginselen terstond in studie en vaardigde reeds op
21 november 1864 een Koninklijk Besluit uit waarbij de spelling-De Vries en
Te Winkel verplicht werd gesteld voor het onderwijs in de staatsscholen en
voor stukken uitgaande van de regering [25). Mede omdat opeenvolgende
Nederlandse regeringen zich op het standpunt stelden dat spelling geen
overheidszaak is (26] -- als gevolg hiervan verdween de sedert 1805
bestaande eenheid in spelling na de invoering van de spelling-De Vries en
Te Winkel in België -- duurde het tot 1 januari 1883 voor in Nederland een
soortgelijke beslissing werd genomen. Immers, in december 1882 besloot de
Ministerraad "dat te rekenen van 1 januari 1883 alle stukken, die van de
Departementen van Algemeen Bestuur uitgaan, zooveel mogelijk in de spelling
welke in het Woordenboek van De Vries en Te Winkel is aangenomen, zullen
geschreven worden" [27]. Van die datum af gold dus eenzelfde spelling van
de Nederlandse taal in beide landen; een eenheid die helaas in latere jaren
weer verloren zou gaan [28).
Wat de eerste decennia van de 20e eeuw betreft, valt het op 11 dat het
nemen van eenzijdige beslissingen het streven naar eenheid niet uitsluit.
De in 1883 bereikte eenheid van spelling (De Vries en Te Winkel) wordt in
1934 doorbroken door de invoering van de spelling-Marchant 11 [29], ondanks
herhaaldelijk aandringen van Belgische zijde dat minister Marchant geen
beslissing zou nemen, "voordat volledige overeenstemming met België zou
zijn bereikt" [30). De vourschriften hadden betrekking op de eindexamens
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aan de scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en aan de
kweekscholen. De regering handhaafde in de ambtelijke stukken de
spelling-De Vries en Te Winkel [31]. In 1936 zegde de Nederlandse minister
aan zijn Belgische collega toe "dat de Nederlandse regering voorshands niet
zou overgaan tot invoering van de nieuwe spelling in ambtelijke stukken"
[32].
In de zomer van 1938 bleek uit afzonderlijke standpunten van de
Belgische en Nederlandse bewindslieden dat de meningen verdeeld waren over
de wenselijkheid aan de spelling een wettelijke basis te geven. De
Nederlandse minister bereidde een wetsontwerp terzake voor, terwijl van
behoefte aan zo'n wet in België niets was gebleken. Wel erkende de
Belgische minister dat een spellingwijziging slechts bij wet verplicht zou
kunnen worden gesteld voor de scholen en de openbare besturen [33].
In Nederland werd in 194D een ontwerp van wet tot regeling van de
spelling opgesteld. De wet zou slechts een raamwet zijn, "die de basis zou
vormen voor de algemene maatregel van bestuur, waarin de regels voor de
spelling zouden zijn vervat. Het lag in de bedoeling van de. minister over
de uitvoering van de wet nauw contact te onderhouden met zijn Belgische
collega" [34].
Nog gedurende de oorlog, in maart 1944 te Londen, besloten de Belgische
en Nederlandse regering te komen "op den grondslag van de spelling-De Vries
en Te Winkel, tot een bij de wet geregelde zelfde schrijfwijze van de
Nederlandsche taal, geldende in Nederland en België!! [35). Het rapport van
een terstond na het einde van de oorlog ingestelde Belgisch-Nederlandse
commissie leidde tot het spellingbesluit van de Belgische regering van
maart 1946 en in Nederland tot de spellingwet van februari 1947, waardoor
de eenheid van de spelling opnieuw werd hersteld" [36].
"Voorbereid door een andere door de beide regeringen ingestelde
commissie, verscheen op 25 augustus 1954 de Woordenlijst van de Nederlandse
Taal, beter bekend als 'het groene boekje'. De woordenlijst en de daaraan
voorafgaande leidraad werden door de beide regeringen verbindend verklaard
voor die instellingen, organisaties en personen waarvoor de regeringen dit
konden doen .... Voor tal van gevallen, inzonderheid voor de spelling van
de bastaardwoorden, liet de woordenlijst meer dan één spelling toe.
Ondanks herhaald overleg kozen de beide regeringen niet voor dezelfde
oplossing" [37]. We komen later op de uiteenlopende regeling terug.
Aan het Cultureel Verdrag werd in 1957 een addendum toegevoegd: "De
Verdragsluitende Partijen zullen overleg plegen omtrent alle regelingen
inzake de schrijfwijze van de Nederlandse taal. Zij zullen alles in het
werk stellen om eenvormigheid van de schrijfwijze der Nederlandse taal te
bevorderen" [38]. "Dit overleg heeft echter een vrijblijvend karakter; het
verplicht de regeringen niet tot gemeenschappelijke besluitvorming" [39].
Overleg ten aanzien van de eindvoorstellen van de Belgisch-Nederlandse
commissie voor de spelling van de bastaardwoorden ( de
commissie-Pée-Wesselings) leidde tot eensgezindheid over de volgende
punten:
''1. het is wenselijk, dat er een einde komt aan de verwarring die wordt
veroorzaakt door de keuzemogelijkheden tussen een voorkeurspelling en een
progressieve spelling in de Woordenlijst van de Nederlandse Taal van 1954;
2. het is wenselijk, dat in het gehele Nederlandse cultuurgebied
eenzelfde spelling wordt aangehouden;
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3. het is wenselijk, dat de spelling zich geleidelijk en rustig verder
ontwikkelt;
4. het is wenselijk, dat spoed wordt betracht op de weg naar eenheid in
de spelling, teneinde het ontstaan van een spellingchaos zoveel mogelijk te
voorkomen 11 [ 40].
Deze gezamenlijke standpuntbepaling dateert van het voorjaar van 1972.
In die bijeenkomst was wel gebleken "dat de Belgische ministers voorlopig
wilden kiezen voor de invoering van de progressieve spelling uit het
'Groene Boekje' (1954) als enige spelling voor België en Nederland .... De
Nederlandse bewindslieden gaven er de voorkeur aan als vertrekpunt voor een
verdere gedachtenwisseling de voorstellen van de commissie-Pée-Wesselings
te volgen'' [41].
In een nota voor beide ministerraden zouden de verschillende
gezichtspunten worden geïnventariseerd. Aanvulling van deze nota werd
doorkruist door de oprichting in 1975 van de werkgroep ad hoc, waarvan de
activiteiten via de begeleidingscommissie hebben geleid tot de oprichting
van de Nederlandse Taalunie.

2.4.3. De bestaande situatie op spellinggebied: de Belgische en Nederlandse
wetgeving terzake en het Addendum van 1957 bij het Cultureel Verdrag van
1946

Tegen de achtergrond van de historische evolutie zoals in paragraaf 2.4.2.
kort geschetst, kan de bestaande situatie op spellinggebied als volgt
worden samengevat.
2.4.3.1. De Nederlandse regeling
2.4.3.1.1. Vonn

Zoals eerder vermeld was oorspronkelijk de gedachte een raamwet op te
stellen, die de basis zou vormen voor de algemene maatregel van bestuur,
waarin de regels voor de spelling zouden zijn vervat [42). Deze
constructie werd ook gehandhaafd na de Tweede Wereldoorlog. Een
wetsontwerp zou worden ingediend waarvan de inhoud overeenkwam met die van
het Belgische besluit, "terwijl in het ontwerp van de algemene maatregel
van bestuur de bepalingen uit de bijlage van het Belgische besluit waren
opgenomen" [43]. "Ten gevolge van een amendement ... waren de bepalingen
uit de ontworpen algemene maatregel van bestuur opgenomen in het corpus van
de wet zelf' [44].
Uitgangspunt voor de Nederlandse regeling is de Spellingwet-1947, Wet
van 14 februari 1947, houdende voorschriften met betrekking tot de
schrijfwijze van de Nederlandsche taal [45]. Bij Koninklijk Besluit van 19
maart 1947 werd bepaald dat de Spellingwet op 1 mei 1947 in werking trad

[46].
Verder zijn als juridisch instrumentarium nog van belang een aantal
Koninklijke Besluiten en ministeriële richtlijnen.
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2.4.3.1.2. Inhoud

De schrijfwijze volgens De Vries en Te Winkel wordt omschreven als de
officiële schrijfwijze van de Nederlandse taal met inachtneming van een
aantal regels (artikel 1). Een aantal regels wordt in de wet zelf
uitgewerkt, terwijl andere bij algemene maatregel van bestuur zullen worden
geregeld ( o.a. schrijfwijze van Nederlandse aardrijkskundige namen,
historische namen en bastaardwoorden).
Een aantal aangelegenheden werd geregeld in de "Woordenlijst van de
Nederlandse taal", verschenen op 25 augustus 1954. Woordenlijst en
Inleiding werden bindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 31 oktober
1953 [47]. Met betrekking tot Nederlandse aardrijkskundige namen en
historische namen zijn nog geen algemene maatregelen van bestuur
verschenen.
2.4.3.1.3. Draagwijdte

Het toepassingsgebied van de Spellingwet-1947 kan als volgt worden
omschreven. De officiële schrijfwijze geldt voor alle in het Nederlands
gestelde stukken uitgaande van de ministeriële departementen, autoriteiten,
colleges en ambtenaren, en voor de instellingen van openbaar en
gesubsidieerd bijzonder onderwijs (artikelen 2 en 3). Sanctionering voor
de laatste categorie bestemmelingen van de wet, namelijk het onderwijs, is
gelegen in de eventuele niet-erkenning van examens (artikel 4).
2.4.3.2. De Belgische regeling
2.4.3.2.1. Vorm

Uitgangspunt voor de Belgische regeling is het Regentsbesluit van 9 maart
1946, "Regeling van de Spelling der Nederlandsche taal 11 [48]. De bedoeling
van het besluit was, luidens het verslag aan de regent, "de beslissingen
die getroffen en de regels die vastgesteld werden door de gemengde
Nederlandsch-Belgische commissie ... aan te nemen" [49]. Er werd een
overgangsperiode van drie jaar voorzien "opdat de aanpassing in het
onderwijs en in de administratie zonder ontreddering zou kunnen geschieden,
en de belangen van de uitgevers zouden geëerbiedigd worden" [50]. De
uitvoering van de voorschriften in artikel 1 van het besluit bedoeld, moest
voltooid zijn drie jaar na datum van het besluit (artikel 3) [51].
2.4.3.2.2. Inhoud

De conclusies en regels van de Nederlands-Belgische commissie worden
aangenomen, zoals zij geformuleerd zijn in de bijlage bij het besluit
(artikel 1). De kern van de regeling vinden we dus in de bijlage bij het

Regentsbesluit en niet zoals in de Spellingwet-1947 in het corpus zelf van
de wet. De punten 1-5 van de bijlage komen dan ook, op de gegeven
voorbeelden na, inhoudelijk overeen met artikel 1, 1-5 van de
Spellingwet-1947.
Met betrekking tot een aantal spellingaangelegenheden worden
overgangsbepalingen vastgesteld, grotendeels gelijklopend met artikel 1,
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6-11 van de Spellingwet-1947, wat de identificatie ervan betreft. Voor de
schrijfwijze van de Nederlandse aardrijkskundige namen zal gewacht dienen
te worden op de vaststelling van hun officiële spelling ( art. 1, a van de
overgangsbepalingen).
Onder andere ten &anzien van het voornaamwoordelijk gebruik "zullen
aanwijzingen worden gegeven in een samen te stellen volledige woordenlijst"
(artikel 2 van de overgangsbepalingen). Hetzelfde geldt voor de
bastaardwoorden (artikel 3 van de overgangsbepalingen). In afwachting
daarvan geldt de woordenlijst van De Vries en Te Winkel. Op deze en andere
verschîllen met de Spellingwet-1947 komen we sub 2.4.3.3. nog terug.
In artikel 2 van het Besluit zelf wordt nog bepaald "dat de conclusies
en regels van de Nederlands-Belgische Commissie slechts (kunnen) worden
gewijzigd in overleg met de Nederlandse regering\ een bepaling die in de
Spellingwet-1947 niet voorkomt.
De Woordenlijst en de Inleiding ervan werden bindend verklaard bij
Koninklijk Besluit van 19 augustus 1954 [52]. De officiële spelling,
waarnaar het besluit verwijst, van Nederlandse aardrijkskundige ( en
historische) namen is momenteel nog niet vastgesteld.

2.4.3.2.3. Draagwijdte
Het toepassingsgebied van het Regentsbesluit van 9 maart 1946 kan als volgt
worden omschreven. De officiële schrijfwijze wordt aangenomen voor het
onderwijs, voor de administratieve briefwisseling, voor de Nederlandse
tekst van wetten en besluiten en, in het algemeen, voor alle openbare akten
uitgaande van de wettig aangestelde overheid (artikel 1). Er wordt geen
onderscheid vermeld tussen openbaar en gesubsidieerd onderwijs. Evenmin is
een sanctionering voorzien voor niet-naleving van de regels in het
onderwijs.

2.4.3.3. Enkele opmerkingen

In verband met de zoëven geschetste situatie dient het volgende te worden
opgemerkt. De vorm waarin de spellingbepalingen werden gegoten is
verschillend: een wet en algemene maatregelen van bestuur in Nederland, een
Regentsbesluit [53] en Koninklijke Besluiten in België. De keuze van deze
vorm, bepaald door de eigen systematiek van elke nationale rechtsorde,
heeft als gevolg dat wijzigingen, aan te brengen in bovenvermelde teksten,
dienen te geschieden door rechtshandelingen van hetzelfde niveau, m.a.w.
bij of krachtens de wet in Nederland, zonder wetgevend initiatief in
formele zin in België [54]. We laten hierbij even de weerslag van besluiten
van het Comité van Ministers op de bestaande situatie buiten beschouwing.
Betekent wat werd uiteengezet dat de spellingregeling, los van de
eventuele activiteiten van de Nederlandse Taalunie, op dit ogenblik
identiek is in België en Nederland? De Rooij en Haeseryn stellen in dit
verband: "De formulering van de gegeven spellingvoorschriften en de in
uitzicht gestelde regelingen in artikel 1 van de Nederlandse wet komt,
afgezien van het weglaten van de voorbeelden, nagenoeg overeen met die van
de bijlage bij het Belgische besluit. (De leden 6 t/m 11 van bedoeld
artikel vallen in dat besluit onder de overgangsbepalingen). Beide teksten
gaan immers terug op de voorstellen in het rapport van een in 1945
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ingestelde gemengde Nederlands-Belgische commissie" [55]. De weglating in
de Belgische teksten van de vermelding van historische namen in de
overgangsbepalingen -- vermelding di~ wel voorkomt in artikel 1, 11 van de
Spellingwet-1947 -- dient naar ons oordeel als legistieke omissie te worden
gekwalificeerd [56].
Met betrekking tot de bastaardwoorden bepaalde een Belgische
ministeriële circulaire van 14 september 1959 dat "in afwachting van een
definitieve overeenkomst tussen Nederland en België ... voorlopig voor
ambtelijk als voor onderwijsgebruik de voorkeurspelling dient (te worden)
gevolgd" [57]. De Nederlandse uitvoeringsbepalingen, "de ministeriële
circulaires die voor de genoemde sectoren van de maatschappij bestemd
waren" laten o.a. dit verschil zien: "De overheid moet zich aan de
voorkeurspelling houden; voor het onderwijs geldt dat in beginsel ook, maar
het gelijkmatig gebruik van de andere spelling wordt niet ... als fout
aangemerkt" [58].
De beide neerlandici, De Rooij en Haeseryn, gaan op zoek naar
verklaringen voor dit verschil en wijzen o.a. op de volgende passage uit
De spelling van de Nederlandse taal: "In Nederland kon -- als gevolg van de
grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs -- aan de scholen niet
de verplichting worden opgelegd tot het gebruiken van de ambtelijk
voorgeschreven voorkeurspelling" [59]. Beide auteurs merken hierbij op:
"Als dat waar is, als de regering dus in spellingzaken bepaalde
verplichtingen niet aan de scholen kan opleggen die ze wel kan opleggen aan
haar ambtenaren, kunnen we alleen maar tot de uitermate interessante
conclusie komen, dat de Spellingwet-1947 in strijd is met de Nederlandse
Grondwet. Er wordt namelijk in de wettekst -- anders dan in de circulaires
-- geen enkel onderscheid gemaakt tussen wat aan de overheid en wat aan het
onderwijs wordt voorgeschreven" [60].
Deze conclusie is inderdaad afhankelijk van de juistheid van de
aangehaalde passage uit De spelling van de Nederlandse taal. Naar ons
oordeel dringt de conclusie in verband met de Spellingwet-1947 zich evenwel
niet op; de Spellingwet-1947 is conform de Nederlandse Grondwet en de
passage in haar algemene formulering onjuist. Immers, we moeten hiervoor
te rade gaan bij artikel 23 van de Nederlandse Grondwet (1983), waarvan de
voor ons relevante bepalingen als volgt luiden: "l. Het onderwijs is een
voorwerp van de aanhoudende zorg der regering. 2. Het geven van onderwijs
is vrij, behoudens het toezicht van de overheid. ... 5. De eisen van
deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te
bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met
inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid
van richting".
De grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs verhindert niet
dat bij de wet door de overheid eisen van deugdelijkheid aan het onderwijs
worden gesteld. Het opleggen van de verplichting tot het gebruiken van
ambtelijk voorgeschreven voorkeurspelling kan in redelijkheid worden
beschouwd als een eis die verband houdt met de deugdelijkheid van het
onderwijs. Deze interpretatie wordt niet tegengesproken door de
parlementaire behandeling van de regeringsvoorstellen terzake, waarbij het
eerste lezingsontwerp inzake het onderwijs door de Tweede Kamer werd
verworpen [61]. De regering had in haar toelichting gesteld dat de
vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs in acht moet worden
genomen bij elke wettelijke regeling van voorwaarden. Overigens gaf de
11
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regering als haar mening te kennen dat de vrijheid van richting van het
bijzonder onderwijs geen absolute vrijheid voor het bijzonder onderwijs
inhoudt. Raars inziens zou de wetgever ingevolge de Grondwet de opdracht
hebben om, met inachtneming van de vrijheid van richting, voorwaarden te
stellen aan de inrichting en de functionering van het door de overheid
bekostigd onderwijs" [62).
Uit de parlementaire behandeling zoals samengevat door Kortmann [63],
zij het volgende aangestipt. De eisen van deugdelijkheid raken de inhoud
van het onderwijs. De grondwetgever heeft willen voorkomen dat zaken van
essentiële betekenis buiten de wetgever om zouden worden geregeld. De
vaststelling van deugdelijkheidseisen is een fundamentele regeling voor een
zaak van algemeen belang, zoals het onderwijs. Anderzijds gaat het om een
terrein waar het bijzonder onderwijs vrijheid van inrichting toekomt en dat
door de overheid slechts met de grootst mogelijke terughoudendheid zou
mogen worden betreden. Volgens de regering was steeds beslissend geweest of
in het licht van de vrijheid van het bijzonder onderwijs, het stellen van
voorwaarden door de overheid noodzakelijk en aanvaardbaar is. Indien wordt
voldaan aan gestelde eisen van deugdelijkheid en andere
bekostigingsvoorwaarden, heeft het bijzonder onderwijs recht op vrije
institutionalisering en vrije inrichting van dat onderwijs.
Hiermee is naar ons oordeel voldoende duidelijk gemaakt,. voor zover voor
de beantwoording van vraag 2.4. van belang, dat de Spellingwet-1947 als
conform de Grondwet dient te worden beschouwd en de aangehaalde passage uit
De spelling van de Nederlandse taal niet kan worden onderschreven.
Tenslotte dient nogmaals te worden gewezen op artikel 2 van het
Regentsbesluit: de vermelde conclusies en regels kunnen slechts worden
gewijzigd in overleg met de Nederlandse regering. Meer dan 10 jaar vóór het
Addendum bij het Cultureel Verdrag, waarin een verplichting tot overleg
werd opgenomen, voorzag de Belgische wetgeving in de verplichting niet tot
eenzijdige wijziging van de afgesproken spellingsregeling over te gaan, een
verplichting die als eenzijdige rechtshandeling bindend was voor België in
de zin door het Internationaal Gerechtshof omschreven [64]. In de
Nederlandse Spellingwet-1947 komt een gelijkaardige bepaling niet voor;
integendeel in artikel 5 is er sprake van een vaste Commissie van Advies
inzake de schrijfwijze van de Nederlandse Taal, die ook op eigen initiatief
advies kan uitbrengen omtrent ontwerpen tot wijziging van deze wet.
Nergens is er in de tekst enige verplichting tot voorafgaand overleg met de
Belgische regering opgenomen.

2.4.4. De begrippen "spelling", "ofliciële spelling", "schrijfwijze" en
"spraakkunst"

In deze paragraaf onderzoeken we de normale betekenis van de begrippen
''spelling" en "officiële spelling''. Wat dit tweede begrip betreft, zal

rekening dienen te worden gehouden met zijn uitdrukkelijke toevoeging in
artikel 4, b bij het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag en van de
door beide landen gevolgde praktijk terzake vóór de oprichting van de
Nederlandse Taalunie.
De term "schrijfwijze" zal eveneens kort moeten worden toegelicht, gelet
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op het gebruik van de term in het Addendum bij het Cultureel Verdrag van
1946 en in de Spellingwet-1947.
Tenslotte moet worden besproken of en in hoeverre de begrippen
"spellingn en "spraakkunst" van elkaar dienen te worden onderscheiden
zonder uitvoerig op deze in wezen niet-juridische problematiek in te gaan.
We behandelen dit aspect slechts in die mate dat het relevant is voor de
beantwoording van vraag 2.4.
In de onderstaande uiteenzetting steunen we grotendeels op de
basisgegevens die ons, met het oog op de verdere juridische analyse, worden
aangereikt door de neerlandici De Rooij en Haeseryn.
2.4.4.1. Het begrip 11 spelling 11
We gaan hiervoor te rade, zoals trouwens ook voor de begrippen die sub
2.4.4.2., 2.4.4.3. en 2.4.4.4. worden behandeld, niet alleen bij de
dagelijkse omgangstaal, maar ook bij de woordenboeken.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft als betekenissen:
"voorspelling, voorzegging; wijze van spellen" [65].
In de lle druk van Van Dale wordt spelling omschreven als: 11 1. het
spellen; 2. systeem dat, regels die gevolgd worden bij het spellen,
schrijfwijze der woorüen; 3. vorm waarin woorden geschreven moeten worden"
[66].
De tweede betekenis voor Van Dale gegeven is voor ons hier van belang en
komt elders in Van Dale ook voor: "De spelling geeft de regels aan volgens
welke in een bepaalde taal, in dit geval de Nederlandse, de woorden moeten
worden geschreven" [67]. Het verschil met de in het woordenboek zelf
gegeven betekenis is gelegen in de toevoeging "moeten worden geschreven";
een duidelijke verwijzing naar de spelling als een systeem, regels die
gevolgd worden bij het spellen omdat er terzake voorschriften,
verplichtingen bestaan. Dit element lijkt ons evenwel voor de omschrijving
van het begrip "spelling" niet wezenlijk, maar komt aan de orde bij de
kwalificatie '' officiële spelling".
Spelling kan dus in de normale betekenis van dit woord worden omschreven
als de regels die gevolgd worden bij het spellen.
2.4.4.2. Het begrip "officieel"
Het Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal geeft de volgende
omschrijving: "van regerings- of ambtswege; echt, wettig".
In Van Dale vinden we de volgende definities: 11 1. erkend door of
uitgaande van het bevoegde gezag, ambtelijk; 2. (oneig.) zodanig dat aan
alle vormelijke verplichting voldaan is; 3. (fig.) volgens de gebruikelijke
voorstelling, naar men voorgeeft" [68].
De figuurlijke en oneigenlijke betekenissen zijn hier voor ons niet van
belang. Derhalve dient te worden uitgegaan van de omschrijving dat
"officieel" betekent: erkend door of uitgaande van het bevoegde gezag. We
zullen evenwel moeten nagaan of de hier gegeven betekenis in combinatie met
de term "spelling" voldoende is om uit te drukken hoe de combinatie zoals
ze werd gebruikt in artikel 4, b van het Taalunieverdrag dient te worden
geïnterpreteerd.
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2.4.4.3. Het begrip "s.chrijfwijzelt
Het begrip "schrijfwijze" komt in het Verdrag niet voor, wel in het
Addendum bij het Cultureel Verdrag in de Spellingwet van 1947 en in het
Regentsbesluit van 1946. Vragen terzake opgeworpen door De Rooij en
Haeseryn nopen tot omschrijving van het begrip.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt als betekenissen: "wijze
letters te vormen; wijze een taal of een woord te schrijven 11 •
In Van Dale lezen we: 11 1. wijze van schrijven, van letters trekken; 2.
wijze waarop men woorden schrijft, spelt, spelling; 3. schrijftrant" [69].
De tweede omschrijving is hier van toepassing. Een eenvoudige
vergelijking van de beide omschrijvingen "spelling" en 11 schrijfwijze 11 leert
dat de woorden als elkaars synoniemen dienen te worden beschouwd en als
zodanig ook kunnen worden gebruikt. De verwijzing in beide gevallen naar
het voorbeeld van de spelling, schrijfwijze van De Vries en Te Winkel toont
dit nog ten overvloede aan.
Derhalve kan ook het begrip schrijfwijze worden bepaald als het systeem
dat, de regels die gevolgd moeten worden bij het spellen.
2.4.4.4. Het begrip "spraakkunst"
Het begrip "spraakkunst" komt in de vraagstelling van vraag 2.4. niet voor.
We vermelden hier de betekenis ervan, omdat de term wel voorkomt in artikel
4, b, waarin ook over spelling wordt gesproken en omdat over hun
onderscheid en onderlinge samenhang vragen worden opgeworpen door De Rooij
en Haeseryn.
In het Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt "spraakkunst" als volgt
omschreven: "spraakkunde -- taalkunde
Bij Van Dale vinden we deze definities: "l. leer van de taalvormen,
leer van het systeem van een taal, van haar klanken, woordsoorten,
verandering en vorming der woorden en van de bouw van zinnen en zinsdelen,
grammatica; 2. boek dat de regels van een taal bevat, grammatica" [70].
De bij Van Dale gegeven eerste betekenis is voor ons nu van belang.
11

•

2.4.4.5. Enkele opmerkingen
We hebben hier kort de normale betekenis aangegeven van de begrippen die
bij de beantwoording van vraag 2.4. van belang zijn.
Eerst en vooral dient te worden opgemerkt dat, zoals De Rooy en Haeseryn
zelf concluderen [71], aan het systematisch gebruik door de Nederlandse
wetgever en in het Addendum bij het Cultureel Verdrag [72] geen bepaalde
bedoeling moet worden verbonden waardoor "schrijfwijze" een duidelijk
ruimere betekenis moet hebben dan "spelling", omdat het ook grammaticale
aspecten van de geschreven taal zou bevatten. 11We kunnen dus wel
aannemen", aldus terecht beide auteurs, "dat het gebruik van de term
'schrijfwijze' niet bedoeld is als een verantwoording van het feit dat er
in een 'spellingwet' tevens grammaticale voorschriften gegeven worden"

[73].
Uit wat eerder werd aangestipt zij herhaald dat spelling de regels omvat
die gevolgd worden bij het spellen. Gaat het om officiële spelling, dan
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zijn dezelfde regels erkend door of uitgaande van het bevoegde gezag. Dient
hiermee te worden volstaan en is hiermee derhalve een volledige
interpretatie gegeven van deze zinsnede uit artikel 4, b?
Voorwerp en doel van het Taalunieverdrag, de voorbereidende werken en de
staatspraktijk van beide landen vóór de sluiting van het verdrag nopen tot
de volgende beschouwingen.
Neerlandicus De Rooij stipt wat de speiling betreft het volgende aan:
"Deze heeft vanaf de Middeleeuwen tot het begin van de 19e eeuw de nodige
veranderingen ondergaan zonder dat de overheid regelend optrad, daarna zijn
er veranderingen opgetreden door én ondanks de officiële regelingen ...
Spellingregeling door de. ove.rheid heeft een traditie van bijna twee eeuwen''

[74).
Dit historische gegeven en het overheidsoptreden sinds 1804, zoals
geschetst in paragraaf 2.4.2., bevestigen dat de vermelde betekenis van
officieel ook gehanteerd kan worden inzake de spelling: erkend door of
uitgaande van de overheid. Deze interpretatie kan aan artikel 4, b worden
gegeven en is zeker overeenkomstig de bedoeling van de verdragspartijen:
door de vermelding dat het om de officiële spelling gaat, stond beide
partijen onmiskenbaar overheidsoptreden terzake voor ogen.
Een verdere vraag is of de bedoeling van verdragspartijen nog nader kan
worden gepreciseerd, met andere woorden of de voorlopige conclusie dat de
partijen niet de bedoeling hadden aan de term een speciale betekenis te
geven, nog kan worden gehandhaafd, waarbij speciale betekenis dan dient te
worden opgevat als "the ordinary meaning in the particular context" [75].
Het bilaterale karakter van het Taalunieverdrag maakt het betrekkelijk
eenvoudig om de mogelijke speciale betekenis op te sporen aan de hand van
de eenzijdige en gezamenlijke staatspraktijk van beide landen vóór de
oprichting van de Taalunie.
Zowel uit eenzijdig als gezamenlijk optreden inzake spellingvraagstukken
kan onmiskenbaar worden afgeleid dat de regeling van de spelling door de
overheid werd voorgeschreven voor de sectoren van onderwijs en overheid; we
verwijzen hiervoor naar pa.ragraaf 2.4.2. Beide verdragspartijen hebben
terzake een soms eigen, sinds kort ook een gedeelde traditie met dezelfde
oriëntatie.
Hieruit mag redelijkerwijze worden geconcludeerd dat de term "officiële
spelling", wanneer hij werd en wordt gehanteerd door de Belgische of
Nederlandse overheid, deze connotatie wat zijn toepassingsgebied betreft
met zich bracht en impliceerde, waarbij afzonderlijke of gezamenlijke
verwijzingen naar deze terminologie geen verschil maakte voor de te geven
interpretatie. Wanneer België en/of Nederland vóór en los van de sluiting
van het Taalunieverdrag de term "officiële spelling" hanteerden of
hanteren, is dus meteen meegegeven dat "officieel" niet alleen dient te
worden begrepen als "erkend door of uitgaande van het bevoegde gezag", maar
terzake van de spelling tevens inhoudt "erkend door of uitgaande van het
bevoegde gezag voor toepassing in onderwijs en bij de overheid".
De Rooij merkt zeer juist op "dat wie niet (meer) aan enige vorm van
onderwijs deelneemt en wie niet in overheidsdienst is (en als zodanig min
of meer geregeld schriftelijke taaluitingen produceert), zich alleen maar
iets aan een nieuwe spelling zal laten liggen voor zover hij of zij daartoe
zelf gemotiveerd en/of in staat is" [76].
Derhalve leiden bovenstaande beschouwingen ertoe de normale betekenis
van de term "officiële spelling" te nu.anceren en te preciseren, zodat de
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interpretatie voor wat artikel 4, b van het Taalunieverdrag betreft als
volgt zou moeten luiden, overeenkomstig de bedoeling van de
verdragspartijen: de officiële spelling van de Nederlandse taal zijn de
regels die gevolgd worden, in onderwijs en bij de overheid, bij het spellen
van de Nederlandse taal erkend door of uitgaande van het bevoegde gezag.
Tenslotte rijst de vraag naar de inhoud van deze regels in deze zin: de
Spellingwet-1947 en het Regentsbesluit uit 1946 bevatten niet alleen
bepalingen over spelling, maar ook over spraakkunst, zoals hiervoor
omschreven sub 2.4.4.4. De Rooij en Haeseryn merken op: "Men is er zich
namelijk altijd wel van bewust geweest dat spellingwetten, besluiten,
commissies e.d. meer regelden dan spelling alleen, al zal dit bewustzijn
niet bij alle betrokkenen op alle momenten even helder geweest zijn" [77].
Kan hieruit worden afgeleid dat de zoëven gegeven interpretatie van de
term "officiële spelling" nog nader dient te worden bepaald als eveneens
omvattende regels inzake de spraakkunst, op basis van een analoge
redenering als welke werd gevolgd voor het traditionele toepassingsgebied
van de officiële regeling van de spelling?
We menen van niet, op basis van de uitdrukkelijke afzonderlijke
vermelding in artikel 4, b van de spraakkunst van de Nederlandse taal als
zodanig. Deze toevoeging in nevenschikking zou overbodig zijn, indien de
verdragspartijen, gelet op de gegroeide praktijk, de bedoeling hadden
officiële spelling op te vatten als tevens omvattende bepalingen van
grammaticale aard.
Deze interpretatie laat zich verzoenen met de voorbereidende werken van
het Taa1unieverdrag. In artikel 3 van het ontwerpverdrag van de werkgroep
ad hoc werd in lid a gehandeld over het gemeenschappelijk bepalen van de
spelling, terwijl in lid b partijen zich ertoe verbonden zich te onthouden
van afzonderlijke initiatieven op het gebied van woordenboeken en
grammatica's (78]. Weliswaar wordt grammatica hier gebruikt in de zin van
een boek dat de regels van een taal bevat, maar dit impliceert eveneens de
eerste door Van Dale genoemde betekenis.
Ook de memorie van toelichting, zowel in de definitieve versie als in de
ontwerptekst van de begeleidingscommissie, vermeldt afzonderlijk, weliswaar
in één zin maar onderscheiden, spelling en spraakkunst van de Nederlandse
taal. Hetzelfde geldt trouwens voor de nota van de begeleidingscommissie
over de personele, financiële en materiële gevolgen van de Taalunie.
De omstandigheden van de sluiting van het Verdrag leveren terzake deze
elementen op. Het in één adem noemen, in artikel 4, b, van de officiële
spelling en spraakkunst leidde tot een vraag tijdens de behandeling van het
wetsontwerp tot goedkeuring van het Verdrag in de Tweede Kamer [79]. De
vraagsteller expliciteerde zijn in de vraag verborgen stelling "dat het
gans andere dingen zijn, die niet over één kam kunnen geschoren worden"
[80]. De minister was het met deze stelling volmondig eens: "Uiteraard
zijn spelling, spraakkunst, grammatica en wat dies meer zij onderscheiden
zaken" [81 ].
Een normale, grammaticaal ook juiste interpretatie van artikel 4, b
leidt ertoe te stellen dat de verdragspartijen zich in artikel 4, b ertoe
verbinden over te gaan tot de gemeenschappelijke bepaling van zowel de
officiële spelling van de Nederlandse taal, als van haar daarvan te
onderscheiden grammatica [82).
ln het kader van onze vraagstelling dienen wij hier buiten beschouwing
te laten problemen zoals "is het verantwoord spelling en spraakkunst in één
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wet te regelen" en de daaraan voorafgaande vraag of het wel verantwoord en
gewenst is wettelijke voorschriften te geven op het gebied van de
Nederlandse grammatica? [83] In deze typisch neerlandistische vraagstukken
kunnen wij als juristen niet treden. We mogen volstaan met erop te wijzen
dat de beslissingen terzake een resultaat zullen zijn van discussies over
descriptieve, normatieve en theoretische grammatica (84). We stellen
alleen terzake vast dat De Rooij en Haeseryn erop wijzen dat anders 11 dan
bijvoorbeeld in het geval van spelling en terminologie bestaat er inzake
overheidsbeleid op het gebied van de spraakkunst weinig of geen traditie"
[85].

2.4.5. Beschikt de Nederlandse Taalunie reeds de jure en de facto over deze
bevoegdheid?

In deze paragraaf onderzoeken we het bestaan van bevoegdheid voor de
Nederlandse Taalunie op het gebied van de officiële spelling, zoals die in
paragraaf 2.4.4. nader werd omschreven. Dit probleem is een concrete
toepassing van de algemene vraagstelling naar de bevoegdheden van de
Taalunie, een vraagstelling die we bij de beantwoording van vorige
onderwerpen reeds hebben ontmoet. We kunnen hier dus volstaan met de reeds
geformuleerde overwegingen terzake kort samen te vatten.
In vraag 2 onderzochten we de juridische relatie tussen het
Taalunieverdrag en het Cultureel Verdrag van 1946, met inbegrip van het
Addendum uit 1957. In dit addendum werd een dubbele verplichting aan het
Cultureel Verdrag toegevoegd. Enerzijds de ongekwalificeerde verplichting
om overleg te plegen "omtrent alle maatregelen inzake de schrijfwijze van
de Nederlandse taal". Anderzijds de verplichting om "alles in het werk te
stellen om eenvormigheid van de schrijfwijze der Nederlandse taal te
bevorderen". Dus, alle maatregelen vormen voorwerp van overleg, maar
dienen niet gezamenlijk te worden genomen; afzonderlijke beslissingen van
de verdragspartijen waren dus mogelijk onder een dubbele voorwaarde. De
maatregelen dienden voorwerp van overleg te hebben uitgemaakt en moesten
rekening houden met, in de lijn liggen van, te rijmen zijn met de
bevordering van de eenvormigheid. Deze eenvormigheid kan alleen bevorderd
en niet gegarandeerd worden; daarvoor zouden gemeenschappelijke
beslissingen moeten worden genomen.
Dit Addendum uit 1957 is niet meer verenigbaar met de tekst van het
Taalunieverdrag. Immers, de zoëven vermelde gemeenschappelijke beslissingen
zijn uitdrukkelijk voorzien in artikel 4, b. De partijen besluiten tot
gemeenschappelijke bepaling van de officiële spelling. Eenzijdige
maatregelen terzake zijn dus voortaan uitgesloten en het voeren van overleg
over nog te nemen afzonderlijke maatregelen uiteraard ook. Het overleg dat
nog dient te worden gevoerd, dient in de organen van de Taalunie plaats te
grijpen en is bovendien niet vrijblijvend, want het is gericht op het nemen
van een gezamenlijke beleidsbeslissing.
Uit de beantwoording vz.n vraag 2.2. is eveneens gebleken dat op de in
artikel 4, b, c, d, e1en f genoemde terreinen -- en dus ook op het gebied
van de spelling -- de verdragspartners geen rechtsgeldige beslissingen meer
kunnen nemen, noch afzonderlijk omdat de beslissing in gemeenschappelijk
overleg dient te worden getroffen, noch gemeenschappelijk omdat het terrein
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nu tot de bevoegdheid van de Taalunie behoort en derhalve de organen van de
Taalunie de geëigende kanalen zijn voor de besluitvorming terzake en dan
denken we met name ook aan de adviserende fase in het ganse
besluitvormingsproces.
De Nederlandse Taalunie als afzonderlijke internationale organisatie
heeft een aantal bevoegdheden uit het Cultureel Verdrag de jure
overgenomen, zoals op spellinggebied het geval is.
Onder verwijzing naar de toelichting bij vraag 2 kan derhalve en
wellicht ten overvloede worden gesteld dat deze bevoegdheidsovergang de
jure heeft plaatsgevonden en er dus helemaal geen behoefte bestaat aan het
vastleggen ervan in een afzonderlijke regeling. Deze materie wordt immers
volledig beheerst door de artikelen 30 en 59 van het Verdrag van Wenen
inzake het verdragenrecht.
De overdracht de facto betreft, zoals eveneens bij vraag 2.2. gesteld,
alleen de zuiver administratieve overdracht in concreto van de op de
spellingproblematiek betrekking hebbende dossiers.
De bevoegdheidsovergang de jure heeft plaatsgevonden op een nauwkeurig
te bepalen ogenblik; het referentiepunt is het ogenblik waarop de beide
partijen uitdrukkelijk hun bedoeling terzake hebben gemanifesteerd: de
datum a quo is 9 september 1980, de datum waarop het Taalunieverdrag te
Brussel werd gesloten.
Eenzijdige beslissingen op het gebied van de officiële spelling na 9
september 1980 door een of beide verdragspartners zouden in strijd zijn met
artikel 18 van het Verdrag van Wenen, indien ze getroffen werden vóór het
van kracht worden van het Taalunieverdrag op 1 april 1982 (86].
Gelijkaardige beslissingen genomen na het in werking treden van het Verdrag
zouden zonder de minste twijfel een verdragsschending opleveren en dus niet
conform zijn aan artikel 26 van het Verdrag van Wenen, met alle daaraan
verbonden juridische gevolgen [87].
Tenslotte dient eraan herinnerd te worden dat wat artikel 4, b betreft,
aan de vermelding van de terreinen officiële spelling en spraakkunst in de
memorie van toelichting, in tegenstelling tot de andere gebieden bestreken
door artikel 4, niet de zinsnede voorafgaat "waar dit binnen de bevoegdheid
van de Verdragsluitende Partijen ligt". De partijen gaan deze verplichting
dus aan zonder deze kwalificatie of beperking en gaan er dus van uit dat
het gemeenschappelijk bepalen van de officiële spelling en spraakkunst van
de Nederlandse taal zonder enig voorbehoud binnen hun bevoegdheid valt. Hoe
deze nu gemeenschappelijk uit te oefenen bevoegdheid inhoudelijk wordt
omschreven, werd in paragraaf 2.4.4. uiteengezet. In tegenstelling tot de
paragrafen c, d, e en f van artikel 4, gaat het in artikel 4, b wel
degelijk om een absolute verplichting, in deze zin dat partijen zich niet
kunnen beroepen op enige exceptie van onbevoegdheid terzake.

2.4.6. Is er reeds verdragspraktijk inzake de spelling?
· Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (1969) bepaalt dat er bij
, de interpretatie van een verdrag ook rekening zal worden gehouden met "any
subsequent agreement in the application of the treaty which establishes the
agreement of the parties regarding its interpretations" (art. 31, par. 3

(b)).
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Dit geldt dus ook voor de interpretatie van artikel 4, b. Van belang is
dus de manier waarop de twee verdragspartijen, via hun vertegenwoordigers
in het Comité van Ministers, het verdrag hebben toegepast en daardoor
onderlinge overeenstemming hebben bereikt over de wijze van interpretatie.
Belangrijk hierbij is dat het dient te gaan om gezamenlijk optreden in het
Comité van Ministers, wat dus meteen inhoudt dat een bepaalde
verdragsinterpretatie die door één van beide wordt voorgestaan, hiervoor
niet in aanmerking kan komen zolang ze door de andere verdragspartij niet
is aanvaard [87bis].
Deze interpretatieregel impliceert dat het dient te gaan om
verdragsinterpretatie door de partijen. Derhalve kan a.an de
verdragsinterpretatie door de Interparlementaire Commissie, de Raad of het
Algemeen Secretariaat deze waarde niet worden toegekend, omdat het gaat om
niet intergoevernementeel samengestelde organen. Hun verdragsinterpretatie
is uiteraard relevant, maar dan als bijkomend interpretatiemiddel, zoals
bepaald in artikel 32 van de Conventie van Wenen.
We dienen ons hier dus te beperken tot het gezamenlijke optreden van de
verdragspartijen, via het Comité van Ministers. In de besluiten van het
Comité van Ministers, al dan niet getroffen ingevolge ministerieel
vooroverleg, wordt tot op heden nergens gehandeld over het
gemeenschappelijk bepalen van de officiële spelling. Derhalve kan uit de
besluiten van het Comité van Ministers niet worden afgeleid hoe het Comité
van Ministers, m.a.w. de beide verdragspartijen de vraag benaderen die ons
momenteel bezighoudt, noch hoe het begrip 11 officiële spelling'' door hen nu
wordt geïnterpreteerd eventueel op een wijze die afwijkt van wat reeds werd
uiteengezet.
Evenmin konden dergelijke gegevens inzake het standpunt van de
verdragspartijen worden geput uit mondelinge toelichtingen door de Algemeen
Secretaris.
Nochtans dient wat zoëven werd gesteld te worden genuanceerd in het
licht van de reeds genomen begrotingsbesluiten. Immers, in Deel B. van de
begrotingen 1985-1986 dat betrekking heeft op de werkvelden, wordt de
spellingproblematiek onder verwijzing naar artikel 4, b afzonderlijk
vermeld, zoals trouwens ook het geval is voor de andere terreinen waarop
het Taalunieverdrag slaat.
Voor de begroting 1985 gaat het om een bedrag van 120.000 gulden, als
volgt samengesteld: 50.000 gulden structureel volume met ingang van 1985 en
70.000 gulden niet-structureel, namelijk van overschotten 1984 [88]. Voor
de begroting 1986 gaat het om een bedrag van 80.000 gulden [89].
Het voorzien in de begroting van uitgaven op het werkveld van de
spellingproblematiek dient ongetwijfeld te worden beschouwd als een
beleidsbeslissing die inhoudt dat de Taalunie door de verdragspartijen,
gezamenlijk optredend in het Comité van Ministers, bevoegd wordt geacht op
spellinggebied activiteiten te ontplooien overeenkomstig de terzake
relevante verdragsbepaling artikel 4, b.
Deze vaststelling is additioneel ten opzichte van wat reeds over de
bevoegdheid van de Taalunie terzake werd gezegd en met name ook voor wat
het ogenblik betreft waarop de Taalunie over die bevoegdheid beschikte.
Uit het vermelden in de begroting als zodanig kan evenwel geen nadere
conclusie worden getrokken voor de interpretatie door de verdragspartijen
optredend in het Comité van Ministers voor de interpretatie van de term
"officiële spelling". Wel kan uit het afzonderlijk vermelden als
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begrotingsposten van spellingproblematiek (02 en 4bl) en gemeenschappelijke
spraakkunst (03 en 4b2) worden vastgesteld dat het genoemde onderscheid
tussen beide sectoren door de verdragspartijen wordt onderschreven en in
begrotingstermen wordt vertaald.
De spellingproblematiek behoort met de andere in artikel 4 genoemde
terreinen tot de doelstellingen aan het behalen waarvan door het Comité van
Ministers voorrang wordt verleend zoals gesteld in de memorie van
toelichting bij de begroting 1985 [90).
"De voorkeur van het Comité van Ministers gaat uit naar activiteiten die
leiden tot een zo pragmatisch mogelijk overzicht van de problematiek'',
aldus nog de memorie van toelichting bij de begroting 1985 [91].
De bevoegdheid inzake het bepalen van de officiële spelling van de
Nederlandse taal is sedert het sluiten van het Taalunieverdrag overgegaan
naar de Taalunie. Het inventariseren van de problematiek is een eerste,
gezamenlijke uitoefening de facto van de reeds overgegane bevoegdheid met
het oog op de gemeenschappelijke bepaling van de officiële spelling door de
verdragspartijen optredend in het Comité van Ministers.
Uit de memorie van toelichting bij de begroting 1986 zij nog de volgende
passage vermeld: "De verdragspartijen en de Nederlandse Taalunie voeren
overleg over een formele overdracht van de spellingtaken aan de Nederlandse
Taalunie" [92]. Het dient te worden onderstreept dat het hierbij alleen
kan gaan om een ov<=rdracht de facto, zoals die elders in dit rapport werd
omschreven, en dus op generlei wijze om een bevoegdheidsoverdracht de jure
waarover wordt overlegd en onderhandeld tussen de verdragspartijen en de
Nederlandse Taalunie en die dus nog moet worden gerealiseerd via een
aanvulling op of protocol bij het Taalunieverdrag.
Het in 1986 opgenomen bedrag is bestemd voor de werkingskosten van een
door de Algemeen Secretaris ingestelde werkgroep, van een spellingcommissie
waarvan de instelling is voorzien en voor een eventuele uitloop van enige
in 1985 gestarte projecten op het gebied van de spelling [93].
Nochtans komt ook in deze begrotingsbesluiten de term "officiële
spe.lling" als zodanig niet voor, zodat ook hier geen andere
interpretatie-elementen kunnen worden ontleend op basis van
verdragspraktijk van de partijen optredend in het Comité van Ministers. Er
is dan ook geen reden om via een beroep op artikel 31, par. 3(b) de in de
vorige paragrafen ingenomen standpunten te wijzigen.

2.4.7. Weerslag van de besluiten van het Comité van Ministers op bestaande
en nieuwe wetgeving

De Nederlandse Taalunie beschikt de jure over de bevoegdheid inzake het
bepalen van de officiële spelling van de Nederlandse taal sinds de sluiting
van het Taalunieverdrag op 9 september 1980. De weerslag van deze
bevoegdheid op de bevoegdheid van de verdragspartijen terzake werd in
paragraaf 2.4.5. reeds aangegeven. Kort samengevat zij herhaald dat de
verdragspartijen voortaan, dus sinds 9 september 1980, de bevoegdheid
pntberen om maatregelen van welke aard dan ook te nemen op het gebied van
µe bepaling van de officiële spelling van de Nederlandse taal, en dit zowel
·àfzonderlijk als gemeenschappelijk, los van de Nederlandse Taalunie. Zoals
·eerder geschetst, .lev~rt dergelijk optreden een verdragssch.ending op. De

vraag naar de weerslag van de besluiten van het Comité ·van Ministers op
nieuwe wetgeving, d.i. tot stand gebracht na 9 september 1980, zou zich '
dus helemaal niet kunnen voordoen. We beperken ons dus nu tot een analyse
van de weerslag van besluiten van het Comité van Ministers op de bestaande
wetgeving zoals die werd weergegeven in paragraaf 2.4.3.
De draagwijdte van de tot nu toe genomen besluiten van het Comité van
Ministers, voor zover ze tevens betrekking hebben op de
spellingproblematiek, werd in paragraaf 2.4.6. aangegeven. De
organisatorisch-financiële aard van de relevante besluiten impliceren geen
inhoudelijke weerslag op het bepalen van de officiële spelling en blijven
dus in deze paragraaf verder buiten beschouwing.
We gaan dus uit van nog door het Comité van Ministers te treffen
besluiten die als voorwerp hebben het gemeenschappelijk bepalen van de
officiële spelling, zoals voorzien in artikel 4, b en in de zin zoals
weergegeven in paragraaf 2.4.4.
Het is· van belang tevens te onderstrepen dat zolang er nog geen
inhoudelijk besluit van het Comité van Ministers is genomen, de in
paragraaf 2.4.3. geschetste situatie op spellingwetgevingsgebied
ongewijzigd blijft en dient te blijven om redenen nu voldoende bekend.
Voor de weerslag van artikel 4,b op de verdere werking van het Addendum van
1957 bij het Cultureel Verdrag van 1946 verwijzen we naar de beantwoording
van vraag 2.2.
Ongeacht de aard van toekomstige inhoudelijke spellingbesluiten van het
Comité van Ministers -- op de aard ervan komen we zo dadelijk terug -geldt uiteraard ook hier het grondbeginsel dat een verdrag te goeder trouw
moet worden uitgevoerd: pacta sunt servanda; m.a.w. maakt een besluit van
het Comité van Ministers aanpassing van nationale wetgeving noodzakelijk -Spellingwet en Regentsbesluit -- dan dient deze aanpassing door de partijen
te geschieden te goeder trouw. Is een besluit van het Comité van Ministers
van die aard dat geen aanpassing is vereist, dan dient het besluit te
goeder trouw te worden nageleefd door de betrokken overheden en
staatsorganen.
We hebben er reeds eerder op gewezen dat een verdragspartij geen
bepalingen van intern recht kan inroepen om de niet-uitvoering van een
verdrag en afgeleid verdragsrecht te rechtvaardigen (artikel 27 van het
Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht). Eens een verdrag gesloten,
is een beroep op grondwettelijke en a fortiori op wettelijke bepalingen
uitgesloten.
De aard van het (de) nog uit te vaardigen inhoudelijke
spellingbesluit(en) van het Comité van Ministers speelt uiteraard een rol
bij de vraag naar de weerslag ervan.
Houdt een dergelijk besluit in dat de verdragspartijen verplicht zijn de
nodige, nader bepaalde wijzigingen aan te brengen in respectievelijk
Spellingwet en Regentsbesluit -- een spellingbesluit van het Comité van
Ministers zou zoals het werk van de vroegere Belgisch-Nederlandse Commissie
conclusies en regels kunnen bevatten en precies kunnen bepalen wat er in de
nationale wetgeving dient te worden opgenomen door het aangeven van de
precieze formulering op dezelfde wijze als een eenvormige wet -- dan gaat
het om de al eerder vermelde categorie van "obligations of conduct": een
bepaald gedrag wordt voorgeschreven om het doel te bereiken, namelijk
gezamenlijke bepaling van de officiële spelling. De verdragspartijen
zullen derhalve de geldende regels moeten aanpassen door rechtshandelingen
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van hetzelfde niveau zoals we reeds hebben aangestipt; in Nederland door
een wijziging van de Spellingwet, in België door een decreet van de Vlaamse
Gemeenschap, of een besluit van de Vlaamse Executieve.
De Belgische grondwetgever heeft in artikel 59 bis, § 2 bepaald dat de
gemeenschapsraden, ieder wat hem betreft, bij decreet o.a. de culturele
aangelegenheden regelen. Deze culturele aangelegenheden zijn nader bepaald
in artikel 4 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen en daarin wordt als eerste aangelegenheid vermeld: de
bescherming en de luister van de taal. Zoals reeds eerder aangegeven
behoort hiertoe de spelling [94].
Derhalve dient een eventuele aanpassing van het Regentsbesluit ingevolge
een besluit van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie te
geschieden door het uitoefenen van de decreterende macht door de Vlaamse
Gemeenschap, overeenkomstig artikel 17 van de Bijzondere Wet van 8 augustus
1980. Volgens artikel 19, paragraaf 2 van die wet heeft een dergelijk
decreet kracht van wet. Het kan de geldende wetsbepalingen opheffen,
aanvullen, wijzigen of vervangen.
Er is dus in het kader van de Belgische staatshervorming geen
grondwettelijke of wettelijke hinderpaal voor de Vlaamse Gemeenschap om bij
decreet het Regentsbesluit van 1946 aan te vullen, te wijzigen of te
vervangen. Een dergelijk decreet heeft alleen kracht van wet in het
Nederlandse taalgebied. We verwijzen hiervoor naar de beantwoording van
vraag 2.2.
Anderzijds is de Vlaamse Gemeenschap verplicht om, indien het besluit
van het Comité van Ministers daartoe noopt, de nodige decretale macht uit
te oefenen teneinde internationale aansprakelijkheid van het Koninkrijk
België wegens verdragsschending te vermijden.
Gelet op de huidige stand van de spellingproblematiek in beide landen is
het eerder waarschijnlijk dat een besluit van het Comité van Ministers zal
nopen tot een optreden door organen van de staat dan tot het nalaten van
een bepaald optreden. De nog niet geregelde spellingaangelegenheden wijzen
zeer zeker ook in die richting.
Houdt een inhoudelijk spellingbesluit van het Comité van Ministers
alleen maar een "obligation of result" in, dan mogen de verdragspartijen
naar eigen goeddunken de middelen kiezen om het doel te bereiken,
bijvoorbeeld uniforme toepassing binnen een bepaalde, gestelde termijn.
Gelet op de historiek van de bestaande situatie op spellinggebied, gelet op
het verschil tussen artikel 4, b en het Addendum uit 1957 bij het Cultureel
Verdrag van 1946, is het evenwel minder waarschijnlijk dat deze hypothese
zich zal voordoen, terwijl bovendien de aard van de te regelen materie zelf
zich veel minder, wellicht zelfs helemaal niet, leent tot het opleggen van
een resultaatsverplichting. De beleidsvrijheid van beide partijen zou dan,
gelet op de aard van de aangelegenheid, slechts marginaal kunnen zijn.
Het juridisch bindende karakter van de besluiten van het Comité van
Ministers is voorwaarde voor de voorrang op het nationale recht en werd in
paragraaf 2.3.4.1. van vraag 2.3. onderzocht en vastgesteld, en bovendien
bevinden we ons op spellinggebied voor bindende samenwerking, gelet ook op
het onderscheid tussen artikel 4 en 5 van het Taalunieverdrag.
Een laatste mogelijkheid betreft de hypothese dat een inhoudelijk
spellingbesluit van het Comité van Ministers rechtstreekse werking zou
bezitten, in de zin van de analyse gemaakt in paragraaf 2.3.6. van de
beantwoording van vraag 2.3.
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De aard van een dergelijk spellingbesluit moet zich lenen voor
rechtstreekse toepasselijkheid, via voldoende duidelijke en precieze
formulering. De inhoud van het spellingbesluit zou moeten kunnen worden
toegepast, ook al is er nog geen enkele uitvoeringsmaatregel, van welke
aard dan ook, getroffen.
Een dergelijk spellingbesluit van het Comité van Ministers zou, zoals in
paragraaf 2.4.3. omschreven, als bestemmelingen hebben: het onderwijs en de
overheid. Zoals reeds eerder aangestipt zou het traditionele accent op de
positie van het individu in verband met rechtstreekse toepasselijkheid niet
verhinderen dat rechtstreekse toepasselijkheid zich eveneens kan voordoen
wanneer het functioneren van staatsorganen beheerst wordt door een
internationale regel [95]. In casu zou zich dus een combinatie van beide
situaties kunnen voordoen; zowel individuen in het onderwijs als
staatsorganen zouden aan het spellingbesluit worden onderworpen.
Zou een spellingbesluit aan de voorwaarden van rechtstreekse
toepasselijkheid voldoen, dan zou dit tot gevolg hebben dat de bestaande
Nederlandse en Belgische wetgeving terzake niet zou kunnen worden
opgeworpen, indien er door het nieuwe spellingbesluit tegenstrijdigheid zou
zijn ontstaan. Derhalve zouden Belgische en Nederlandse rechters
overeenkomstig de eigen grondwettelijke of jurisprudentiële regels
verplicht worden om in dezelfde mate van non-conformiteit Spellingwet en
Regentsbesluit buiten toepassing te laten, indien zich daarover voor hen
een geschil zou voordoen en op voorwaarde dat het spellingbesluit van het
Comité van Ministers behoorlijk zou zijn bekendgemaakt.
De kansen op een geding voor de nationale rechter inzake spelling zijn
echter te verwaarlozen, gelet ook op de geringe sanctieregelingen in België
en Nederland. Derhalve is de mogelijkheid van een rechtstre.eks
toepasselijk spellingbesluit van het Comité van Ministers wellicht eerder
een zuivere hypothese.
Redenen inherent aan de spellingregeling zouden het Comité van Ministers
ertoe kunnen brengen af te zien van een rechtstreeks toepasselijk besluit
in deze met alle juridische gevolgen eraan verbonden en te kiezen voor een
besluit dat noopt tot toepassing, aanvulling, wijziging of vervanging van
de bestaande wetgeving. Onze bedoeling was alleen te wijzen op de
juridische mogelijkheid en de consequenties ervan (96].

2.4.8. Weerslag van de besluiten van het Comité van Ministers op bestaande
institutionele voorzieningen al dan niet op basis van het Cultureel Verdrag
van 1946

2.4.8.1. De institutionele vomzieningen buiten het Cultureel Verdrag om
In de eerste plaats is er uiteraard de Belgisch-Nederlandse staatscommissie
voor de spelling, ingesteld in 1945. Haar voorstellen werden opgenomen in
de Nederlandse Spellingwet-1947 en het Belgische Regentsbesluit. Voor de
spelling van de historische namen en de Nederlandse aardrijkskundige namen
heeft de commissie nog steeds geen regeling uitgewerkt.
In 1947 werd een Woordenlijstcommissie ingesteld bij besluit van de
toenmalige Ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in Nederland
en van Openbaar Onderwijs in België. Als resultaat van haar werk kwamen tot
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stand een leidraad en een woordeniijst, het "groene boekje", waarin o.a.
een regeling werd opgenomen met betrekking tot de schrijfwijze van
bastaardwoorden en de tussenklanken in samenstellingen [97].
In 1967 verscheen het rapport van de in 1963 ingestelde Nederlandse
commissie voor de speiling van de bastaardwoorden (98]. Dezelfde commissie
publiceerde in 1969 haar eindvoorstellen. "De voorstellen van de Commissie
Pée-Wesselings zijn nooit uitgevoerd; er is geen nieuwe commissie ingesteld
met hetzij dezelfde opdracht, hetzij een opdracht tot nader beraad" [99].
Naast deze gemengde Belgisch-Nederlandse commissie werden tevens
ingesteld respectievelijk de vaste Commissie van Advies inzake de
schrijfwijze van de Nederlandse taal, zoals voorzien in artikel 5 van de
Spellingwet [100] en de Belgische bestendige Commissie van Advies [101].
De Nederlandse vaste Commissie brengt op verzoek van de Minister "advies
uit omtrent uitvoering en toepassing en omtrent ontwerpen tot wijziging"
van de Spellingwet, maar kan zich op deze terreinen ook uit eigen beweging
met voorstellen tot de minister richten ( art. 5, 3e en 4e lid,
Spellingwet).
De Belgische bestendige Commissie van Advies "zal er mede belast worden
aan de regering voorstellen te doen inzake de uitvoering van de genomen
conclusies, de toepassing van de vastgestelde regels en de
overgangsmaatregelen" (art. 4 van het Regentsbesluit). Beide commissies
speelden hun adviserende rol o.a. in verband met de voorstellen van de
Bastaardwoordencommissie.
Daarnaast is nog werkzaam de Nederlandse Commissie voor de Spelling van
Buitenlandse Aardrijkskundige Namen, waarvoor geen regeling in het
vooruitzicht was gesteld in de Spellingwet-1947 [102].
In het midden van de jaren vijftig werd o.a. voorgesteld een 11 permanente
gemengde commissie in het leven te roepen, die zich met de evolutie van de
spelling in beide landen moest bezighouden'' [103]. In De spelling van de
Nederlandse taal wordt verder over deze permanente gemengde commissie met
geen woord gerept en ook elders hebben we geen aanwijzingen kunnen vinden
dat tot de oprichting ervan werd overgegaan. Wel werd een
gemeenschappelijke nota door een gemengde werkgroep opgesteld met het oog
op de verdere procedure [104]. Deze nota en de verdere bepaling en
uitwerking ervan hebben tenslotte geleid tot de oprichting van de
Nederlandse Taalunie.

2.4.8.2. De institutionele voorziening in het kader van het Cultureel
Verdrag
Het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag van 1946 voorzag in de oprichting
van een Gemengde Commissie die ten minste één keer per jaar vergadert en
verder telkens als de noodzakelijkheid daartoe gevoeld wordt ( art. 2, §
2). De Commissie, opgericht met het oog op de problemen die de uitvoering
van dit Verdrag zal opwerpen (art. 2, aanhef), zal de uit het Verdrag
voortvloeiende regelingen ter goedkeuring voorstellen aan de regeringen van
de beide landen (art. 3).
De spelling der Nederlandse taal werd in het Cultureel Verdrag van 1946
niet vermeld. In 1957 werd aan het Verdrag het reeds vermelde addendum
toegevoegd, op basis waarvan de partijen overleg zullen plegen omtrent alle
regelingen inzake de schrijfwijze van de Nederlanse taal. Deze
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aangelegenheid werd derhalve eveneens onder de bevoegdheid van de Gemengde
Commissie geplaatst.
2.4.8.3. Weerslag van de besluiten van het Comité van Ministers
De bevoegdheid de jure van de Nederlandse Taalunie op spellinggebied werd
in paragraaf 2.4.5. besproken. De beide verdragspartijen beschikken, zoals
reeds herhaaldelijk is onderstreept, sinds de sluiting van het Verdrag niet
meer over de bevoegdheid om eenzijdig of gemeenschappelijk, maar buiten de
Taalunie om, regelingen te treffen inzake de officiële spelling der
Nederlandse taal.
Weliswaar wordt in de Memorie van Toelichting gesteld dat het uiteraard
niet in de bedoeling ligt "dat de Taalunie activiteiten van bestaande
instellingen of organisaties tot zich trekt" [105], maar deze overweging
dient te worden geplaatst in de context van het nemen van
gemeenschappelijke beslissingen op een terrein waar bindende samenwerking
is voorzien zoals in artikel 4, b en tevens tegen de achtergrond van het
institutioneel systeem van de Nederlandse Taalunie.
Voor zover derhalve de sub 2.4.8.1. genoemde gemengde commissies werden
opgericht en nog operationeel zijn, dient ervan te worden uitgegaan dat hun
bevoegdheid tot het voorstellen en uitwerken van regelingen op het gebied
van de officiële spelling zijn overgegaan naar de organen van de
Nederlandse Taalunie. Het Comité van Ministers kan bij het uitstippelen
van het beleid terzake niet optreden zonder de in het Verdrag voorziene
adviesprocedures.
Het bestaansrecht van de Belgische, respectievelijk Nederlandse
Commissies van Advies werd niet aangetast door het Verdrag inzake de
Taalunie. De beide bevoegde Ministers mogen verder op deze commissies een
beroep doen met het oog op het bepalen vooraf van het in te nemen standpunt
in het Comité van Ministers, zonder dat dit evenwel nog tot eenzijdige
maatregelen aanleiding kan geven en eveneens zonder dat gelijktijdige, maar
gescheiden raadpleging van deze Commissies door de afzonderlijke
bewindslieden de in het verdrag voorziene procedure in het gedrang mag
brengen. Het bestaan alleen al van de organen van de Taalunie zal evenwel
de behoefte om deze afzonderlijke, nationale Commissies van Advies in te
schakelen in de voorbereiding van het besluitvormingsproces sterk doen
afnemen, zo niet doen verdwijnen.
In verband met de sub 2.4.8.2. vermelde Gemengde Commissie van het
Cultureel Verdrag moge worden verwezen naar wat hieromtrent reeds bij de
beantwoording van vraag 2.2. aan de orde kwam. We hebben toen geconcludeerd
dat het Cultureel Verdrag uit 1946 noch als beëindigd, noch als opgeschort
dient te worden beschouwd, dat het dus verder van toepassing blijft, maar
alleen in die mate waarin de bepalingen ervan verenigbaar zijn met die van
het Taalunieverdrag.
De Gemengde Commissie blijft bestaan., maar zal verder onbevoegd zijn om
te beraadslagen en zich uit te spreken over aangelegenheden die geregeld
moeten worden in bepalingen van het Cultureel Verdrag of zijn addendum en
waarvan we moeten aannemen dat ze wegens hun onverenigbaarheid met
artikelen uit het Taalunieverdrag niet meer kunnen worden toegepast. Op
spellinggebied doet deze situatie van onverenigbaarheid zich inderdaad
voor, omdat de overlegverplichting achterhaald en getranscendeerd wordt
door artikel 4, b, waarin een verplichting tot bindende samenwerking is
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opgenomen bij het bovendien gemeenschappelijk bepalen van de officiële
spelling der Nederlandse taal. Eenzijdige maatregelen terzake zijn dus
voortaan uitgesloten en het voeren van overleg over nog te nemen
afzonderlijke maatregelen uiteraard ook. Het overleg dat nog dient te
worden gevoerd, dient in de organen van de Taalunie plaats te grijpen en is
bovendien,niet vrijblijvend, want het is gericht op het nemen van een
gezamenlijke beleidsbeslissing.
De tot dusver genomen besluiten van het Comité van Ministers, voor zover
de materie van vraag 2.4. betreffend, hebben een organisatorisch karakter
en constitueren dus het uitoefenen de facto door de organen van de Taalunie
van bevoegdheid waarover de organisatie de jure al beschikt sinds de
sluiting van het Verdrag. Een zuiver administratieve overdracht in concreto
door bestaande gemengde commissies van de dossiers die betrekking hebben op
de spelling voegt aan de reeds bestaande formele bevoegdheid van de
Nederlandse Taalunie niets toe.
In de zoëven vermelde betekenis dient dan ook de volgende passage uit de
memorie van toelichting bij de begroting 1986 te worden geïnterpreteerd:
"De verdragspartners en de Nederlandse Taalunie voeren overleg over een
formele overdracht van de spellingtaken aan de Nederlandse Taalunie" [106].
De vermelde organisatorische beslissing betreft de begrotingsbesluiten
1985 en 1986, waarin financiële middelen voor de spellingproblematiek
worden voorzien en waarnaar reeds werd verwezen.
Ten aanzien van het in deze paragraaf behandelde institutionele
probleem, dient te worden gewezen op een nieuwe spellingcommissie, waarvan
de instelling werd voorzien luidens de memorie van toelichting bij de
begroting 1986 [107]. Deze door het Comité van Ministers op te richten
spellingcommissie zal dus ook de facto de bevoegdheden van de nog bestaande
gemengde spellingcommissies en van de Gemengde Commissie onder het
Cultureel Verdrag overnemen.
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2.4.9. Noten
1) Ontwetp van een Nederlandse Taalunie. Rapport van de werkgroep ad hoc inzake de
oprichting van een Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en advies op het gebied van
de Nederlandse taal en letterkunde, Staatsuîtgeverij, Den Haag, 1976, 38 pp., pp. 5-6.
2] Rapport van de werkgroep ad hoc, p. 7.
3] Rapport van de werkgroep ad hoc, p. ll.
4) Rapport van de werkgroep ad hoc, p. 15.
5) Rapport van de werkgroep ad hoc, p. 16.
6] Rapport van de begeleidingscommissie ter voorbereiding van een Belgisch-Nederlands
Taalunieverdrag, 20 december 1979, p. 1.
7] Rapport van de begeleidingscommissie, memorie van toelichting, pp. 3-11.
8] Ibidem, p. 11.
9] Ibidem, p. 16.
10] Ook in haar nota over de personele, financiële en materiële gevolgen van de Taalunie
spreekt de begeleidingscommissie over "spelling en spraakkunst" (p. 2, 2.2.) a.).
11] Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16622 (R 1155) nrs. 1-3, Memorie van Toelichting, p.
11.
12] Ibidem, pp. 3-10.
131 Toespraak op 9 september 1980, p. 5.
14] Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16622 (R 1155) A-C, p. 3, 2.
15] Tweede Kamer, Handelingen, 28 april 1981, 4784.
16] Tweede Kamer, Handelingen, 28 april 1981, 4788.
17] Ibidem.
18) Eerste Kamer, Handelingen, 23 juni 1981, 13.
19] Eerste Kamer, Handelingen, 23 juni 1986, 16.
20] Zie eveneens J. de Rooij en W. Haeseryn, Spelling. Wettelijke en bestuurlijke
aspecten, Voorzetten 3, 22 pp., p. 9.
21] Eerste Kamer, Handelingen, 23 juni 1981, 16.
22] Artikel 31, 1 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht.
23] Memorie van toelichting, p. 4.
24] Ibidem.
25] Het K.B. was gebaseerd op de werkzaamheden van een commissie van Vlaamse taal- en
letterkundigen, die uitgingen van het beginsel "dat men het verschil van spelling, hetwelk
al te lang onze taal in Vlaamsch en Hollandsch heeft verdeeld, moest trachten te doen
verdwijnen".
De spelling van de Nederlandse taal, Staatsuitgeverij, Den Haag, 3e bijgewerkte druk,
1980, 91 pp., p. 63.
De spelling-De Vries en Te Winkel was voor alle departementen offieieel voorgeschreven.
"Hierin kan dus niet door één minister verandering worden gebracht; de hele regering moest
beslissen", aldus prof. R. Verdeyen weergegeven in De spelling van de Nederlandse taal,
1980, pp. 67-68.
26] "In Nederland bestond bij de regering principieel bezwaar tegen het voorschrijven van
een bepaald spellingstelsel. Men liet het gebruik en een eventuele wijziging in dat gebruik
over aan het particulier initiatief" (De spelling van de Nederlandse taal, 1980, p. 63).
27] De spelling van de Nederlandse taal, 1980, p. 64.
28) Memorie van Toelichting, p. 5.
Van 1804 tot 1883 werd de spelling-Siegenbeek gebruikt in de van de regering uitgaande
stukken en bij het lager onderwijs. Bij het middelbaar onderwijs kwam steeds meer De Vries
en Te Winkel in zwang (De spelling van de Nederlandse taal, 1980, p. 63).
29] Memorie van Toelichting, p. 6.
Op het einde van de twintiger jaren was minister Waszink tot de conclusie gekomen "dat de
handhaving van de spelling-De Vries en Te Winkel als enige door de regering erkende spelling
niet langer niogelijk was" (De spelling van de Nederlandse taal, 1980, p. 66).
30] De spelling van de Nederlandse taal, 1980, p. 67.
31] Ibidem, p . 68.
32] Ibidem, p. 71
33] Ibidem, pp. 72-73.
34] Ibidem, p. 74.
35) Ibidem, p. 77. In de oorspronkelijke tekst staan deze woorden cursief.

171

36] Memorie van Toelichting, p. 7.
37] Ibidem.
38] Tractatenblad, 1957, nr. 133.
39] Memorie van Toelichting, p. 9.
40] De spelling van de Nederlandse taal, 1980, p. 60.
41] Ibidem, p. 87.
42] Cfr. hierboven, paragraaf 2.4.2. (p. 147).
43} De spelling van de Nederlandse taal, 1980, p. 78.
44] Ibidem.
45] Staatsblad 1947, no. H 52.
46] Staatsblad 1947, no. H 92.
47] Staatsblad 1954, 668. Zie verder over de inwerkingtreding De spelling van de
Nederlandse taal, 1980, p. 81.
48] Belgisch Staatsblad, 5 april 1946.
49] Ibidem.
50] Verslag aan de Regent: ibidem.
51] "Niettemin verzoekt de Eerste Minister op 19 april 1947 alle departementen, met het
oog op de eenheid van het taalgebied, de nieuwe spelregels overal gelijktijdig in te voeren
per 1 mei 1947, datum waarop de Nederlandse wet van 14 februari 1947 in werking treedt".
J. de Rooij en W. Haeseryn, op.cit., p. 13.
52] B.S. 25 augustus 1954.
53I "De artikelen 81, 82 en 85 GW bepalen de gevallen waarin een Regent wordt aangesteld.
Die gevallen zijn: 1) minderjarigheid van de opvolger van de Koning (art. 81); 2)
onmogelijkheid waarin de Koning verkeert te regeren (art. 82); 3) vacature van de troon
(art. 85)". A. Mast, op.cit., p. 286.
Op 22 september 1944 werd Prins Karel door de Verenigde Kamers tot Regent aangesteld
onder verwijzing naar artikel 82. Het regentschap duurde tot 20 juli 1950. Door de regent
worden alle grondwettelijke machten van de Koning uitgeoefend.
54] Het verschil tussen het spellingbesluit en de Spellingwet-1947 aangaande de nog in
het vooruitzicht gestelde regelingen is in dit verband naar ons oordeel niet relevant ofvan
doorslaggevende betekenis.
De Rooij en Haeseryn stippen hierbij aan: "dat de Nederlandse tekst telkens spreekt van
een nader te nemen maatregel van bestuur". De Belgische tekst laat zich niet uit over de te
volgen procedure. In die tekst is alleen sprake van "een samen te stellen volledige
woordenlijst" (De Rooij en Haeseryn,op. cit., p. 6).
Gelet op het van bij de aanvang uiteenlopende gebruikte rechtsinstrumentarium en de
noodzaak op gelijkwaardige rechtshandelingen een beroep te doen bij aanvullingen of
wijzigingen, is dit tekstverschil niet zodanig dat nog verschillen toe te voegen zijn aan de
bestaande situatie.
Derhalve noopten "de wettelijke bepalingen de Nederlandse minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen een algemene maatregel van bestuur uit te lokken, waarbij de Woordenlijst
en de Inleiding bindend werden verklaard. In België kon met een eenvoudig Koninklijk Besluit
worden volstaan" (De spelling van de Nederlandse taal, 1980, p. 80).
Zie eveneens ibidem., p. 84: "Daar de Bastaardwoordencommissie door de materie zelf
genoodzaakt werd de grenzen van de haar verleende opdracht te overschrijden en haar
voorstellen niet alleen de bastaardwoorden, maar ook zuiver Nederlandse woorden betroffen,
kon de beoogde wijziging in Nederland niet worden ingevoerd bij algemene maatregel van
bestuur, doch diende wijziging van de Spellingwet-1947 plaats te hebben".
55] De Rooij en Haeseryn, op. cit., p. 5.
56} De Rooij en Haeseryn stelden de vraag of hier eventueel opzet in het spel zou zijn
geweest: op. cit., p. 10.
57] De spelling van de Nederlandse taal, 1980, p. 82.
58] De Rooij en Haeseryn, op. cit., p. 20.
59] De spelling van de Nederlandse taal, 1980, pp. 82-83.
60) De Rooij en Haeseryn, op. cit., pp. 20-21.
61} Kortmann, op.cit., pp. 118-133.
62] Kortmann, op.cit., p. 121. Over het ontstaan van het oude artikel G.W. zie o.a.
Van der Pot, op. cit., pp. 502-509.
63] Kortmann, op. cit., pp. 118-133.
64} Nuclear Test Cases, I.C.J. Reports, 1974, par. 43: "lt is well recognized that
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declarations made by way of unilateral acts, concerning legal or factual situations, may
have the cffect of creating legal obligations. Declarations of this kind may be, and often
are, very specific. When it is the intention of the State making that declaration that it
should become bound according to its terms, that intention confers on the declaration the
character of a legal undertaking, the State being henceforth legally required to follow a
course of conduct consistent with the declaration. An undertaking of this kind, if given
publicly, even though not made within the context of international negotiations, is
binding".
65J Woordenboek der Nederlandsche Taal, bewerkt door M. de Vries en LA. te Winkel, Den
Haag, Nijhoff, Leiden, Sijthoff, 1882-.
66] Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 11e herziene druk, Van Dale
Lexicografie, Utrecht, Antwerpen, 1984.
De tweede betekenis wordt in andere woordenboeken o.a. als volgt omschreven:
- "geheel van regels volgens welke de klanken van een taal door geschreven conventionele
tekens worden weergegeven" (Encyclopedie Larousse)
- "systeem van spellen" (Verschuerens modern woordenboek, 1961)
- "systeem dat, regels die gevolgd worden bij het spellen, de algemeen gebruikelijke, al
dan niet officieel voorgeschreven schrijfwijze van de woorden" (Oosthoeks Handwoordenboek
der Nederlandse Taal, 1980).
67] Van Dale, op.cit., p. XXIII.
68] Ook elders vinden we ongeveer gelijkaardige omschrijvingen: van regerings- of
ambtswege (Larousse), ambtelijk, bestuurs-, van overheidswege (Kramers).
69] Zie eveneens: spelling ( Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie), manier van
schrijven, spelling (Elseviers Nederlands Woordenboek, 1959; Kramers, 1979; Oosthoeks
Handwoordenboek der Nederlandse Taal, 1980).
70] Zie eveneens Larousse (verzameling van regels en normen die bepalend zijn voor de
correctheid van geschreven of gesproken taal), Krame.rs (leer en regels van een bepaalde
taal), Verschueren (methodisch samenstel van regels om zuiver te spreken en te schrijven),
Verklarend Handwoordenboek der Nederlands Taal 1977 (regels (met verklaring en voorbeelden)
in methodische volgorde, volgens welke een taal gesproken en geschreven wordt).
71] De Rooij en Haeseryn, op. cit., p. 6.
72] In de Franse tekst van het addendum komt de term "J'orthographe" voor: "L'orthographe
est !'ensemble des règles qui régissent la graphie des mots"' (Le Petit Robert) ou "qui
concernent Ja manière d'écrire correctement les mots" (Grand Larousse de la langue
française ).
73) De Rooy en Haeseryn, op. cit., p. 7.
74] J. de Rooij, Spelling. Inhoudelijke aspecten, Nederlandse Taalunie, Voorzetten 4, 71
pp., pp. 6 en 5.
75} 1. Sinclair, op. cit., p. 124 waar hij verwijst naar de discussie binnen de
International Law Commission.
76] De Rooij, op. cit., p. 5.
77] De Rooij en Haeseryn, op. cit., p. 7.
78} Rapport van de werkgroep ad hoc, p. 16.
79] Tweede Kamer, Handelingen, 28 april 1981, 4784.
80] Ibidem, 4788.
81] Ibidem.
82] Immers, nevenschikkende voegwoorden verbinden syntactisch gelijkaardige taalelementen
(ANS, 644).
83] De Rooij en Haeseryn, op. cit., pp. 7 en 8.
Het gemeenschappelijk bepalen van de spraakkunst van de Nederlandse Taal hoeft niet
erkend te worden door of uit te gaan van het bevoegde gezag. Immers, de tern1 officieel
slaat alleen op de spelling: het verdelend aaneenschakelend verband komt voor wanneer ten
opzichte van dezelfde zelfstandigheid of groep zelfstandigheden meerdere uitspraken worden
gedaan die slechts voor een deel daarop betrekking hebben (ANS, 1099).

84] Zie hierover W. Haeseryn en J. de Rooij, Grammatica, Nederlandse Taalunie, Voorzetten
1, 27 pp., pp. 7-21.
Zie eveneens het antwoord van de minister tijdens de behandeling in de Eerste Kamer,
Handelingen, 23 juni 1981, 16.
85] Haeseryn en De Rooij, op. cit., p. 5.
86] "A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of
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a treaty when ... (b) it has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the
entry into force of the treaty and provided that such entry into force is not unduly
delayed".
87] "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by
them in good faith".
87bis] Zie bijvoorbeeld het Comité van Ministers in antwoord op schriftelijke vraag nr.
17, waarbij het Comité meegaat met het standpunt van de Raad dat de officiële schrijfwijze
van plaatsnamen van plaatsen gelegen buiten het Nederlandse taalgebied (Nederland en
Vlaanderen) bij uitstek ligt op het gebied van de Nederlandse Taalunie en dit naar
aanleiding van een resolutie terzake van de Vlaamse Raad.
88] Begroting 1985, p. 7, 3, Deel B, art. 4 (02).
In het niet-bindende meerjarenperspectief bij de begroting 1985 wordt voor 1987-1988-1989
een bedrag van 100.000 gulden opgevoerd (p. 23). 1n verband met de verkiezingen in België.
en in Nederland werd er bij het opstellen van de begroting 1986 van afgezien een
meerjarenperspectief op te nemen. Begroting 1986, p. 8, VI, 1.
89] Begroting 1986, p. 5, IV. Uitgaven, Deel B. Werkvelden (exclusief overhevelingen).
90] P. 12, 3.2. Deel B. Werkvelden.
91] P. 16, 2. Deel B. Werkvelden, art. 4, b (02).
92] P. 11, 2. Uitgaven Deel B. Werkvelden, art. 4, b.
93] Ibidem.
94] Er is geen aanwijsbare reden om aan te nemen dat de afwezigheid van de toevoeging
"officiële" enige betekenis zou hebben, gelet ook op de bestaande Belgische regeling inzake
spelling.
95] Cfr. 2.3.6.
96] Zie over de inhoudelijke aspecten De Rooij, op.cit., en De Rooij en Haeseryn, op.
cit.
97] De regeling van de spelling van de aardrijkskundige en historische namen behoorde ook
tot de opdracht van de woordenlijstcommissie. De commissie gaf wel een Proeve van Bewerking
uit in 1963 onder de titel Historische Woorden , aldus De Rooij en Haeseryn, op. cit., p.
11.
98] Rapport van de Belgisch-Nederlandse Commissie voor de Spelling van de
Bastaardwoorden, Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Directie der Internationale
Culturele Betrekkingen, Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord, 1967, 39 pp.
99] De Rooij, op.cit., p. 28.
100] Bij KB. no. 59 van 29-10-1947, De spelling van de Nederlandse taal, 1980, p. 80.
101] Besluit van Minister Vos van 24-6-1946, ibidem.
102] De Rooij en Haeseryn, op. cit., p. 18.
Van de hand van deze commissie verscheen in 1980 een Lijst van Landennamen,
Staatsuitgeverij, Den Haag, aldus vermeld bij dezelfde auteurs,. ibidem.
103] De spelling van de Nederlandse taal, 1980, p. 81.
104] De Spelling der Nederlandse Taal, 1980, p. 88.
105) Memorie van Toelichting, p. 11.
106) P. 11, 2. Deel B. Werkvelden. Art. 4, b, 4, b 1. Spelling.
In de uitgave 5 jaar Taal unieverdrag wordt gesteld dat "sluitende afspraken moeten worden
gemaakt over het lot van de bij de ministeries in België en Nederland nog bestaande
spellingcommissies en over de overdracht van werkzaamheden en dossiers. Met de
voorbereiding van een dergelijke memorie van overdracht is inmiddels een begin gemaakt" (5
jaar Taal unieverdrag 1980-1985, Nederlandse Taalunie, Den Haag, Staatsuitgeverij, Den Haag,
Uitgeverij De Sikkel, Malle, 1985, 95 pp., pp. 30-31).
Over het lot van de nog bij de ministeries in België en Nederland bestaande
spellingcommissies werd reeds gehandeld. De overdracht van werkzaamheden en dossiers dient
bok hier in de zoëven beschreven richting te worden geïnterpreteerd.
107] P. 11, 2. Deel B. Werkvelden, art. 4, b, 4, b 1.
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2.5. DE KWESTIE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN
2.5.1. Inleiding

De vijfde vraag die ons werd voorgelegd heeft betrekking op artikel 4, a
van het Taalunieverdrag:
11
De Hoge Verdragsluitende Partijen besluiten tot: de oprichting en de
instandhouding van gemeenschappelijke instellingen voor de verwezenlijking
van doelstellingen en maatregelen die in dit Verdrag zijn overeengekomen."
De vraag luidt: "Wat moet worden verstaan onder de oprichting en
instandhouding van gemeenschappelijke instellingen?"
Het is opvallend dat noch bij het Comité van Ministers noch bij de Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren, noch bij de medewerkers van het
Algemeen Secretariaat enig vermoeden lijkt te bestaan over de bedoeling van
de Hoge Verdragsluitende Partijen met deze tekst. In "Bouwstenen voor een
Taaluniebeleid" lezen we op pagina 6 [l] onder het commentaar bij artikel
4, a: "Het verdient aanbeveling op korte termijn juridisch te onderzoeken
wat onder 'Gemeenschappelijke Instellingen' verstaan moet worden. Tot
zolang zal dit artikel niet worden ingevuld 11 (2].
Er bestaat dus niet alleen onzekerheid over de draagwijdte of over de
interpretatie van artikel 4, a, maar zelfs over het voorwerp van de
bepaling.
Om te komen tot een basis van waaruit het artikel door de organen van de
Taalunie zal kunnen worden ingevuld zullen we achtereenvolgens
- de tekst van artikel 4, a ontleden,
- nagaan wat deze tekst prima facie betekent,
- deze betekenis toetsen aan de inhoud van voorafgaande discussies, aan het
rapport van de Werkgroep ad hoc, het rapport van de Begeleidingscommissie,
en aan de Memorie van Toelichting.
De tweede vraag die we zullen onderzoeken is die van de algemene
betekenis van het begrip "gemeenschappelijke instellingen" in het recht van
de internationale organisaties:
- bestaat het begrip gemeenschappelijke instellingen als zodanig in de
doctrine?
- zo niet, zijn er begrippen die overeenkomst vertonen met het hier
gehanteerde begrip gemeenschappelijke instellingen?
- welke zijn de criteria die aan dergelijke instellingen dienen te worden
gesteld, en hoe komen die instellingen tot stand?
Vervolgens onderzoeken we of het begrip gemeenschappelijke instellingen
in de praktijk van de internationale organisaties voorkomt, en in welke
vorm en onder welke voorwaarden.

2.5.2 De betekenis van artikel 4, a

2.5.2.1. De tekst
- De woorden "oprichting en instandhouding" zijn vatbaar voor verschillende
interpretaties. Vormen de twee begrippen één geheel dan gaat het om de
oprichting van nieuwe instellingen en, min of meer vanzelfsprekend, hun
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instandhouding. Beschouwt men echter de twee begrippen afzonderlijk, en dat
is ook een mogelijkheid,. dan gaat het om de oprichting (én eventueel:
instandhouding) van nieuwe instellingen, en om de instandhouding van reeds
bestaande instellingen. Op deze laatste manier uitgelegd kan het begrip
gemeenschappelijke instellingen dus betrekking hebben op bestaande én op
nieuw op te richten instellingen.
- Aan de term "gemeenschappelijke" kan hier ons inziens slechts één
betekenis worden toegeschreven. Mede in verband met de aanl1ef van het
artikel is het duidelijk dat het hier gaat om instellingen die door de Hoge
Verdragsluitende Partijen, dat wil zeggen de Belgische en de Nederlandse
regering, worden opgericht.
- "Instellingen'' is een zeer ruim begrip dat kan worden gebruikt in
verschillende betekenissen, zoals: het orgaan van een organisatie (de
"instellingen van de EG", de "instellingen van de Benelux' ... ), vereniging,
stichting (in publiekrechtelijke zin), internationale organisatie (in
internationaal-publiekrechtelijke zin) enz.
- "Gemeenschappelijke doelstellingen en maatregelen 11 moet worden uitgelegd
als de doelstellingen van het Taalunieverdrag zoals opgesomd in artikel 4,
aangevuld met de ruimere en langere termijn - verwezenlijkingen van artikel
5, en de verschillende technieken waarmee die doelstellingen zullen worden
bereikt.
2.5.2.2. De prima facie interpretatie van artikel 4, a
De meest voor de hand liggende interpretatie van de tekst, gelezen in
samenhang met de preambule van het Verdrag (met name alinea 8), en vooral
gelezen in verband met de aanhef van het artikel: "De Hoge Verdragsluitende
Partijen besluiten tot...", is dat de gemeenschappelijke instellingen tot
de oprichting en instandhouding waarvan de Hoge Verdragsluitende Partijen
besluiten, niet meer en niet minder zijn dan de instellingen van de
Taalunie zelf. De instellingen van de Taalunie zijn gemeenschappelijk; ze
worden opgericht en instandgehouden door de verdragsluitende partijen door
het afsluiten en uitvoeren van het Taalunieverdrag zelf; ze hebben tot doel
de verwezenlijking van de doelstellingen van de Taalunie; en ze zijn
uitgerust om terzake de nodige maatregelen te nemen. Nergens anders in de
tekst van het Verdrag wordt verwezen naar andere door de verdragsluitende
partijen opgerichte gemeenschappelijke instellingen dan: de Taalunie zelf,
haar Comité van Ministers, het Algemeen Secretariaat, de Interparlementaire
Commissie, en de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.
Deze interpretatie wordt gesteund door verschillende passages uit de
voorbereidende rapporten en uit de Memorie van Toelichting.
- De tekst van het Ontwerpverdrag van de Werkgroep ad hoc spreekt in de
preambule van het verlangen van de verdragsluitende partijen "de culturele
banden tussen Hun landen nauwer aan te halen door de oprichting van
gemeènschappelijke instellingen op het terrein van de Nederlandse taal en
letteren in de ruimste zin van het woord", een passage die naar onze mening
wordt gecomplementeerd door de tekst van ontwerp-artikel 2b: de Taalunie
houdt in "de oprichting van gemeenschappelijke instellingen voor de in dit
verdrag overeengekomen doelstellingen en maatregelen".
-Tot de opdracht van de Werkgroep ad hoc behoorde het ontwerpen va11 een
voorstei !!voor een tussen België en Nederland op te richten
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gemeenschappelijk orgaan van advies en samenwerking op het gebied van de
Nederlandse Taal en Letterkunde ... " [3]. Deze opdracht was gegrond op
- een rapport van de Gemengde Commissie voor de uitvoering van het
Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag uit 1971, dat de beide regeringen in
overweging gaf een Belgisch-Nederlands Instituut (een Belgisch-Nederlandse
"Academie voor de Nederlandse Taal") op te richten op grond van een
speciaal verdrag tussen Nederland en België [4]. Bedoeld werd hiermee de
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren [5]. Deze werd in de loop der
jaren, in opeenvolgende discussies, van een zelfstandige instelling
teruggebracht tot de positie van orgaan van de Taalunie, "omkaderd" door
een Comité van Ministers, een Secretariaat, en een Interparlementaire
Commissie.
- De Memorie van Toelichting spreekt in haar commentaar bij de artikelen 2
tot en met 5 [6} van de stichting van gemeenschappelijke organen van
samenwerking en advies op de gebieden die het Verdrag bestrijkt", waarmee
duidelijk de organen van de Taalunie worden bedoeld, in eerste instantie:
de Raad ...
Al deze referenties wijzen in één richting: de in artikel 4, a bedoelde
gemeenschappelijke instellingen zijn de Taalunie zelf en haar organen.
Anderzijds kunnen we niet over het hoofd zien dat in dezelfde
voorbereidende discussies veelvuldig wordt gesproken over bestaande en over
gemeenschappelijke (waarmee bedoeld wordt Belgisch-Nederlandse)
instellingen die op de een of andere manier betrokken zouden moeten worden
bij het werk van de Taalunie.
- In de toespraak van de Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse
Aangelegenheden ter gelegenheid van de installatie van de werkgroep ad hoc
in 1975 in Brussel werden in een historisch overzicht toespelingen gemaakt
op pogingen uit het verleden tot Belgisch-Nederlandse samenwerking op het
gebied van de Nederlandse taal: Er zijn sindsdien (sinds hetrapport uit
1971 van de Gemengde Commissie) bepaalde gemeenschappelijke instellingen
tot stand gekomen: het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, de Stichting
voor Vertalingen, en de Spellingcommissies. De Conferentie der Nederlandse
Letteren bestond al sinds 1951'1 [7].
- In haar Ontwerp-Memorie van Toelichting stelt de Werkgroep ad hoc dat de
integratie die het Verdrag wil bereiken "kan bestaan zowel in samenwerking
en coördinatie als in samenwerking van bepaalde afzonderlijke instellingen
en waar gewenst, oprichting van gemeenschappelijke instellingen" [8]. Deze
tekst werd overgenomen door de Memorie van Toelichting zelf: u ... de
stichting van gemeenschappelijke organen voor samenwerking en advies ... "
[9].
- In de Memorie van Toelichting is ook verder nog herhaaldelijk sprake van
"bestaande instellingen" of "gemeenschappelijke instellingen". In het
Algemeen Commentaar wordt gesproken over bepaalde uitvoerende taken die
via het Algemeen Secretariaat kunnen worden toevertrouwd aan bestaande,
daartoe geschikte instellingen, instituten, enz. [10]. "Gemeenschappelijke
instellingen van taal en letteren zullen via de Taalunie kunnen worden
gesubsidieerd 11 [11].
- Met betrekking tot de taak van de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren, commentaar bij de a,rtikelen 12 en 13, stelt de Memorie van
Toelichting dat de Raad 11het geheel van activiteiten (van de Taalunie) zal
kunnen overzien, en, zowel ten aanzien van de gemeenschappelijke als van de
afzonderlijke nationale instituten, de onderlinge coördinatie zal kunnen
11

11

11
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bevorderen .... De Raad dient ernaar te streven dat de werking en
instandhouding van bestaande instellingen wordt ondersteund of bevorderd".
- Deze zinsnede wordt overgenomen in de Artikelsgewijze Aantekeningen bij
het Statuut van de Raad [12), waar onder artikel 3 wordt gesproken over
"het doen van aanbevelingen over de samenwerking en coördinatie tussen
organisaties en instellingen die in beide landen werkzaam zijn op het
gebied van de Taalunie".
Ook bij de bespreking in de beide parlementen kwam het probleem van de
toekomst van bestaande instellingen ter sprake. Zo b.v. Oskamp (Eerste
Kamer): "Reeds vele jaren werken Belgische en Nederlandse instanties op een
groot aantal gebieden samen. De Memorie van Toelichting geeft daarvan een
aantal voorbeelden. Daaraan zouden vele andere toe te voegen zijn. Die,
op zichzelf niet incidentele, maar toch min of meer toevallige vormen van
samenwerking kunnen nu uitgebreid en geïnstitutionaliseerd wordenn (13]. De
vraag die wij ons hierop stellen is: hoe?

2.5.3. Komt het begrip "gemeenschappelijke instellingen" voor in de
algemene rechtsleer?

Uitgangspunt vormt onze eerder gedane vaststelling dat "gemeenschappelijk"
hier dient te worden geïnterpreteerd als "gemeenschappelijk aan de
verdragsluitende partijen", maar dat het begrip "instelling" een term van
meer algemene aard is, waaronder entiteiten van zeer verschillende
Uuridische) pluimage kunnen worden gebracht.
In het meest gezaghebbende en volledige standaardwerk terzake,
Schermers' International Institutional Law, wijdt de auteur zeer
uitgebreide beschouwingen aan het begrip "organen van een internationale
organisatie". Hij gaat uit van bepaalde onderverdelingen zoals
beleids-organen en controle-organen (14), plenaire en beperkt samengestelde
organen enz., en komt tot bepaalde algemene regels voor internationale
organen wat betreft hun samenstelling, hun werking en hun bevoegdheden. Het
gaat hier echter uitsluitend om de meest voorkomende, om niet te zeggen
essentiële, organen van internationale organisaties, zoals een assemblée,
een raad, een secretariaat, een gerechtshof. Nergens worden lichamen
vermeld die zouden kunnen overeenkomen met het begrip: gemeenschappelijke
instellingen in een andere betekenis dan die van: organen van de
organisatie.
Bowett's Law of International Institutions {15] vermeldt evenmin het
bestaan van zoiets als "gemeenschappelijke instellingen''. Hetzelfde geldt
voor Seidl-Hohenveldern {16] en Virally [17]. Het begrip als zodanig is
niet bekend in de rechtsleer.
We gaan nu over tot een onderzoek naar de gebruiken in het kader van
bepaalde internationale organisaties, om na te gaan of er zich in de
praktijk zoiets als een begrip gemeenschappelijke instellingen heeft
ontwikkeld.
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2.5.4. Bestaat het begrip "gemeenschappelijke instellingen" als
afzonderlijk rechtsbegrip (naast het begrip "organen") in het kader van
bepaalde internationale organisaties?

2.5.4.1. De Verenigde Naties
Het Handvest van de Verenigde Naties kent, binnen het kader van de
Organisatie zelf, geen andere entiteiten dan de respectieve "voornaamste
organen": de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Economische en
Sociale Raad, de Trustschapsraad, het Internationaal Gerechtshof en het
Secretariaat [18]. De onderlinge verhouding tussen die organen, en hun
specifieke bevoegdheden, worden in verdere bepalingen van het Handvest
geregeld. Daarnaast bepaalt artikel 7, 2 echter uitdrukkelijk: "Hulporganen
(subsidiary organs, of organes subsidiaires) waaraan behoefte zou blijken
te bestaan kunnen overeenkomstig dit Handvest worden ingesteld". De
artikelen 22, 29 en 68 geven aan respectievelijk de Algemene Vergadering,
de Veiligheidsraad en de. Economische en Sociale Raad deze bevoegdheid
waarvan trouwens in de loop der jaren veelvuldig gebruik is gemaakt [19].
Zulke organen hebben bepaalde eigenschappen gemeen. Al kan hun
samenstelling en mandaat van zeer verschillende aard zijn, ze hebben
allemaal de volgende punten gemeen:
- ze zijn opgericht door een van de hoofdorganen van de VN;
- hun lidmaatschap, structuur en huishoudelijk reglement zijn vastgesteld
door een van de hoofdorganen en kunnen ook alleen maar door dat orgaan
worden gewijzigd;
- een hulporgaan kan alleen door een hoofdorgaan worden opgeheven;
- het personeel van het hulporgaan behoort tot het VN-personeel;
- de begroting van het hulporgaan is een post op de VN-begroting;
- over het algemeen bestaat er een rapportageplicht ten aanzien van een
,
bepaald hoofdorgaan [20].
Het Handvest van de Verenigde Naties kent dus alleen "voornaamste
organen'' en "hulporganen".
Toch vinden we in studies over het VN-systeem soms nog een andere
onderverdeling.
Zo onderscheiden Schermers en Van Houtte [21], sprekend over de
structuur van de VN, hoofdorganen, autonome organen, en andere organen
(deze laatste zijn de vele hulporganen uit het Handvest; met name worden
genoemd de International Law Commission en UNCITRAL [22)). Die autonome
organen zijn dus eigenlijk "buitenbeentjes" in de structuren van de VN.
Schermers en Van Houtte verklaren hun ontstaan uit de onmogelijkheid om
voor bepaalde nieuwe mondiale samenwerkingsvormen een zelfstandig statuut
te bereiken, b.v. het statuut van Gespecialiseerde Organisatie. Als
politieke tussenoplossing zou dan het statuut van het "autonome orgaan"
zijn ontstaan. Zulke autonome organen zouden formeel onder de Algemene
Vergadering vallen maar binnen de Verenigde Naties als autonome
organisaties functioneren. Juridisch, zeggen de auteurs, is dit "een
aanvechtbare constructie. Iets is of een orgaan van de Algemene
Vergadering, en dan functioneert het niet autonoom maar onder toezicht van
de Algemene Vergadering, of het functioneert als een autonome organisatie,
maar dan is het geen (hulp)orgaan van de Algemene Vergadering" [23]. In
feite functioneert een tiental organen van de VN op deze semi-autonome
wijze.
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Schermers en Van Boutte behandelen achtereenvolgens UNCTAD, UNDP,
UNEP, UNICEF, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNRWA, UNU [24].
fa hoeverre verschilt nu de status van deze "(semi-)autonome organen"
van die van de hulporganen zoals we die hierboven beschreven hebben?
Ook volgens Jacqueline Dutheil de la Rochère [25] zijn er in beginsel
maar twee mogelijkheden: ofwel het orgaan in kwestie wordt opgericht door
een hoofdorgaan (en dan is het juridisch gezien een hulporgaan in de zin
van artikel 7,2 van het Handvest) of het is tot stand gekomen door een
akkoord tussen ( de lid)staten en dan is het niet alleen geen hulporgaan in
de zin van artikel 7,2, maar helemaal niet cndergeschikt aan een van de
hoofdorganen van de organisatie. Volgens deze criteria zouden dus, en dat
is ook het standpunt van deze auteur, de bovengenoemde instellingen
juridisch beschouwd moeten worden als hulporganen van de VN: zij zijn alle,
zonder uitzondering, tot stand gekomen door een resolutie van de Algemene
Vergadering.
Desalniettemin is, ook volgens Dutheil de la Rochère, de werkelijkheid
meer genuanceerd; in sommige gevallen vindt een samenloop plaats tussen de
beslissing van het VN-hoofdorgaan en een intergouvernementele overeenkomst:
"L'Organisation crée ainsi dans son propre sein un organe subsidiaire, mais
c'est un accord entre Etats qui institue de nouvelles obligations et
enrichit !'organisme subsidiaire d'une série de compétences et de fonctions
nouvelles" [26].
Deze techniek maakt het mogelijk dat sommige staten zich buiten de
werking van het autonome orgaan kunnen houden indien ze dat wensen. Ook
opent het de mogelijkheid van het aantrekken van afzonderlijke
geldmiddelen, terwijl de administratie van deze organen verzorgd kan worden
door (speciale afdelingen van) het VN-secretariaat.
Men kan hier dus argumenten vinden voor de stelling dat, tenminste in
het kader van de VN, het bestaan van "gemeenschappelijke instellingen" in
de betekenis van een instelling gemeenschappelijk aan (de) lidstaten, maar
niet gelijk aan een orgaan van de organisatie, zich in de praktijk heeft
ontwikkeld. Dit kan van betekenis zijn voor onze conclusies in verband met
de structuren van de Taalunie.
Voor de goede orde dient hier nog te worden vermeld dat het begrip
0
gemeenschappelijke instellingen" in de literatuur wel degelijk wordt
gebruikt, maar dan alleen in de zin van instellingen die gemeenschappelijk
zijn aan meer dan een internationale organisatie. In dit verband denken we
b.v. aan het Wereldvoedselprogramma, dat een gemeenschappelijk programma is
van de FAO en de Verenigde Naties [27].
2.5.4.2. De EG~praktijk
Het Verdrag van Rome spreekt ook over bepaalde instellingen die
gemeenschappelijk zijn aan de drie Gemeenschappen: de Gemeenschap voor
Kolen en Staal, Euratom, en de Europese Economische Gemeenschap. Het zijn
het Hof van Justitie, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal
Comité [28]. Van andere gemeenschappelijke instellingen, in de door ons
aangehouden betekenis van gemeenschappelijk als gemeenschappelijk aan de
lidstaten, is in het Verdrag nergens sprake. Uiteraard kent het wel
organen, die hier trouwens instellingen worden genoemd, en hulporganen
[29] .
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In de loop der jaren is er ook in het kader van de Europese
gemeenschappen een groot aantal hulporganen ontstaan. Hebben de ·
hoofdorganen (de Raad, de Commissie) de bevoegdheid om zulke hulporganen in
te stellen? Het Hef van Justitie [30] zegt ja, maar op voorwaarde dat het
evenwicht en de bevoegdheidsverdeling van de hoofdorganen niet in het
gedrang komen. Het "blijven uitvoerende organen met strikt omschreven
bevoegdheden en volledig onder controle van het hoofdorgaan".
De juridische status van deze hulporganen is niet altijd dezelfde.
Sommige zijn opgericht op grond van bepalingen in het Verdrag, andere door
besluiten van de hoofdorganen. Vooral in de laatste jaren zijn er, ondanks
de traditioneel zeer restrictieve interpretatie in dit verband van het Hof
van Justitie, enkele hulporganen tot stand gekomen die een zekere eigen
autonomie bezitten. Mede naar aanleiding van wat we hierboven besproken
hebben over de "autonome organen" van de Verenigde Naties staan we even
stil bij het statuut van enkele van deze hulporganen, en vooral bij de
wijze waarop ze tot stand zijn gekomen.
De oprichting van een Europese Investeringsbank was uitdrukkelijk voorzien
in artikel 129 van het EG-verdrag: "Er wordt een Europese Investeringsbank
opgericht...". Het ongewone aan die oprichting is, dat de Europese
Investeringsbank niet een hulporgaan is in de betekenis die b.v. Schermers
daaraan geeft: de leden van de Bank zijn de lidstaten, en de Statuten van
de Bank zijn opgenomen in een afzonderlijk Protocol, dat aan het Verdrag is
gehecht [31 ].
Het is merkwaardig te zien hoe ook in dit geval een samenloop van
rechtshandelingen plaats vindt, namelijk een samenloop tussen een
verdragsbepaling en een afzonderlijk tussen de lidstaten afgesloten
protocol. Deze creëren samen een nieuw (hulp/autonoom?) orgaan, weliswaar
in het kader van de organisatie maar hier ook "c'est un accord entre Etats
qui institue de. nouvelles obligations et enrichit }'organisme subsidiaire
d'une série de compétences et de fonctions nouvelles", op precies dezelfde
wijze als we hierboven in het kader van de Verenigde Naties hebben
opgemerkt (32).
Ook de Europese Rekenkamer is een "autonoom" orgaan dat (naar aanleiding
van een initiatief op de Topconferentie van Kopenhagen in 1973) werd
opgericht bij een afzonderlijk verdrag [33]. In dit geval werd het nieuwe
orgaan bij een Financieel Reglement van 21 december 1977 zelfs
.
gelijkgesteld aan een instelling die dezelfde administratieve autonomie
geniet als de vier bij de basisverdragen opgerichte instellingen (34].
2.5.4.3. De Benelux Economische Unie
Rest ons nog de vraag te onderzoeken of het begrip 11gemeenschappelijke
instellingen" soms ontleend is aan het Verdrag inzake de Benelux
Economische Unie.
Inderdaad spreekt het Verdrag, behalve van de organen, die hier
trouwens, net als in het EG-Verdrag, ''instellingen" worden genoemd [35],
van Commissies en Bijzondere Commissies (36], die ingesteld en opgeheven
worden door het Comité van Ministers, van eventuele ondergeschikte organen
[37], en tenslotte van "voor de werking van de Unie wenselijke
gemeenschappelijke diensten" [38]. Het was op het moment van de afsluiting
van het Verdrag niet duidelijk wat precies werd bedoeld met deze
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gemeenschappelijke diensten ( er werden vragen dienaangaande gesteld door de
Interparlementaire Raad) maar men voorzag b.v. de oprichting van een
gemeenschappelijke octrooidienst, een gemeenschappelijke dienst voor de
statistiek, en dergelijke [39].
Uiteindelijk is de enige "gemeenschappelijke dienst" die ooit onder de
bepalingen van artikel 40 tot stand is gekomen, de ''Dienst voor de
Registratie van Geneesmiddelen", waaraan de bedoeling ten grondslag lag te
komen tot één gemeenschappelijk geneesmiddelenbeleid. Dit eerste
experiment bleek niet succesvol: met ingang van 1 januari 1983 werd de
Dienst opgeheven [40].
Toch zijn er in het kader van de Benelux Economische Unie wel
"gemeenschappelijke diensten" tot stand gekomen: het Benelux-Merkenbureau
en het Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen. Dit zijn volgens de
Nederlandse terminologie ook "gemeenschappelijke diensten" maar in het
Frans heten ze niet "services communs" ( de benaming uit artikel 40), maar
''administration commune", hetgeen al aangeeft dat het hier niet gaat om
dezelfde organen als waarvan sprake is in artikel 40.
De Benelux-Bureaus kwamen dan ook tot stand op een wijze die afwijkt van
de procedure voorzien voor de instelling van gemeenschappelijke diensten,
dat is door een beslissing van het Comité van Ministers alleen.
Het Benelux-Merkenbureau b.v. is niet opgericht krachtens artikel 40
van het Verdrag maar als "Bureau" krachtens artikel 1 van het
Benelux-Merkenverdrag, een afzonderlijk verdrag, niet gesloten ter
uitvoering van het Unieverdrag, maar tot stand gekomen "in het kader van de
Benelux Economische Unie" [41) . Het is het "Benelux Verdrag met Eenvormige
Wet inzake de Warenmerken" van 19-3-1962. Hetzelfde geldt voor het
Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen, tot stand gebracht door het
"Verdrag met Eenvormige Wet inzake Tekeningen en Modellen" van 25-10-1966.
Ook hier een merkwaardige analogie met de techniek die in het kader van de
Verenigde Naties wordt gehanteerd. De tekst van deze Verdragen werd
vastgesteld bij beslissing van het Comité van Ministers, orgaan van de
Benelux Economische Unie.
Uit het bovenstaande volgt echter dat de Benelux-Bureaus geen
gemeenschappelijke diensten zijn in de betekenis van artikel 40 van het
Unieverdrag, dus ook geen organen of hulporganen zijn van de Unie. Ze zijn
opgericht bij afzonderlijk verdrag. Het zijn dan ook zelfstandige
rechtspersonen, die b.v. eigen reglementen uitvaardigen. Er bestaat geen
enkele juridische band met de Benelux Economische Unie zelf, hoewel dit
uiteraard ook in andere zin geregeld bad kunnen worden door de
verdragspartijen/leden van de Unie.

2.5.5. Conclusies

Uit de gegevens zoals we die hierboven hebben uiteengezet dienen ons
inziens de hiernavolgende conclusies te worden geformuleerd als "voorzet"
voor de invulling van artikel 4, a van het Taalunieverdrag:
1. Het "oprichten en in stand houden van gemeenschappelijke instellingen"
houdt op de eerste plaats in de oprichting van de Taalunie zelf en haar
organen, en de verdere samenwerking in dit institutionele kader.
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2. Uit de tekst van het Taalunieverdrag blijkt niet dat de Taalunie zelf
(of een van haar organen) de bevoegdheid zou hebben nieuwe Taalunieorganen
op Le richten.
3. Ook de bevoegdheid om "hulporganen" op te richten is niet voorzien in

het Taalunieverdrag.
4. Bij de eventuele oprichting van een gemeenschappelijke instelling,

(evenals bij een eventuele erkenning van een bestaande instelling als
"gemeenschappelijke instelling'' in de betekenis van artikel 4, a van het
Taal unieverdrag) dient ( en hier verwijzen we naar de analyse van de
VN-praktijk onder 2.5.4.1. supra) met twee fundamentele vereisten rekening
te worden gehouden:
a. het gaat om een formele beslissing van een orgaan van de Taalunie ( ons
inziens moet deze beslissing genomen worden door het Comité van Ministers),
en
b. het gaat om een instelling die gemeenschappelijk is aan de beide
Verdragsluitende Partijen, dus een formele intergouvernementele
Belgisch-Nederlandse instelling.
Met andere woorden: het akkoord van de beide verdragsluitende partijen
èn een formele beslissing van de Taalunie zijn noodzakelijke voorwaarden
voor de totstandkoming van een "gemeenschappelijke instelling" in de zin
van artikel 4, a.
5. Een bestaande "gemeenschappelijke instelling", dat is een instelling die
eerder door een internationale overeenkomst tussen de beide regeringen tot
stand was gekomen, kan alleen door een formele beslissing vanwege de
Taalunie worden tot een "geme.enschappelijke instelling" in de zin van
artikel 4, a.
6. De verhouding tussen de Taalunie en de aldus tot stand gekomen
"gemeenschappelijke instelling" in de zin van artikel 4, a kan ofwel in
algemene termen, ofwel voor ieder geval afzonderlijk worden geregeld. Aan
de instelling zou financieel en anderszins een zekere autonomie kunnen
worden toegekend. Anderzijds ligt het voor de hand dat zij periodiek
verslag zou moeten uitbrengen aan de Taalunie, met name aan het Comité van
Ministers. Dienstverlening van de zijde van het Algemeen Secretariaat zou
mogelijk zijn.
7. Waar in de context van de totstandkoming van het Taal unieverdrag
gesproken wordt van "bestaande instellingen" of van 11 gemeenschappelijke
instellingen", is in beginsel geen sprake van instellingen in de zin van
artikel 4, a. Het gaat hier om bestaande Belgisch-Nederlandse
samenwerkingsverbanden die kunnen worden ingeplant in het activiteiten-plan
van de Taalunie. De Taalunie kan in dit verband "samenwerking en
coördinatie" bevorderen, "bepaalde uitvoerende taken toevertrouwen",
"subsidiëren\ de "coördinatie bevorderen", de "werking en instandhouding
bevorderen", "aanbevelingen doen voor coördinatie en samenwerking" ....
De hier bedoelde instellingen zijn echter geen "gemeenschappelijke
instellingen" in de zin van artikel 4, a van het Verdrag.
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2.6. DE TAALUNIE IN INTERNATIONALE FORA
2.6.1. Inleiding

De vraag luidde welke positie de Nederlandse Taalunie inneemt tegenover
internationale organisaties als de UNO, UNESCO, EG, meer bepaald ten
aanzien van aangelegenheden die in artikel 4 en 5 van het Taalunîeverdrag
worden genoemd? Deze vraag leidt direct weer tot nieuwe vragen als:
- In hoeverre dwingt het Taalunieverdrag tot overleg tussen de
lidstaten, of tot een gemeenschappelijk optreden, in verband met de
betrekkingen tot derden (staten en internationale organisaties)?
- Zijn er situaties denkbaar waarin de Taalunie exclusief bevoegd is, in
internationale fora namens de lidstaten te onderhandelen?
- Wat zijn de gevolgen wanneer de lidstaten deze verplichtingen niet
naleven?
Allereerst onderzoeken we op welke wijze de tekst van artikel 4, f en g
tot stand is gekomen en maken we een vergelijking tussen de twee
paragrafen. We trekken hieruit enkele voorlopige conclusies.
Vervolgens gaan we na welke vormen het optreden van een groep van
staten, of een organisatie, kan aannemen in het kader van internationale
organisaties of conferenties. We onderscheiden verschillende stadia, of
fases, naarmate de integratie van de standpunten van die groep van staten
toeneemt. We illustreren dit aan de hand van de EG-praktijk.
Daarna gaan we over tot de toepassing van onze waarnemingen op de
Taalunie-situatie. Tenslotte vatten we onze conclusies samen.

2.6.2. De tekst van artikel 4, fen g

De tekst van artikel 4, f en g luidt:
"Het voeren van een 'gemeenschappelijk beleid' met betrekking tot de
Nederlandse taal en letteren in internationaal verband, in het bijzonder in
de Europese Gemeenschappen;
Het plegen van overleg, wanneer in hun betrekkingen tot derde landen of
tot internationale instellingen of bijeenkomsten de belangen van de
Nederlandse taal of de doelstellingen van dit Verdrag in het geding zijn".
Het gaat hier om twee verschillende soorten verplichtingen die de Hoge
Verdragsluitende Partijen op zich hebben genomen: het "voeren van een
gemeenschappelijk beleid" (artikel 4, f) en het "plegen van overleg1'. Dit
is kennelijk niet hetzelfde. We komen hierop later nog terug.
De genoemde bepalingen komen niet als zodanig voor in de ontwerptekst
van de werkgroep ad hoc. Wel is er een ontwerpartikel 5, dat meer in het
algemeen stelt:
"Voor zover de houding en de verbintenissen, in te nemen of aan te gaan,
hetzij in de betrekkingen met derde landen hetzij ten opzichte van of in
het verband van internationale instellingen of conferenties, de
doelstellingen van de Taalunie raken, plegen de Hoge Verdragsluitende
Partijen overleg opdat deze houding en deze verbintenissen de
verwezenlijking van die doelstellingen bevorderen" [l}.
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In de ontwerptekst van het Verdrag zoals die uiteindelijk door de
ambtelijke begeleidingscommissie werd opgesteld is dit artikel 5 echter als
het ware "uiteengevallen" in twee alinea's die deel uitmaken van artikel 4.
Van deze twee alinea's is het met name artikel 4, g dat bijna letterlijk
de tekst van het vroegere artikel 5 overneemt. In haar commentaar wijst de
Commissie er dan ook op dat, hoewel zij niets wezenlijks veranderd heeft
aan de voorstellen van de Werkgroep ad hoc, er toch een min of meer
belangrijke wijziging is aangebracht in de tekst van het vroegere artikel
5: "De belangrijkste toevoeging aan artikel 4 is paragraaf f, waarbij de
partijen zich verplichten tot het 'voeren van een gemeenschappelijk beleid
met betrekking tot de Nederlandse taal en letteren in internationaal
verband, in het bijzonder in de Europese Gemeenschappen' [2]. Dit artikel
4, f is met andere woorden tot stand gekomen naar aanleiding van
commentaren en suggesties van de betrokken diensten in de onderscheiden
departementen.
Men heeft daar (concluderen wij) de mening te kennen gegeven, dat "het
plegen van overleg" (oud artikel 5, nu artikel 4, g) niet altijd en in alle
internationale fora voldoende is om de belangen van de Nederlandse taal, of
de doelstellingen van het Taalunieverdrag, op een effectieve manier te
bevorderen.
Er zijn omstandigheden denkbaar waar een verdergaande verplichting dan
die tot "het plegen van overleg" geboden is. Welke die omstandigheden
zijn, en waarom aan artikel 4, fis toegevoegd: "in het bijzonder in de
Europese Gemeenschappen" is niet duidelijk uit de ons ter beschikking
staande stukken [3].
Welke die omstandigheden zijn wordt echter al evenmin duidelijk uit de
tekst van artikel 4, fen 4, g zelf. Zijn er, behalve de verschillende
formulering van de verplichting van de verdragsluitende partijen ("het
plegen van overleg" vs. het ''voeren van een gemeenschappelijk beleid") nog
andere verschillen in de tekst die de tegenstelling tussen de twee
artikelen zouden kunnen rechtvaardigen?
a. - Bestaat er een fundamentele tegenstelling tussen "in internationaal
verband" en "in hun betrekkingen tot derde landen of tot internationale
instellingen of bijeenkomsten"?
Mede op grond van de tekst van het vroegere artikel 5, zoals we dat
hierboven hebben geciteerd, komen wij tot de conclusie dat er hier geen
sprake is van een principiële tegenstelling, maar dat in beide gevallen
wordt bedoeld: in internationale fora in het algemeen.
b. - Bestaat er verschil tussen "de Nederlandse Taal en Letteren" en "de
belangen van de Nederlandse taal of de doelstellingen van dit Verdrag''?
Zuiver tekstueel zou men kunnen vermoeden dat de verdragsverplichtingen,
wanneer het om de "belangen" en om "de Taalunie" gaat, zwaarder zouden
zijn. Het omgekeerde is waar. In dat geval gaat het alleen om het "plegen
van overleg".
c. - "in het bijzonder in de Europese Gemeenschappen" in artikel 4, f is
een toevoeging die zou kunnen betekenen dat aan dit forum een speciale,
actueel-politieke, reële betekenis wordt toegekend die vraagt om een echt
gemeenschappelijk beleid, eerder dan het plegen van overleg. Er is echter
geen enkele reden om aan te nemen dat de Europese Gemeenschappen zouden
vallen buiten de "internationale instellingen" die genoemd worden in
artikel 4, g.
Voorlopig komen wij tot de conclusie dat voor de verdragsluitende
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partijen bepaalde verplichtingen voortvloeien uit artikel 4, f en g: een
verplichting tot het plegen van overleg, en een verplichting tot het voeren
van een gemeenschappelijk beleid. Tot hiertoe vinden we geen enkele
aanwijzing wanneer de ene, en wanneer de andere verplichting van toepassing
is. Later komen we op deze vraag terug. We onderzoeken nu eerst hoe, en in
welke mate, de lidstaten van de Taalunie hun optreden in internationale
fora kunnen coördineren en/of integreren.

2.6.3. Het optreden naar buiten van (de lidstaten van) de Taalunie: de
mogelijkheden

Om een antwoord te kunnen geven op de in 2.6. aangesneden problemen, is het
nodig eerst een overzicht te geven van de mogelijkheden die aan een groep
van staten, verenigd in een samenwerkingsverband zoals de Nederlandse
Taalunie, ten dienste staan wanneer zij hebben besloten in het vervolg hun
beleid in internationale organisaties of op internationale conferenties in
zekere mate op elkaar af te stemmen.
In een dergelijk optreden naar buiten kan men verschillende stadia, of
fasen, onderscheiden, al naar gelang de noodzaak of de wens tot
"integratie", als men dat zo noemen wil, tussen de staten in kwestie
sterker is.
Wij maken hiervoor een onderscheid tussen:
(1) Een fase waarin de lidstaten trachten door onderling overleg hun
beleid nader tot elkaar te brengen. Men kan zich voorstellen dat voor de
betreffende vergadering of conferentie de bewindslieden van de betrokken
landen contact opnemen, of laten opnemen op ambtelijk niveau, om te
proberen, de verschillende standpunten meer tot elkaar te brengen.
(2) Een tweede fase zou bestaan uit het voeren van een gemeenschappelijk
beleid. Daarvoor is het ons inziens niet voldoende dat tevoren overleg
wordt gepleegd tussen de betrokken diensten en departementen; er moet een
voortdurende, onafgebroken, samenwerking plaatsvinden om werkelijk tot een
coördinatie van de standpunten te komen. Die samenwerking wordt voortgezet
ter plaatse (in de internationale vergadering of internationale
conferentie), waar sprake dient te zijn van een "reciprocal participation
in the separate processes of information-gathering, opinion~formation and
decision-making" [4]. De mogelijkheden om 11 samen op te treden" zijn
bijvoorbeeld: gezamenlijk een punt op de agenda plaatsen, gezamenlijk een
ontwerpresolutie indienen, gezamenlijke verklaringen afleggen over een
bepaald agendapunt. Zo kunnen het stemgedrag en de interventies op elkaar
worden afgestemd, eventueel gezamenlijke stemverklaringen worden afgelegd.
Het is duidelijk dat het bereiken van een echte voortdurende coördinatie,
ook ter plaatse, niet aan het toeval kan worden overgelaten. Er is
behoefte aan bepaalde overlegstructuren.
(3) In een derde fase gaat het om een gemeenschappelijk beleid dat tot
stand komt in een institutioneel kader. Er zijn formele overlegstructuren
opgericht die bepaalde bevoegdheden hebben gekregen om de staten te helpen
bij het gemeenschappelijk bepalen van hun beleid. Ook ter plaatse kan een
vertegenwoordiging van dit institutionele kader ter beschikking staan van
de nationale delegaties. Het zijn echter nog steeds de nationale
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delegaties die hun (weliswaar gemeenschappelijk) standpunt afzonderlijk
naar voren brengen.
(4) Dat verandert in een vierde fase: de gemeenschappelijke instelling
treedt naar buiten op als onderhandelingspartner ten aanzien van derden.
Zij heeft naar buiten de bevoegdheid gekregen om te onderhandelen en
akkoorden af te sluiten. Wanneer het echter op een formele instemming met
die akkoorden aankomt, is nog steeds de medewerking nodig van de
afzonderlijke lidstaten van die instelling; zij brengen afzonderlijk hun
stem uit.
(5) Tenslotte is er een fase waarbij de overdracht van bevoegdheden aan
de gezamenlijke instelling zo volledig en onomkeerbaar is, dat het deze
instelling is die in internationale fora namens hen de formele instemming
kan geven met het bereikte akkoord. Zij brengt dan de afzonderlijke
stemmen van haar lidstaten en bloc uit. Er zijn zelfs situaties denkbaar
waarbij de instelling één stem uitbrengt, maar men kan zich voorstellen dat
dit slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden zal voorkomen.

2.6.4. Het optreden naar buiten in de praktijk van de internationale
betrekkingen: het voorbeeld van de EG

Ter illustratie van de mogelijkheden en beperkingen in ieder van de in het
hiervoorgaande beschreven vijf fasen, richten we ons ditmaal in eerste
instantie tot de praktijk van de internationale organisaties, en met name
tot de praktijk van de Europese Gemeenschappen. Het is immers vooral niet
betrekking tot het optreden van de EG in internationale fora dat zich een
wel zeer rijke en gevarieerde praktijk heeft ontwikkeld, die uiteraard
samenhangt met het bijzondere karakter van de EG als supranationale
internationale organisatie.
.
De verplichting voor de EG-lidstaten om ten aanzien van bepaalde
onderwerpen die in internationale fora (de VN zelf, UNCTAD, de OESO,
Grondstoffenconferenties) aan de orde worden gesteld een gemeenschappelijk
standpunt in te nemen en een gemeenschappelijk beleid te voeren berust op
bepaalde artikelen uit het Verdrag van Rome en hangt samen met het
verdragskader inzake de verdeling van bevoegdheden tussen de Gemeenschappen
en de lidstaten. Dat kader is in beginsel tamelijk rechtlijnig: de
artikelen 19 tot en met 24 en 26 betreffen het realiseren van het
gemeenschappelijk douanetarief, de artikelen 111 en 112 geven de
voorwaarden voor het uitwerken van een gemeenschappelijke handelspolitiek,
terwijl de artikelen 110, 113 tot en met 116, 228 tot en met 229 en 238 het
voeren van de handelspolitiek betreffen [5].
In werkelijkheid is die verdeling evolutief, en verschillend van
onderwerp tot onderwerp, en naarmate de verwezenlijking van de
gemeenschappelijke markt wordt bereikt. Op verschillende gebieden is na
afloop van de overgangsperiode alleen de Gemeenschap bevoegd. Daarnaast
dienen de lidstaten volgens artikel 116 EG voor alle materies die van
bijzonder belang zijn voor de gemeenschappelijke markt, nà de
overgangsperiode gemeenschappelijk op te treden in internationale ,
organisaties met een economisch karakter. Het is echter niet duidelijk of
deze bepaling alleen geldt voor materies die van onmiddellijk belang zijn
voor gebieden w~rop de gemeenschap over een (uitsluitende) eigen
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bevoegdheid beschikt ofwel alle onderwerpen betreft die daarmee
samenhangen.
In ieder geval impliceert artikel 5 EG een coördinatie van het
economisch beleid in de mate als het realiseren van de doelstellingen van
het Verdrag vereist.
Daarnaast heeft zich in de EG-praktijk nog de Europese politieke
samenwerking ontwikkeld, een poging om ook voor materies die buiten het
Verdrag van Rome vallen, een gecoördineerd standpunt te formuleren [6].
Het is duidelijk dat op grond van het EG-verdrag alleen al gezocht moet
worden naar mogelijkheden voor de organisatie om zich in internationale
fora te manifesteren. Deze pogingen zijn langdurig en vaak moeizaam
geweest, en hebben niet altijd tot succes geleid. Er zijn namelijk in
dergelijke situaties twee omstandigheden die een dergelijke ontwikkeling
afremmen. Ten eerste het wantrouwen van de internationale gemeenschap die
bestaat uit (nog steeds in bijna alle gevallen) vertegenwoordigers van
staten, tegen een dergelijk vreemd element. Ten tweede ook de onwil van de
eigen lidstaten om een ( zij het nog zo klein) onderdeel van hun nationale
soevereiniteit af te staan f7] bij hun optreden naar buiten. Niettemin is
de EG er op den duur in geslaagd om zich op aan verschillende situaties
aangepaste en dus heel uiteenlopende wijze te manifesteren in
internationale fora.
Om het probleem te verduidelijken geven we hier een korte beschrijving
van de eerste pogingen van de EG om als onderhandelingspartner deel te
nemen aan een internationale conferentie, gedeeltelijk namens en
gedeeltelijk samen met haar lidstaten.
De EG had gevraagd om uitgenodigd te worden op de Suiker-Conferentie van
de Verenigde Naties, die in 1968 in het kader van UNCTAD werd gehouden. De
kwestie van de aanwezigheid van de EG werd op de Conferentie ter sprake
gebracht door Frankrijk:
"pending clarification of the legal issues involved, the members of the
European Community are provisionally authorized to use a common
representation for the States Members and the Community to express the
collective position of the Community on matters relating to sugar, it being
understood that the right to vote in the Conference may only be exercised
individually by the States Members of the Community and that the Community
itself may have no vote" [8].
De deelnemers aan de Conferentie vonden echter dat het toestaan van een
dergelijke regeling niet binnen hun bevoegdheid lag, en er werd een
juridisch advies gevraagd aan de Legal Counsel van de VN. Dit advies is de
basis waarop ook nu nog de aanwezigheid van de EG in internationale fora
berust [9]. Het advies legt de nadruk op het bijzondere en unieke karakter
van de rechtspersoonlijkheid van de Gemeenschap:
"... The particular case of the European Economie Community presents the
following navel and, for the time being, unique constitutional feature
which it may be in the interest of a commodity conference to recognize in
order to further its purposes: the Community, which has single legal
personality, functions through four institutions, one of them being the
Commission. U nder Article 228 of the Treaty of Rome, the Commission is the
institution afforded the exclusive right and power to negotiate certain
agreements between the Community and other States ... To enable the six
States members of the Community who are required to follow a common
agriculture policy to comply with their obligations under the Treaty, and
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to facilitate their participation in a conference in which negotiations of
a commercial nature seem to be an important element,· a recognition of the
fact that Member States of the Community are bound by the Treaty to present
a common representative of one of its institutions, namely the Commission,
may commend itself to the Conference".
Waaruit bestaat dan dat bijzondere en unieke karakter van de
Gemeenschappen, dat een zo ongewone behandeling in internationale fora
rechtvaardigt?
Deze vraag wordt op buitengewoon lucide wijze beantwoord door Ganshof
van der Meersch in het hoofdstuk "Les Communautés européennes,
organisations internationales à caractère spécifique" van zijn voordrachten
aan de Haagse Academie [11]. Uitgaande van het Van Gend en Loos-arrest van
het Hof van Justitie: "La Communauté constitue un nouvel ordre juridique de
droit international, au profit duquel les Etats ont limité, bien que dans
les domaines restreints, leurs droits souverains, et <lont les sujets sont
non seulement les Etats membres, mais également leurs ressortissants (12],
onderscheidt hij twee fundamentele beginselen.
Op de eerste plaats hebben de EG-lidstaten een gedeelte van hun
soevereiniteit prijsgegeven. Zij zijn niet langer bevoegd om alleen over
bepaalde segmenten van hun beleid te beslissen. Maar dat is maar één zijde
van de medaille. Deze bevoegdheden worden niet alleen afgestaan, zij
worden, samengebundeld, overgedragen aan de Gemeenschap: "La notion de
limitation des droits et des pouvoirs souverains des Etats - à laquelle se
réfère l'arrêt Van Gend en Loos - est insuffisante pour caractériser Ie
phénomène communautaire; il faut ajouter que ses limitations ne peuvent
laisser subsister de cloisonnements au sein de la Communauté; elles sant,
sans doute, le résultat d'un transfert ou d'une attribution de pouvoirs et
de compétences par les Etats contractants à la Communauté ou d'un partage
de ces pouvoirs et de ces obligations, mais ce qui est fondamental c'est
que cette opération conventionnelle, qu'on la qualifie transfert ou
attribution, est avant tout une mise en commun par les Etats membres de
pouvoirs et de compétences, en vue de la satisfaction d'intérêts communs
[13). Deze gedachte wordt door het Hof ove.rgenomen in het arrest Costa-ENEL
[14]: de staten hebben zichzelf een beperking van hun soevereine rechten
opgelegd en zo een nieuw recht geschapen dat van toepassing is op hun
onderdanen en op henzelf; zij zijn dus nu onderworpen aan het
gemeenschapsrecht. Het gaat hier niet om een delegatie van bevoegdheden:
"ce n'est assurément pas une délégation, qui pouvait n'être que
temporaire. Encore mains la délégation de l'exercice seulement d'un
pouvoir, qui ferait apparaître les Etats comme restant les maîtres du jeu
et les Communautés comme des subordonnées 11 [15]. Zoals Pescatore het
beschrijft: "les compétences attribuées à la Communauté sont sorties
complètement et définitivement du domaine d'attribution des Etats membres"
(16]. Er moet dan wel een evenwicht zijn, een "équation juridique" [17]
tussen de bevoegdheden die door de lidstaten zijn afgestaan, de bevoegdheid
om op een bepaald terrein nog regelend op te kunnen treden, en de
bevoegdheden die door de Gemeenschap zijn overgenomen: de Gemeenschap zal
in het vervolg op dat gebied regelend optreden. Dit idee, het "idée de la
,correspondance' entre la limitation, désormais, des 'droits souverains'
des Etats et les compétences reconnues à la Communauté par le traité" wordt
door het Hof formeel uitgedrukt in het Costa-ENEL-arrest [18] en een reeks
volgende beslissingen.
11

11
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Deze "overdracht" heeft gevolgen voor de betrekkingen van, vroeger de
lidstaten, nu de Gemeenschappen, op het internationale vlak. Volgens
Pescatore is het zo dat "le droit communautaire comporte une redistribution
de fonctions dans Ie cadre d'un ensemble qui dépasse les Etats membres" en
een "mise en commun de pouvoirs entre les mains d'institutions
indépendantes qui s'identifient avec la personnalité ou les intérêts
d'aucun des partic.ipants" [19).
Volgens het Hof is het "en effet, au fur et à mesure de l'instauration
de ces règles communes, la Communauté seule est en mesure d'assumer et
d'exécuter, avec effet pour !'ensemble du domaine d'application de l'ordre
juridique communautaire, les engagements contractés à l'égard d'Etats
tiers'' [20). Het is dus de Gemeenschap die op deze gebieden internationaal
optreedt.
Niettemin is het voor de Gemeenschap een lange en moeizame weg geweest
naar wat nu nog maar kan worden beschouwd als "een zekere erkenning" van
haar bevoegdheden in internationale fora [21]. Wantrouwen van buitenaf én
aarzelingen van binnenuit hebben voortdurend de erkenning van haar positie
afgeremd [22]. Dat neemt niet weg dat wij op den duur de Europese
Gemeenschappen, al naar gelang het onderwerp van de besprekingen, in
internationale fora terugvinden in alle stadia van samenwerking zoals we
die hierboven hebben beschreven. Van de fase van overleg tussen de nu 12
verschillende, en afzonderlijk deelnemende, staten, via een steeds
toenemende mate van samenwerking, tot het ogenblik (zeer zeldzaam!) waarop
de Gemeenschappen "in plaats van" de lidstaten als een eenheid optreden.
Het spreekt vanzelf dat al deze fasen en samenwerkingsvormen tegelijk
voorkomen, afhankelijk van het forum en het onderwerp.
Het is ook duidelijk dat in het bijzonder de fasen 4 en 5 verband houden
met het heel bijzondere, supranationale, karakter van de EG.
Toch ligt ons inziens het eigenlijke "breekpunt" in de overgang van fase
2 naar fase 3: van een gecoördineerd overleg om te komen tot een
gemeenschappelijk standpunt (overleg tussen de nationale instanties), naar
een gecoördineerd overleg dat plaatsvindt in een institutioneel kader, en
waarbij, zoals we bij het begin van onze uiteenzetting al aanduidden, een
vertegenwoordiging van dat institutionele kader ( ons voorbeeld: de
EG-Commissie, of eventueel de Raad ... ) ter plaatse aanwezig is om die
cordinatie te leiden of te bevorderen [23).
Het is immers deze aanwezigheid van een element dat eigenlijk zelf niet
bevoegd is om (in dit stadium) aan de onderhandelingen deel te nemen, dat
vraagt om een zekere erkenning niet alleen van de eigen lidstaten, maar ook
van de buitenwereld.
Vanaf fase 3 is de medewerking, de toestemming, van die buitenwereld
vereist. In het geval van de Europese Gemeenschap (en van andere
organisaties) werd die "toestemming" verleend in de vorm van een formele
toelating aan de EG om als waarnemer bij bepaalde vergaderingen en onder
bepaalde voorwaarden aanwezig te zijn (24]. Op de modaliteiten en
mogelijkheden van het statuut van waarnemer gaan wij hier niet nader in.
Voor ons is van belang, vast te stellen dat zonder een formele toelating
van het forum zelf waar de besprekingen plaatsvinden (internationale
· organisatie, internationale conferentie) er geen sprake kan zijn van de
aanwezigheid van elementen of entiteiten anders dan de nationale delegaties
van de lidstaten.
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2.6.5. De Taalunie c.q. haar lidstaten in internationale fora
Welke gevolgtrekkingen kunnen we nu, naar aanleiding vari deze precedenten,
maken voor het optreden van de Taalunie, of haar lidstaten, in
internationale fora?
2.6.5.1. De Taalunie is geen supranationale organisatie

Uit de voorbereidende werken, uit de Memorie van Toelichting, uit de
parlementaire behandeling in de beide volksvertegenwoordigingen, uit
toespraken en commentaren [25) komt herhaaldelijk de gedachte naar voren
dat er tussen Nederland en België op het gebied van de taal en letteren een
werkelijke integratie heeft plaatsgehad [26]: een afstaan van nationale
bevoegdheden aan gemeenschappelijke organen, die vanaf het in werking .
treden van het Verdrag uitsluitend bevoegd zouden zijn om op dit gebied,
ook naar buiten toe, nog regelend op te treden.
Welnu, zoals wij in de beantwoording van vraag 2.1. al hebben gesteld,
van een dergelijke overdracht van bevoegdheden zoals die heeft
plaatsgevonden in het kader van de Europese Gemeenschappen in de zin zoals
wij die hierboven hebben geanalyseerd, is in het geval van de Taalunie geen
sprake.
Wij citeren uit ons antwoord op vraag 2.1.: "De in het commentaar op het
Verdrag gebezigde term 'supranationale organisatie' dient dus, in de door
ons, in navolging van de rechtsleer, gehanteerde betekenis te worden
afgewezen in zijn algemeenheid. De eveneens veelvuldig voorkomende
zinsnede 'overdracht van bevoegdheden' heeft onmiskenbaar door zijn
onterechte aanwending eveneens bijgedragen tot de niet gerechtvaardigde
kwalificatie "supranationale organisatie" [27]. Nergens blijkt uit de
termen van het Verdrag dat de organen van de Taalunie de exclusieve
bevoegdheid hebben gekregen op het terrein van de taal en letteren regelend
op te treden, intern of in eventuele betrekkingen met derden (staten en
internationale organisaties). Integendeel. Het Verdrag spreekt
herhaaldelijk van doelstellingen die door de beide verdragspartijen
gezamenlijk moeten worden verwezenlijkt: de gemeenschappelijke ontwikkeling
van de Nederlandse taal, de gemeenschappelijke bevordering van de kennis en
het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal, de gemeenschappelijke
bevordering van de Nederlandse letteren ... (artikel 3). Ook in artikel 4
wordt telkens gesproken van "gemeenschappelijk bepalen" ( artikel 4, b)
"gemeenschappelijk bepalen" (artikel 4, c), een "gemeenschappelijk beleid 11
(artikel 4, d) enz. Het gebruik van het woord gemeenschappelijk duidt aan
dat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming nog altijd berust bij de
beide verdragsluitende partijen (gezamenlijk) en niet bij de Taalunie als
zodanig.
Wij zijn dan ook van mening dat er in het geval van de Taalunie niet een
overdracht van bevoegdheden heeft plaatsgehad die een zelfstandig optreden
als onderhandelingspartner in internationale fora, ten opzichte van haar
eigen lidstaten àf ten opzichte van de andere onderhandelingspartners, zou
rechtvaardigen.
In de door ons hierboven gemaakte indeling in vijf fasen, blijven dus in
ieder geval de fasen 4 en 5 voor de Taalunie gesloten.
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2.6.5.2. De verplichtingen van de lidstaten van de Taalunie bestaan uit
"het plegen van overleg" en/of het "voeren van een gemeenschappelijk
beleid"

Wij zijn van mening dat de in artikel 4, fen g neergelegde verplichtingen
in beginsel eerder moeten worden geplaatst in wat wij gekarakteriseerd
hebben als fase 1 en 2.

2.6.5.2.1. Het plegen van overleg
In artikel 4, g wordt een verplichting voorzien tot overleg; dat wil zeggen
dat de verdragsluitende partijen overleg plegen op regerings- en op
ambtelijk niveau, en pogen te komen tot harmonisering van hun standpunten.
Tot meer verplicht artikel 4, g niet. Zelfs als het niet mogelijk blijkt
om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen hebben de verdragsluitende
partijen, alleen al door de pogingen die zij hebben ondernomen, strikt
genomen aan hun verdragsverplichtingen voldaan. Die "verplichting tot
overleg" is eigenlijk geen nieuw element in de Belgisch-Nederlandse
samenwerking. De Memorie van Toelichting stelt: "In 1958 werd aan het
Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag een addendum toegevoegd, inhoudende
dat de verdragsluitende partijen overleg zullen plegen omtrent alle
maatregelen inzake de schrijfwijze van de Nederlandse taal. Dit overleg
heeft echter een vrijblijvend karakter, het verplicht de regeringen niet
tot gemeenschappelijke besluitvorming" [28].
Ons inziens is dit nog altijd juist. De verplichting tot overleg is er,
maar verplicht de lidstaten van de Taalunie niet werkelijk tot het
aanpassen van hun nationale beleid. Ondanks de wens om in het kader van het
Taalunieverdrag te komen tot "vastere afspraken" ... [29], is dit ons
inziens niet het geval met de verplichtingen die zouden volgen uit artikel
4, f, ondanks het feit dat de Memorie van Toelichting stelt dat artikel 4
in het algemeen "specifiek omschreven terreinen van bindende samenwerking"
geeft [30].

2.6.5.2.2. Het "voeren van een gemeenschappelijk beleid"
Ons inziens is het echter anders gesteld met de verplichtingen die zouden
voortvloeien uit artikel 4, g. Zoals wij hierboven [31] al hebben gezien,
werd deze tekst uitdrukkelijk ingevoegd door de Begeleidingscommissie. Zij
kwam niet voor in het ontwerpverdrag van de Werkgroep ad hoc. Op artikel 4
is ons inziens dan ook de Memorie van Toelichting van toepassing waar zij
stelt: "de regeringen zijn van mening dat voortaan de zorg voor de
Nederlandse taal en letteren het voorwerp moet uitmaken van één
gemeenschappelijk beleid ... Dit Verdrag ... wil het vrijblijvend overleg
vervangen door vaste afspraken en gemeenschappelijke beslissingen ...
... omdat de Taalunie een wezenlijke stap verder betekent dan de
samenwerking zoals die tot nu toe heeft bestaan" [32].
Wat houdt het voeren van een "gemeenschappelijk beleid" eigenlijk
precies in? Men zou het kunnen ontleden in verschillende onderdelen,
zoals:
- het voeren van voorafgaand overleg (op ambtelijk en op regeringsniveau)
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- het bepalen van een gezamenlijk standpunt ( op regeringsniveau)
- voortdurende coördinatie en overleg ter plaatse (tussen de nationale
delegaties)
- het verrichten van gezamenlijke activiteiten in het internationale forum
zelf zoals punten op de agenda plaatsen, ontwerpresoluties opstellen en
!nàienen, gezamenlijke verklaringen afleggen, op gelijke wijze de stemmen
uitbrengen, gezamenlijke stemverklaringen afleggen (33]. De EG-praktijk
heeft aangetoond dat het in de praktijk meestal de laatste drie technieken
zijn die worden gehanteerd, hoewel het mogelijk moet zijn om, na een
grondige voorbereiding, ook zelf de gemeenschappelijke initiatieven van de
eerste twee methoden tot een goed einde te brengen.
Het voeren van een gemeenschappelijk beleid houdt dus ons inziens mede
in: coördinatie en overleg ter plaatse, en het tot stand brengen van een
zekere traditie in het gebruik maken van bepaalde overlegstructuren.
2.6.5.2.3. De verplichtingen van de lidstaten: artikel 4, f of
artikel 4, g?

Uit onze tekstanalyse van artikel 4, feng is gebleken dat:
- het "plegen van overleg" niet hetzelfde is als "het voeren van een
gemeenschappelijk beleid"; en dat
- er anderzijds geen verdere principiële verschillen zijn tussen de
tekst van artikel 4, f en artikel 4, g.
Dat wil zeggen dat nergens is aangegeven wanneer de verplichting van
artikel 4, f van kracht is en wanneer de verplichting van artikel 4, g.
Moeten wij uit deze opmerkelijke lacune in het Verdrag de gevolgtrekking
maken dat er uit deze verdragsbepalingen helemaal geen verplichtingen voor
de verdragspartijen voortvloeien? Of zou men eerder moeten stellen dat
het, nu de tekst van het Verdrag niet duidelijk aangeeft welke gedragslijn
de partijen in een gegeven situatie dienen te volgen, aan die partijen
openstaat een keuze te doen uit de twee verplichtingen die opgelegd worden:
ofwd het plegen van overleg, ofwel het voeren van een gemeenschappelijk
beleid? Naar onze mening zijn beide mogelijkheden verdedigbaar; maar zijn
ze ook evenzeer in overeenstemming met de context en met de doelstellingen
van het Verdrag [34]?
In het geval van het Taalunieverdrag gaat het immers om een
samenwerkingsverband, waarbij de verdragsluitende partijen te kennen geven,
samen op alle mogelijke wijzen de zaak van de Nederlandse taal en letteren
te willen bevorderen. Er zou dus ons inziens ruimte moeten worden gevonden
voor een positieve interpretatie van de verdragsverplichtingen [35]. Bij de
interpretatie van een verdragsbepaling dient immers allereerst het beginsel
van de goede trouw in acht te worden genomen [36]. Bovendien is de genoemde
onduidelijkheid in de tekst niet te wijten aan de onachtzaamheid van een
van de partijen, zodat het gebrek aan betekenis van artikel 4, fen g niet
kan worden ingeroepen om zich te onttrekken aan de verplichtingen die uit
de contex1 van het Verdrag voortvloeien, namelijk de verplichting om
gezamenlijk de zaak van de Nederlandse taal en letteren te behartigen, ook
naar buiten toe [37].
Wij pleiten dus voor een flexibele interpretatie van de beide artikelen,
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waarbij het van de externe omstandighede11 zal afuangen of het plegen van
overleg dan wel het voeren van een gemeenschappelijk beleid in een bepaald
geval wenselijk of aangewezen is. Enkele passages uit de Memorie van
Toelichting wijzen in dit verband op een voorkeur voor het voeren van een
gemeenschappelijk beleid: "de regeringen zijn van mening dat voortaan de
zorg voor de Nederlandse taal en letteren het voorwerp moet uitmaken van
één gemeenschappelijk beleid .... Dit Verdrag ... wil het vrijblijvend
overleg vervangen door vaste afspraken en gemeenschappelijke beslissingen
... omdat de Taalunie een wezenlijke stap verder betekent dan de
samenwerking zoals die tot nu toe heeft bestaan" (38].
2.6.5.2.4. De rol van de Taalunie

Tot hiertoe hebben wij, op grond van de bepalingen van artikel 4, fen g,
(en met voorbehoud uiteraard voor wat wij in de vorige paragraaf hebben
besproken) eigenlijk alleen aandacht geschonken aan de verplichtingen en de
houding van de verdragsluitende partijen met betrekking tot onderwerpen die
in interna:tionale fora aan de orde komen. Nu stellen wij een bijkomende
vraag: is daarbij ook een rol weggelegd voor (de organen van) de Taalunie?
In het geval van een gezamenlijk optreden, of van het formuleren van een
gezamenlijk standpunt, door de lidstaten van de EG werd en wordt een
cruciale rol gespeeld door de EG-Commissie. Het accepteren, door de
EG-lidstaten in eerste instantie, van de aanwezigheid en de inbreng van de
Commissie, met haar vakspecialisten en haar deskundigheid, heeft op een
wijze die nauwelijks kan worden onderschat, bijgedragen tot het externe
EG-beleid. De Commissie is immers hèt aangewezen orgaan om voorbereidende
studies te verrichten, een centraal punt te vormen voor contacten en
overleg, een bron te zijn voor informatie, en de follow-up van genomen
beslissingen na te gaan [39].
Dat brengt ons op de rol die door de Taalunie zou kunnen worden gespeeld
met betrekking tot het taalbeleid van haar lidstaten in internationale
fora. Zoals wij hierboven [40] al afdoende hebben aangetoond, kan er geen
sprake zijn van een inschakelen van de Taalunie als onderhandelingspartner
met betrekking tot derde landen, of in internationale organisaties: de
Taalunie is geen supranationale organisatie.
Anderzijds zou zij, in navolging van de EG-Commissie (waar het
onderwerpen betreft die buiten de bevoegdheid van de EG vallen) een
ondersteunende rol kunnen spelen, rapporten voorbereiden1 studies
verrichten, overleg aanmoedigen, naleving van de genomen beslissingen
volgen. Deze rol zou van het grootste belang zijn voor het bevorderen van
de doelstellingen van de Taalunie, overal waar de lidstaten, afzonderlijk
maar toch samen, deelnemen aan internationale discussies over taal en
letteren [41 ].
Deze rol, zoals hier gedefinieerd en omschreven, zou ook volledig in te
passen zijn in wat wij hierboven hebben genoemd de fasen 1 en 2 van het
externe optreden van de lidstaten.
Maar hoe staat het met fase 3? Bestaat er op grond van het
Taalunieverdrag nu ook een verplichting voor de lidstaten om de
besluitvorming voor materies die de Taalunie betreffen in het kader van de
. Taalu.nie te doen plaatsvinden? Institutioneel uitgedrukt wil dit zeggen:
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bestaat er een ·1erplichting van de verdragsluitende partijen, in het
vervolg hun standpunten inzake taalaangelegenheden die in internationale
besprekingen aan de orde komen, te (laten) bepalen in het kader van de
Taalunie, dat is door het Comité van Ministers?
Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, keren we terug naar de
tekst van artikel 4, f en g, en naar andere teksten waarin de
verplichtingen van de lidstaten zijn geformuleerd. Zoals we al eerder
hebben onderzocht wordt weliswaar in de Memorie van Toelichting, in
toespraken en commentaren steeds gesproken over "bindende samenwerking",
11
vastere .afspraken11 , "noopt tot gezamenlijk optreden", maar niet altijd
terecht. De verplichtingen van de verdragsluitende partijen gaan strikt
genomen niet verder dan "het plegen van overleg" en "het voeren van een
gemeenschappelijk beleid 11 zoals we dat hier hebben geanalyseerd.
Dat wil echter niet zeggen dat de verdragsluitende partijen niet de
mogelijkheid hebben, het overleg, en zelfs het vaststellen van een
gemeenschappelijk beleid met betrekking tot bepaalde problemen, te laten
plaatsvinden binnen het institutionele kader van de Taalunie. Dat is
echter een politieke keus, en geen formele verdragsverplichting.
Wij verwijzen hier naar een uitspraak van de Algemeen Secretaris, ter
gelegenheid van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren
in 1985.
Hij zei:
"Maar er is ook nog het artikel 4, f van het Taalunieverdrag met wèl een
verplichting. Volgens dat artikel is het een doelstelling van het Verdrag
om een gemeenschappelijk beleid te voeren met betrekking tot de Nederlandse
taal en letterer1 in internationaal verband, in het bijzonder in de Europese
Gemeenschappen.
Ook op dit punt, dus op het punt van een gemeenschappelijk
letterenbeleid in internationaal verband, zou ik graag zien dat de
gedachten in bredere kring zouden gaan rijpen, en dat het nationale
letterenbeleid van Noord en Zuid dan stap voor stap naar de Taalunie zou
kunnen worden overgedragen en dan wellicht een nieuw en eigen karakter kan
krijgen" [42].

2.6.6. Conclusies

In de voorgaande paragrafen hebben we een overzicht gegeven van de
verschillende mogelijkheden waarover de lidstaten van de Taalunie
beschikken om, bij hun optreden in internationale fora, te komen tot de
door het Taalunieverdrag vereiste vormen van samenwerking. Deze kunnen
gaan van overleg, tot een coördinatie van de afzonderlijke standpunten, tot
het vaststellen van één gezamenlijk beleid, al dan niet in het
institutionele kader van de Taalunie. Van een optreden van de Taalunie
zelf als onderhandelingspartner in internationale fora kan echter geen
sprake zijn. De Taalunie heeft daartoe, als intergouvernementele
organisatie, niet de bevoegdheid gekregen. Het Taalunieverdrag zelf spreekt
nu eens van "overleg" (artikel 4, g), dan weer van het 11 voeren van een
gemeenschappelijk beleid" (artikel 4, f). Wij hebben aangetoond dat dit
niet hetzclfde is. Er zijn trouwens nog andere methoden denkbaar om naar
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buiten op te treden in het belang van de Nederlandse taal en letteren. Zo
spreekt de tekst zelf (van vraag 2.6.) van een 11 gezamenlijk gecoördineerd
optreden" in organisaties als EG en UNESCO.
Er ontbreekt echter één toch wel essentieel element: het Verdrag bepaalt
nergens wélke overige omstandigheden bepalend zijn voor de vorm van de
coördinatie en de intensiteit van de samenwerking. Nergens in de tekst van
het Verdrag, of in de Memorie van Toelichting, of in andere commentaren
vinden we enige aanduiding van de criteria die daarvoor in aanmerking
zouden kunnen komen. De verplichtingen, zo onvolledig tot uiting gebracht
in artikel 4, feng, verliezen daardoor (veel van) hun verbindende
karakter.
Niettemin dient naar onze mening uit de algemene context van het
Taalunieverdrag toch te worden afgeleid dat er voor de lidstaten een
verplichting bestaat tot het voeren van een gemeenschappelijk beleid waar
dat mogelijk is, en in ieder geval tot het plegen van overleg.
Ten aanzien van de rol die de organen van de Taalunie daarbij kunnen
vervullen hebben wij verschillende mogelijkheden geopperd voor het
vervullen van een ondersteunende taak: het maken van voorbereidende studies
en rapporten, het aanmoedigen en organiseren van overleg, het verzorgen van
de uitvoering van genomen besluiten, en de follow-up.
Het verleggen van de reële besluitvorming met betrekking tot de
"externe" problemen naar het kader en de organen van de Taalunie is
mogelijk, maar alleen wanneer de verdragsluitende partijen daartoe
beslissen. In ieder geval blijven zij zelf verantwoordelijk voor het naar
voren brengen (al dan niet gezamenlijk) van hun standpunt in de betreffende
internationale fora.
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2.6.7. Noten
1] "Ontwerp voor een Nederlandse Taalunie'', rapport van de Werkgroep ad hoc, p . 16.
2] Rapport van de Belgisch-Nederlandse Ambtelijke Begeleidingscommissie ter Voorbereiding
van een Ontwerp van een Belgisch-Nederlands Taalunieverdrag, p. 3.
3] Heeft het te maken met de verordeningsbevoegdheid van de Gemeenschappen, met het
belang dat bepaalde EG-maatregelen hebben ook voor de burgers van de lidstaten? Of is het
louter gericht op het politiek-interessante aspect van het forum dat de EG nu eenmaal is?
Het is ons niet duidelijk.
4] Beate Lindemann, European Politica! Co-operation at the UN: a Challenge for the Nine,
in: D . Allen, R. Rummel en W . Wessels, European Politica! Co-operation, London etc., 1982,
pp. 110-133, p. 118.
5] J . Steenbergen, De externe betrekkingen van de EG., een status quaestionis, S.E.W.
1979 n° 3, pp. 140-153, p. 140. Zie voor de externe betrekkingen van de EG ook: R. Fischer
et. al., Die Aussenbeziehungen der Europäischen Gemeinschaft, Köln, 1974, met bijdragen van
R. Fisher, C. Sasse, E. Grabitz, B. Schloh, en G. Zieger.
6] Zie b.v.: D. Allen, R. Rummel en W . Wessels, supra, noot 4, met bijdragen van D .
Allen, G. Bonvicini, G. von Grol!, B. Kohier, B. Lindernann, N. van Praag, R. Rummel, W.
Wallace, W. Wessels.
7] Neri Sybesma- Knol, The Status of Observers in the United Nations, Brussel, 1981, pp.
79-80.
8] Ibidem, p. 186.
9] Advies van 24 mei 1968, UN Juridîcal Yearbook 1968, p . 201.
10] Sybesma-Knol, op. cit., p . 187.
11] W. Ganshof van der Meersch, L'Ordre j uridiq ue des Communautés européennes et Ie droit
international, RCDIP, 1975, Vol. V, pp. 3-433.
12] lbtdem, p. 197.
13] Ibidem.
14] Ibidem.
15] Ibidem, p. 198.
16] La Communauté et ses Etats Membres, Colloquium Luik, 1973, p . 63.
17] Ibidem, p. 82.
18] Hof van Justitie, 15juli 1964, zaak 6/64, Costa-ENEL, Jur. 10 (1964), 119 e.v;
Zie: P. Pescatore, External Relations in the Case Law of the Court of Justice of the
European Communities, 16 Common Market Law Review, 1979 n° 4, p. 615-645.
19] Ganshof van der Meersch, op.cit., pp. 105-106.
20] I;Iofvan Justitie, 31 maart 1971, zaak 22/70, AEfR, Jur.K 1971, pp. 263 e.v.
21] Een duidelijke illustratie vindt men in de wijze waarop het de vertegenwoordigers van
de EG moeilijk is gemaakt, deel te nemen aan de Derde Zeerechtconferentie van de Verenigde
Naties. Men is er uiteindelijk echter in geslaagd, in een Bijlage IX bij het "VN-Verdrag
over het Zeerecht" van 10 december 1982, een regeling te doen opnemen specifiek met het oog
op de toetreding van de EG als zodanig tot het Verdrag. Zie: De Derde Zeerechtconferentie
van de Verenigde Naties, 3 december 1973 - 10 december 1982, Uitgave van het Nederlandse
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag, 1984, pp. 226-232.
22] Over de moeilijkheden in dit verband, zie Sybesma-Knol, op.cit., pp. 195-202, en de
daarbij vermelde literatuur.
23] G. Bonvicini - The Dual Structure of EPC and Community activities, in: Allen, Rummel
and Wessels, op.cit., pp. 33-45, vooral pp. 36-40.
24] Sybesma-Knol, op.cit., pp. 173-174.
25] Zie onder vraag 2.1., sub paragraaf 2.1.3.5.
26} De Nederlandse Taalunie "schept een volkenrechtelijk interessante juridische
structuur, een supranationaal orgaan ..." (debat Nederlandse Parlement, geciteerd in vraag
2.1., p. 61).
27] Vraag 2.1.. p. 63.
28] Memorie van Toelichting, p. 31.
29] Ibidem, p. 33.
30] Ibidem, p. 35.
31] Onder 2.6.2.
32} Memorie van Toelichting, p. 33.
33] Lindemann, op. cit., p. 118.
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34] Zie artikel 31, 1 van het Verdrag van Wenen: "A trcaty shall be interpreted in good
faith in accordance with the ordinary meaning to be given tb the terms of the treaty in
their context and in the light of its object and purpose".
35] "lt is, however, not easy to find much direct arbitral or judicial authority on the
matter", Me Nair, geciteerd door Elias, op.cit., p. 154, noot 7.
36} Sinclair, op.cit., pp. 118-120; Elias, op.cit., pp. 43-44.
37] In analogie met artikel 5 EG, zou men uit de preambule en de tekst van het
Taalunieverdrag een dergelijke verplichting kunnen afleiden.
38] Memorie van Toelichting, p. 33.
39] Zie ook supra, noot 23.
40] Onder 2.6.5.1.
41] Met dien verstande dat de eventuele aanwezigheid van de Taalunie of haar
afgevaardigden een strikt informeel karakter dient te hebben. Zolang de Taalunie als
zodanig niet een statuut van "waamemer" ter plaatse heeft, is zij gewoon niet aanwezig!
42] Doe. C 86 (004), p. 22.
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2.7. DE PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN
DE TAALUNIE
2.7.1. Inleiding

Aan ons werd de vraag gesteld of de Nederlandse Taalunie als
intergouvernementele organisatie in Nederland gevestigd, contracten naar
Nederlands en naar Belgisch burgerlijk recht kan sluiten.
De bevoegdheid van de Nederlandse Taalunie om als rechtspersoon aan het
dagelijks leven deel te nemen is gegrond op de rechtspersoonlijkheid zoals
die is uitgedrukt in artikel 16,1 van het Verdrag:
"De Taalunie bezit rechtspersoonlijkheid. Zij geniet op het grondgebied
van ieder van de Hoge Verdragsluitende Partijen dezelfde rechtsbevoegdheid
als door de nationale wetgeving aan rechtspersonen wordt toegekend, voor
zover deze nodig is voor de uitoefening van haar taak en voor het
verwezenlijken van haar doelstellingen. In het bijzonder kan zij contracten
naar burgerlijk recht sluiten, onroerende en roerende goederen verwerven en
vervreemden, particuliere en openbare gelden ontvangen en uitgeven, alsmede
in rechte optreden. De Taalunie wordt hiertoe door de Algemeen Secretaris
vertegenwoordigd."
De vragen die wij hier dienen te beantwoorden zijn niet nieuw, in die
zin dat het uitgangspunt, de rechtspersoonlijkheid van de organisatie, op
enigerlei wijze omstreden zou zijn. Integendeel. Sinds het begin van het
bestaan van internationale organisaties was het duidelijk dat zij over een
eigen rechtspersoonlijkheid moesten kunnen beschikken, afzonderlijk van de
rechtspersoon van de staat waar zij gevestigd zijn. Het gaat hier echter
niet om de internationale rechtspersoonlijkheid van een internationale
organisatie en ook niet om de kwestie of zij met en naast staten aan de
internationale betrekkingen kan deelnemen. Op die vraag gaan wij min of
meer uitvoerig in bij de beantwoording van andere vragen (1 ]. Hier gaat het
om een praktisch en pragmatisch antwoord op de meest primaire
levensbehoeften van een organisatie: het kopen of huren van werkruimte, de
aanschaf van kantoorbenodigdheden, het aanwerven van personeel... Vandaar
ook dat het oprichtingsverdrag van praktisch alle internationale
organisaties (2] een bepaling inhoudt die het stellen van deze
rechtshandelingen mogelijk maakt. Bij de Verenigde Naties is die bepaling
neergelegd in artikel 104 van het Handvest, terwijl de oprichtingsverdragen
van andere organisaties een soortgelijke bepaling bevatten (3) ofwel, wat
ook voorkomt, eenvoudig verwijzen naar de tekst van artikel 104. Een van de
jongste voorbeelden van een dergelijke bepaling is de tekst van artikel
16,1 van het Taalunieverdrag. We zullen eerst een onderzoek instellen naar
de wijze van totstandkoming van de tekst van artikel 16,1. Daarna geven we
een algemeen overzicht van de problematiek in verband met de
privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid van internationale organisaties' en
gaan we te rade bij de praktijk van de belangrijkste onder hen. Daaruit
trekken we enkele algemene conclusies en formuleren we aanbevelingen voor
de praktijk van de Taalunie in het bijzonder.
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2.7.2. De tekst van artikel 16,1 van het Taalunieverdrag

De vraag naar de interne of privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid van de
Taalunie wordt voor het eerst beantwoord in het "Ontwerp voor een
Nederlandse Taalunie", rapport van de Werkgroep ad hoc inzake de oprichting
van een Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en advies op het gebied
van de Nederlandse taal en letterkunde. In dit rapport heeft de Werkgroep
een ontwerptekst voorgelegd voor een Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie
en een ontwerpmemorie van toelichting [4}.
Artikel 33,1 van dat ontwerpverdrag luidt:
"l. De Taalunie geniet op het grondgebied van ieder der Hoge
Verdragsluitende Partijen dezelfde rechtsbevoegdheid als aan haar nationale
rechtspersonen wordt toegekend, voor zover deze nodig is voor de
uitoefening van haar taak en voor het bereiken van haar doe.leinden; in het
bijzonder kan zij onroerende en roerende goederen verwerven en vervreemden,
alsmede in rechte optreden. De Taalunie wordt hiertoe door de voorzitter
van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren vertegenwoordigd".
Er is echter ook een paragraaf 2 aan dit artikel, die luidt: 'In geval
van een competentiegeschil tussen de rechtsprekende organen der Hoge
Verdragsluitende Partijen ter zake van een geschil waarbij de Taalunie als
partij optreedt, is het gerecht binnen welks gebied het Algemeen
Secretariaat zijn zetel heeft, bij uitsluiting bevoegd" [5].
(De artikelen 18 t/m 28 van het ontwerpverdrag handelen vervolgens over
een College van Scheidsrechters dat als orgaan van de Taalunie de
beslechting van geschillen tot taak heeft. Het gaat hier echter alleen om
die geschillen "die tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen zouden kunnen
rijzen met betrekking tot de toepassing van dit verdrag ... "; het voorziene
College van Scheidsrechters is dus niet bevoegd voor geschillen tussen de
Taalunie en derden, in verband met betrekkingen van privaatrechtelijke
aard.)
De "Verantwoording" bij de ontwerpteksten stelt dat de Werkgroep "zich
op het technisch-juridische vlak heeft laten leiden door soortgelijke
internationale publiekrechtelijke verdragen en instellingen" [6], en dat
zij er zich van bewust is 11 dat de tekst van het verdrag ze.ker nog wel
juridische toetsing behoeft door specialisten, die in de werkgroep niet
aanwezig waren". Misschien mede daarom wordt in de ontwerpmemorie [7] van
toelichting verder helemaal niet ingegaan op het probleem van de
privaatrechtelijke geschillenbeslechting. Alleen wordt het College van
Scheidsrechters daar genoemd bij de opsomming van de organen van de
Taalunie (8]. Nochtans was, zoals wij hierna nog uitvoerig zullen
bespreken, het opnemen van een bepaling zoals vervat in ontwerpartikel 33,2
( en dat, zoals door de Werkgroep al was aangeduid, overgenomen was uit de
teksten van andere verdragen), van het grootste belang voor de toekomstige
werking van de Taalunie.
Het wekt dan ook verwondering dat in een volgend stadium alle bepalingen
over geschillenbeslechting uît de ontwerptekst zijn verdwenen.
Hoewel de ambtelijke begeleidingscommissie in haar rapport [9] stelt dat
zij "niets wezenlijks veranderd" heeft aan de voorstellen van de Werkgroep
ad hoc, blijkt niettemin dat alle bepalingen betreffende internationale
geschillenbeslechting uit de ontwerptekst zijn geschrapt. Dat geldt niet
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alleen voor de artikelen 18 t/m 28, over de rol van de arbitragecommissie
(er blijft alleen het (nieuwe) artikel 19, later het definitieve artikel 18
over, dat stelt dat ''elk geschil tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen
betreffende .d e uitlegging of de toepassing van het Verdrag dat niet door
onderhandelingen kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan een ·
arbitragecommissie ... ) [10], maar ook voor artikel 33,2 dat betrekking had
op het beslechten van geschillen waarbij de Taalunie en derden
(privépersonen) betrokken zijn, en dat "geruisloos" uit de tekst
verdwijnt. In het rapport zelf wordt daarover met geen woord gerept.
Waarom de genoemde bepalingen uit de tekst zijn verdwenen is ons uit de
ons ter beschikking staande documenten niet duidelijk geworden. Volgens de
Commissie was de. nieuwe redactie tot stand gekomen na een stadium van
consultatie van niet-ambtelijke instellingen en van de ambtelijke
onderdelen van de Ministeries terzake en van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. De Commissie had "voortdurend voeling gehouden met de
bedoelde onderdelen en geen van hun opmerkingen verwaarloosd" (11). Moet ·
men daaruit de gevolgtrekking maken dat de betrokken bepaling op advies van
een van de geconsulteerde instanties werd geschrapt? Het resultaat was in
ieder geval dat de definitieve tekst van wat later artikel 16 zou worden
geen verwijzing bevat naar een nationaal of ander rechtscollege dat bevoegd
zou zijn voor geschillen met betrekking tot problemen van
privaatrechtelijke aard.
Het is, naar het ons voorkomt, mogelijk dat de betrokken bepaling werd
geschrapt, of ten minste aangehouden, tot een definitieve overeenstemming
zou zijn bereikt over de clan de Taalunie te verlenen voorrechten en
immuniteiten; zie alinea 2"van artikel 16. Op het verband tussen deze twee
vraagstukken gaan wij hieronder nader in, evenals trouwens in hoofdstuk
2.8.
Intussen lezen we echter in de Memorie van Toelichting bij het
Taalunieverdrag, onder de paragraaf "Geschillen", het commentaar bij
artikel 18 van het Verdrag: "In geval van geschil wordt de zaak verwezen
naar een arbitragecommissie. Bij geschillen met derden wordt de zaak
beslecht voor de bevoegde rechter" [12]. Met geschillen met derden wordt
hier ons inziens kennelijk een privé-persoon bedoeld, geen derde staat.
In dit verband citeren wij tenslotte de volgende passage uit het Advies
van de Nederlandse Raad van State [13]: "De Raad betreurt het dat ten
aanzien van een feitelijke vestigingsplaats ook in de Memorie van
' -Toelichting nog geen uitsluitsel kon worden verschaft, mede omdat
dientengevolge niet duidelijk is welk recht van toepassing zal zijn op de
rechtsbetrekkingen waarbij de Unie in het kader van de uitoefening van de
in het verdrag voorziene taken zal zijn betrokken".
Zoals ook wij in hoofdstuk 2.8. al naar voren brengen heeft inderdaad
het lang aanhouden van de onzekere toestand met betrekking tot de
uiteindelijke vestigingsplaats van de Taalunie aanleiding gegeven tot het
"open laten" van verschillende regelingen die eigenlijk bij het begin van
de onderhandelingen een punt van bespreking hadden moeten zijn.
Welke gevolgen het tweeslachtige karakter van deze teksten hebben voor
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de door de Taalunie te volgen praktijk terzake, zullen we straks nader
bezien.
2.7.3. De algemene problematiek van de privaatrechtelijke
rechtspersoonlijkheid

2.7.3.1. Algemene of preliminaire problemen
De soort overeenkomsten die door een internationale organisatie met
privé-personen worden afgesloten zijn uiteraard van zeer uiteenlopende
aard. In de plaats van vestiging hebben ze meestal te maken met de
dagelijkse werking van de organisatie: onderhoud, aankoop van materiale'l,
de huur van kantoorruimte, het uitbesteden van drukwerk. Ook kan de
organisatie bepaalde eenmalige of tijdelijke opdrachten verlenen zoals het
maken/verrichten van studies of vertalingen.
Zij kan daarbij gebruik maken van de diensten van consultants of
experts.
Er zijn ook organisaties die behalve de overeenkomsten met betrekking
tot de dagelijkse praktische behoeften, nog andere overeenkomsten sluiten
die specifiek betrekking hebben op de doelstellingen van de organisatie,
bijvoorbeeld het verstrekken van leningen door de Wereldbank of door de
Europese Investeringsbank, contracten voor het uitvoeren van
landbouwprojecten in opdracht van de FAO, het in opdracht laten uitvoeren
van wetenschappelijk onderzoek door het CERN.
De vraag is of het juridische karakter van dergelijke overeenkomsten
wezenlijk verschilt van de eerder genoemde. Sommige organisaties maken in
de praktijk inderdaad een onderscheid in de wijze van contracteren, en in
de bepalingen van de overeenkomst, al naar de omstandigheden zulks vereisen
[14]. Van een principieel onderscheid kan ons inziens echter geen sprake
zijn.
Een andere preliminaire vraag is, of het sluiten van privaatrechtelijke
contracten door internationale organisaties aan verschillende criteria
onderworpen is al naar gelang de wederpartij een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon is, en, in dit laatste geval, of het gaat om een contract met
een publiekrechtelijk orgaan of met een andere wederpartij. Ook hier dient
geen fundamenteel onderscheid te worden gemaakt.
Veel van de contracten die door internationale organisaties met derden
worden gesloten hebben betrekking op het aanwerven van personeel. In
grotere organisaties wordt dat soort contracten beheerst door het eigen
personeelsstatuut van de organisatie. Voor het regelen van geschillen en
betwistingen tussen het indiv~duele personeelslid en de organisatie is soms
een speciale rechtbank voorzien [15].
Om een antwoord te kunnen geven op het ons voorgelegdeprobleem dienen

we in het algemeen twee vragen te stellen. De eerste luidt: "Welk recht is
in het algemeen toepasselijk op de overeenkomsten die door de organisatie
met een derde (privé-persoon) worden gesloten?" En de tweede luidt:
"Wanneer er tussen de partijen problemen rijzen over de jnterpretatie of
over de uitvoering van de overeenkomst, welke rechter is dan bevoegd?"
Wij zullen eerst nagaan hoe deze vragen worden beantwoord in de
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rechtsleer, en daarna hoe in de praktijk door de internationale
organisaties zelf naar oplossingen is gezocht [16].

2.7.3.2. Welk recht is van toepassing op de overeenkomsten die door
internationale organisaties met derden worden gesloten?

2.7.3.2.1. Het recht van een bepaalde staat
Partijen stipuleren dat het recht van een bepaalde staat (het gastland?)
toepasselijk is. Zo is volgens het zetelakkoord van de Verenigde Naties
met de Verenigde Staten de Amerikaanse plaatselijke wetgeving van
toepassing op alle privaatrechtelijke overeenkomsten die op de zetel van de
Organisatie worden gesloten, tenzij anders is overeengekomen [17].
Wij stuiten hier echter op een fundamenteel probleem. Zoals wij in
hoofdstuk 2.1, al herhaaldelijk hebben benadrukt, en in hoofdstuk 2.8. ook
nog zullen doen, is het voor de goede werking, ja zelfs voor het
voortbestaan zelf van de organisatie van essentieel belang dat die werking
in beginsel wordt onttrokken aan de controle en aan de inmenging in haar
aangelegenheden door haar lidstaten en door andere staten. De
onafhankelijke positie van de organisatie wordt dan ook in bijna alle
oprichtingsverdragen gegarandeerd, zowel met betrekking tot de organisatie
zelf als tot de ambtenaren die ze in dienst heeft. Het loutere feit dat de
wetgeving van een staat zonder voorbehoud van toepassing zou zijn op de
betrekkingen tussen een internationale organisatie en derden, zou een
ontkenning betekenen van die onafhankelijkheid.
Daar komt nog bij dat in het geval van bijvoorbeeld de grote
internationale organisaties van het systeem van de Verenigde Naties, die
hun zetels of hun regionale bureaus gevestigd hebben in verschillende
landen, met zeer uiteenlopende rechtsstelsels, er een grote en verwarrende
diversiteit zou ontstaan tussen de verschillende toepasselijke wettelijke
regimes. Regimes die trouwens niet allemaal even ontwikkeld of zelfs maar
gecodificeerd zijn.
Het is dan ook volgens ons van groot belang, het beginsel van de
onafhankelijkheid van de internationale organisatie ten aanzien van
nationale rechtsstelsels, waar mogelijk, als uitgangspunt te handhaven.
Dat neemt niet weg dat de organisatie zelf om pragmatische redenen (maar
nooit onder druk!) in de praktijk in door haar gesloten contracten wel kan
vastleggen dat een bepaalde nationale wetgeving op de overeenkomst van
toepassing zal zijn. Daarbij is de plaats waar het contract wordt gesloten
slechts één van de factoren die in aanmerking kunnen worden genomen. Het
zal echter uiteraard vaak de keuze zijn van de andere partij die bij de
overeenkomst betrokken is. In beginsel echter vraagt het belang van de
organisatie om een alternatief.

2. 7.3.2.2. De Lex Mercatoria
Er bestaan geschreven regels op het gebied van het transnationale
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privaatrecht, neergelegd in conventies die tot doel hebben een uniforme
regeling tot stand te brengen voor internationale contracten in een
bepaalde branche, bijvoorbeeld betreffende wissels, de cheque,
transportcontracten enz. Zo zijn er de Conventies van de Haagse Conferentie
voor Internationaal Privaatrecht, of ook de z.g. Hamburg Rules inzake
maritiem transport. De algemeen gebruikelijke handelsbedingen kunnen in
een bepaalde branche ook van betekenis zijn [18]. Het geheel van deze
internationale regels noemen we de Lex Mercatoria. Het is echter een
systeem dat nog in volle ontwikkeling is, en dat trouwens ook niet
specifiek tegemoet komt aan de behoeften van de internationale organisaties
die betrokken zijn bij dergelijke contracten.
De meeste zijn immers niet "beroepshalve" bezig met de materie die in
deze overeenkomsten wordt geregeld [19]. Uit de zeer rijke praktijk terzake
menen velen toch te kunnen afleiden dat zich een algemeen aanvaard stelsel
van Lex Mercatoria begint af te tekenen.

2. 7.3.2.3. De algemene beginselen van het recht
Men kan in internationale contracten zoals die welke gesloten worden door
internationale organisaties ook verwijzen naar de "algemene beginselen van
het recht" [20]. Of zulke algemene beginselen wel bestaan is overigens niet
voor iedereen duidelijk [21 ], met name niet de vraag of men hier beschikt
over regels die al voldoende ontwikkeld zijn om ze met succes te kunnen
toepassen in praktische gevallen. Vaak wordt een verwijzing naar de
algemene beginselen van het recht ook in een contract opgenomen samen met
een van de andere rechtsstelsels die wij hier noemen.

2. 7.3.2.4. Interne rechtsregels van de organisatie
Tenslotte dient nog vermeld dat sommige belangrijke internationale
organisaties bij het sluiten van contracten met derden verwijzen naar hun
eigen interne rechtsregels [22].
Is het werkelijk nodig, in dergelijke contracten specifiek te verwijzen
naar nationale of internationale rechtsregels die op het contract van
toepassing zijn? Is over het algemeen de tekst van het contract niet
voldoende om duidelijk aan te geven wat de rechten en verplichtingen van de
partijen zijn? Neen, zelfs wanneer in de tekst zelf niet verwezen wordt
naar bijzondere regels, moet er een extern juridisch stelsel worden
gehanteerd voor de interpretatie, voor eventuele aanvullingen
(gebruikelijke bedingen), voor de evaluatie van de rechtsgeldigheid.
Uit het voorgaande volgen enkele voorlopige conclusies die we later
zullen toepassen op de situatie van de Nederlandse Taalunie.
- In iedere overeenkomst tussen internationale organisaties en
privé-personen dient specifiek te worden vermeld welke rechtsregels van
toepassing zullen zijn.
- De bepalingen van de overeenkomst zullen uiteindelijk de weerslag zijn
van de belangen van de beide partijen: sommige organisaties zijn machtiger
dan andere, en slagen er eerder in hun voorwaarden op te leggen aan de
tegenpartij.
- Indien een dergelijke clausule niet is opgenomen, zijn de algemene
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rechtsbeginselen (waaronder het internàtionaal recht) van toepassing [23].
- Daartoe worden ook de voor iedere branche geldende handelsgebruiken
gerekend [24].
2.7.3.3. Welke rechter is bevoegd?
Evenzeer van belang als het antwoord op onze eerste vraag, welk recht van
toepassing is op contracten die door een internationale organisatie met een
privé-persoon worden gesloten, is de vraag welke rechter bevoegd zal zijn
wanneer er een geschil rijst tussen partijen over de interpretatie of de
uitvoering van die overeenkomst.
Ook hier dient allereerst te worden gewezen op het fundamentele beginsel
van de noodzaak van garanties voor de onafhankelijke werking van een
internationale organisatie. Dit beginsel is eigenlijk niet te verenigen met
de 11 onderwerping" van zo'n internationale organisatie aan een nationale
rechter. Uit ons antwoord op vraag 2.8. komt immers duidelijk naar voren
dat juist wegens die zo essentiële onafhankelijkheid de immuniteit van de
nationale jurisdictie voor een internationale organisatie een algemeen
aanvaarde voorwaarde is voor een behoorlijke vervulling van de haar
toevertrouwde opdrachten.
Omdat deze immuniteit van jurisdictie aan praktisch alle afzonderlijke
internationale organisaties in hun constitutie, of in andere, afzonderlijk
gesloten verdragen en protocollen, is verleend, is het in het algemeen voor
de medecontractant onmogelijk een geschil betreffende de overe.enkomst door
de nationale rechter te laten beslissen.
Volgens Schermers [25] zou dit betekenen dat internationale organisaties
alleen maar die wetten naleven die zij wensen na te leven omdat er geen
rechtbank is die in een bepaald geval bevoegd is uitspraak te doen. Dit
effect kan echter worden afgezwakt. De organisatie kan afstand doen van
haar immuniteit (26] en alsnog vrijwillig voor de rechter verschijnen. Deze
gevallen zijn beperkt, maar er zijn toch voorbeelden van situaties waar een
internationale organisatie min of meer gedwongen werd een bepaalde
overeenkomst te sluiten op de voorwaarden die door de firma werden gesteld
(27]. Ook bij verzekeringspolissen komt het nogal eens voor dat een
organisatie die voor haar personeel een gezamenlijke verzekering wil
afsluiten b.v. voor civiel-rechtelijke aansprakelijkheid bij
verkeersongevallen, moet aanvaarden dat de verzekeringsmaatschappij eist
dat de organisatie afstand zal doen van haar immuniteit (28].
Niettemin blijft het een feit dat op de goederen en eigendommen van een
internationale organisatie geen enkele vorm van gerechtelijke executie kan
worden toegepast, zodat de beslissing van de rechter in feite nooit kan
worden afgedwongen.
Om een juridisch vacuum te voorkomen, en om toch enigszins tegemoet te
komen aan de (rechtvaardige!) eisen van de tegenpartij zouden
internationale organisaties ten minste een onpartijdige instantie moeten
instellen die zich in alle onafhankelijkheid over eventuele betwistingen
kan uitspreken. Om misbruiken te voorkomen is het inschakelen van zo'n
instantie noodzakelijk. Iedere organisatie behoort immers het recht te
eerbiedigen en te doen eerbiedigen door haar vertegenwoordigers en haar
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ambtenaren. Dat is de grondslag en de tegenprestatie van iedere vorm van
immuniteit [29].
In de meeste instrumenten waarin voorrechten en immuniteiten, en de
status van de organisatie in het algemeen, neergelegd zijn vinden we dan
ook de bepaling dat de organisatie "shall make provisions for appropriate
modes of settlement of
(a) disputes arising out of contracts or other disputes of a private law
character, to which ... it is a party;
(b) disputes involving any official of the organization ... who by
reason of his official position enjoys immunity ... "(30].
Deze "geëigende methoden van geschillenbeslechting" kunnen zijn:
arbitrage, of de verwijzing naar een (bestaande) internationale rechtbank,
of de verwijzing naar een nationale rechtbank, waarbij de organisatie
afstand doet van haar gerechtelijke immuniteit.

2.7.4. De praktijk van de internationale organisaties

In de dagelijkse praktijk heeft iedere organisatie haar eigen oplossingen
gevonden, die verschillen van organisatie tot organisatie, of, zoals
Seyersted zegt, "van juridisch adviseur tot juridisch adviseur'' [31). Ze
hangen samen met het werkterrein van de organisatie (meer
technisch-uitvoerend, of meer politiek gericht), van het aantal lidstaten,
van de politieke context. Ook het economische belang van de aangegane
overeenkomsten loopt zeer uiteen, en trouwens ook het juridische karakter.
Het ligt voor de hand dat bijvoorbeeld in het geval van de Wereldbank, of
van de regionale investeringsbanken, het sluiten van belangrijke leningen
aan derden als een wezenlijk andere activiteit wordt beschouwd dan het
aankopen van schrijfpapier of het uitbesteden van drukwerk.
Het is niet eenvoudig om uit deze veelvormige praktijk bepaalde algemene
gedragslijnen te distilleren, die van belang zouden kunnen zijn voor het te
volgen beleid van de Taalunie. Toch willen we hier enkele van de meest
prominente organisaties aan het woord laten. Dit is mogelijk omdat in
1974-1977 het Institut de Droit International, met het oog op een studie
over precies dit onderwerp, het sluiten van privaatrechtelijke
overeenkomsten door internationale organisaties met derden
(privé-personen), een enquête heeft gehouden onder 32 internationale
organisaties over hun praktijk terzake. De antwoorden zijn verwerkt in een
rapport, een verslag en een resolutie van het Institut [32], gepubliceerd
in het jaarboek 1977. Over het algemeen zijn de organisaties uitgebreid
ingegaan op de gestelde vragen [33] zodat een inventaris van onschatbare
waarde tot stand gekomen is.
Wij geven hier enkele van de belangrijkste tendenties, en verwijzen naar
het rapport van het Institut zelf voor gedetailleerde gegevens over de
praktijk van de afzonderlijke organisaties terzake.

2.7.4.1. Het toepasselijke recht
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2. 7. 4.1.1. Contracten met een clausule terzake

De eerste beslissing die ter zake moet worden genomen is of er al dan niet
in het contract een clausule moet worden opgenomen die aangeeft welk recht
op de overeenkomst van toepassing is. Op het eerste gezicht lijkt dat
aanbevelenswaardig met het oog op de rechtszekerheid, maar er lijken toch
ook nadelen aan verbonden te zijn. Zo is het niet eenvoudig een keuze te
maken tussen de algemene rechtsbeginselen of het internationaal recht
enerzijds en een nationaal rechtsstelsel anderzijds. Uiteindelijk zal de
keuze dikwijls afhangen van de mede-contractant. Wat doen internationale
organisaties in de praktijk?
Herhaaldelijk is gebleken (34] dat de overgrote meerderheid van de
internationale organisaties (met name de wereldorganisaties, maar ook
verschillende regionale) in door hen gesloten contracten geen verwijzing
opnemen naar een bepaald rechtsstelsel: de Verenigde Naties zelf, UNIDO,
UNDP, ILO (meestal niet), FAO (over 't algemeen niet), WHO, IAEA (de
contracten schrijven arbitrage voor, en de arbiter beslist welk recht
toepasselijk is), IMF, WIPO (soms), de OESO (zelden) (35]. Daarentegen
nemen Europese organisaties over het algemeen wel een dergelijke clausule
op in hun contracten: EG, CERN, ESA, EIB, Eurocontrol. In het geval van de
ESA is het zelfs verplicht [36).
Toch, en het is misschien interessant dit hier te vermelden, bestaat bij
de Verenigde Naties het gebruik er nauwkeurig op toe te zien dat de vorm
van het contract tenminste in overeenstemming is met de plaatselijke
wetgeving of met de nationale wetgeving van de wederpartij.
In het algemeen kan trouwens worden gesteld dat het opnemen van de
genoemde clausules meestal gebeurt op verzoek van die wederpartij.
2. 7.4.1.2. Contracten zonder een clausule terzake

Wat is het toepasselijke recht als er geen verwijzing is opgenomen in het
contract? (We hebben gezien dat dit in het merendeel van de gesloten
contracten het geval is). De organisaties van het systeem van de Verenigde
Naties verwijzen gewoonlijk naar de algemene rechtsbeginselen. Er is weinig
jurisprudentie. De VN, het IMF en de WHO hebben ieder een of twee zaken
ofwel door een Amerikaanse rechter ofwel via arbitrage laten beslechten.
De andere organisaties zijn nooit verwikkeld geweest in rechtszaken [37].
Het is eigenlijk verbazingwekkend dat zoveel (zeer belangrijke!)
contracten, gesloten door zoveel internationale organisaties over een
periode van tientallen jaren, zo weinig aanleiding hebben gegeven tot
ernstige betwistingen en tot een rechterlijke tussenkomst. Misschien zijn
de contracten in kwestie met extra zorg opgesteld, misschien is er een
extra dosis goede trouw aanwezig bij de nakoming van de verplichtingen,
misschien doet men een extra poging de zaak in der minne te regelen. Het
feit blijft dat wij bij het zoeken naar een antwoord op allerlei vragen
niet veel steun vinden in de jurisprudentie terzake.
Uit een praktijk die zo gevarieerd en zo onzeker blijkt te zijn, kunnen
misschien toch enkele algemene gegevens worden afgeleid:
- a priori moet geen enkele mogelijkheid worden uitgesloten: zowel
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nationaal recht als internationaal recht en algemene rechtsbeginselen
blijken te worden toegepast;
- er is een niet te ontkennen parallel met de transnationale contracten
die tussen privé-personen worden gesloten;
- de bepalingen van het contract zelf dienen zo veel als maar enigszins
mogelijk is, een oplossing te bieden [38].

2.7.4.2. Methoden van geschillenregeling in de praktijk van internationale
organisaties
2.7.4.2.1. Arbitrage

1. Algemene arbitrageclausules
Een aantal organisaties neemt in hun overeenkomsten met derden min of meer
automatisch een clausule op dat geschillen die niet door onderhandeling
kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan arbitrage, volgens de
regels van een of ander arbitrage-lichaam; in bijna alle gevallen de
Internationale Kamer van Koophandel [39].
De Verenigde Naties gebruiken deze formule (afwisselend met, voor
(Latijns-)Amerikaanse onderdanen, de voorschriften van de (Inter) American
Arbitration Association, of met arbitrage ad hoc); ook: UNDP, UNIDO, de
FAO, de ICAO, de Aziatische Ontwikkelingsbank en de
Wereldgezondheidsorganisatie. Door deze laatste organisatie wordt
onderscheid gemaakt tussen belangrijke contracten (I.K.v.K) en andere
(arbitrage ad hoc). Ook voor de ESA wordt in het algemeen arbitrage
voorzien, gewoonlijk I.K.v.K., anders arbitrage ad hoc. De OESO maakt
onderscheid tussen het geval van contracten met privé-personen die
gevestigd zijn in één van de landen die partij zijn bij de Conventie van
New York over de Erkenning en Tenuitvoerlegging van Vreemde
Arbitrage-vonnissen en andere gevallen, waarbij ofwel wordt verwezen naar
de I.K.v.K. ofwel naar de American Arbitration Association. Ook het IMF
verwijst in veel contracten naar arbitrage volgens de regels van de AAA.
Tenslotte zijn er gevallen waarbij de contracten compromissoire
clausules bevatten waarin verwezen wordt naar de gebruiken in een bepaalde
branche. Het Wereldvoedselprogramma bijvoorbeeld gebruikt de formules
zoals die gebruikelijk zijn bij het "Bureau d'expertises et d'arbitrages de
l'Association des commer ants ou exportateurs en produits du Maroc\ of bij
de "London Corn Trade Association". Voor bevrachtingsovereenkomsten de
"Centrocon" clausule, meer in het bijzonder gebruikelijk voor het transport
van rijst of graan [40].

2. arbitrage ad hoc
Verschillende organisaties nemen in de door hen met derden gesloten
contracten clausules op die verwijzen naar arbitrage ad hoc, volgens de
internationale gebruiken.
- Een van de drie formules die regelmatig door de Verenigde Naties
worden gebruikt is dat wordt voorzien in arbitrage door een arbiter, die
door beide partijen wordt aanvaard. Ontstaan er moeilijkheden dan benoemen
beide partijen een eigen arbiter, en deze twee benoemen samen een derde.
Als over de derde arbiter geen overeenstemming wordt bereikt wordt deze
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benoemd door het Administratief Tribunaal van de Verenigde Naties.
Deze formule is overgenomen door de Unesco en door de OESO in het geval
van geschillen (zie boven) met een wederpartij in een van de landen die
partij zijn bij de Conventie van New York [41].
- Vaak wordt ook meteen arbitrage door een college van drie
scheidsrechters voorzien, met name in de researchcontracten gesloten door
het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, en in de Algemene
Voorwaarden betreffende leen- en garantie-overeenkomsten van de Wereldbank
[42].
Ook de ILO voorziet (wanneer de wederpartij niet bereid blijkt de
bevoegdheid van het ILO Administratief Tribunaal te aanvaarden) in de
benoeming van drie scheidsrechters.
De researchcontracten van het CERN regelen deze materie in detail,
evenals de uitgeverscontracten van WIPO (43] en de contracten betreffende
het nieuwe WIPO-gebouw in Genève.
De Europese Gemeenschappen voorzien, al naar gelang het voorwerp van de
overeenkomst, soms in internationale arbitrage. In verzekeringscontracten
wordt soms verwezen naar privé-arbitrage. Over het algemeen echter is een
gerechtelijke beslechting voorzien (zie onder 2.7.4.2.2. punt 2).
2. 7.4.2.2. Beslechting door een internationale gerechtelijke instantie

Enkele organisaties bepalen in de teksten van hun overeenkomsten met
derden dat eventuele geschillen zullen worden beslecht door een uitspraak
van een bestaand internationaal tribunaal.
1. Het Administratief Tribunaal van de ILO
Het gaat hier bijvoorbeeld om het Administratief Tribunaal van de ILO [44],
en met name om zaken in verband met verzekeringspolissen, arbeidscontracten
met buitenstaanders en leveringscontracten. De uitspraken van het Tribunaal
zijn bindend en definitief. Er is geen beroep mogelijk. De genoemde
clausule wordt in praktisch alle contracten met derden opgenomen. Pas
wanneer de wederpartij bezwaar heeft tegen deze procedure, treedt daarvoor
in de plaats de verwijzing naar arbitrage (zie boven). De bevoegdheid van
het Tribunaal wordt bijna altijd aanvaard wegens het buitengewone prestige
dat het geniet ten gevolge van de werkwijze en de samenstelling (45]. Er is
wel eens gesuggereerd dat ook andere organisaties een beroep zouden doen op
het Tribunaal. Behalve in geval van personeelsgeschillen, waar het
Tribunaal bevoegd is ook voor nog zestien andere VN-organisaties, zou
daarvoor echter het statuut moeten worden gewijzigd.
Nochtans is het Tribunaal herhaaldelijk opgetreden als
arbitrage-college, ook ten behoeve van andere organisaties [46].

2. Het Hof van Justitie van de EG
De oprichtingsverdragen van EG en Euratom bepalen: "Het Hof van Justitie is
bevoegd, uitspraak te doen krachtens een arbitragegeding vervat in een door
of namens de Gemeenschap gesloten publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
overeenkomst" (art. 81 EG, art. 53 Euratom). Daarenboven wordt aan het
Hof deze bevoegdheid uitdrukkelijk opgedragen volgens de standaardformules
voor clausules zoals die zijn neergelegd in artikel 10 van de "Conditons
générales applicables aux contrats d'études de la Commission des
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Communautés européennes 11 en in artikel 17 van het 11 Cahier des conditions
générales applicable aux marchés de fournitures courantes" [47]. In enkele
gevallen die betrekking hebben op het voorwerp van de overeenkomst kan in
contracten gesloten door de EG, ook verwezen worden naar internationale
arbitrage (zie boven). In beginsel echter wordt een uiteindelijke
gerechtelijke procedure nooit uitgesloten.
2. 7.4.2.3. Beslechting door een nationale rechtbank

Tenslotte zijn er enkele organisaties die in bepaalde gevallen een
verwijzing naar de nationale rechter voorzien in de contracten die zij
sluiten met derden, bijvoorbeeld het Internationaal Muntfonds.
De WIPO verwijst naar de plaatselijke rechter (het Kanton van Genève) in
contracten betreffende publiciteitsacties of de huur van materiaal. In
sommige contracten van de Wereldbank, zoals bijvoorbeeld in verband met
door haar uitgegeven obligaties, of met leningen die zij sluit op de
kapitaalmarkt wordt verwezen naar de rechtbank van de landen waaruit de
fondsen afkomstig zijn.
Ook de Europese Gemeenschappen verwijzen soms naar een nationale
rechter. In contracten gesloten door Eurocontrol en trouwens in het
algemeen door organisaties die meer het karakter hebben van een
internationale onderneming, wordt gewoonlijk verwezen naar een rechter in
een van de lidstaten.
In het geval van de Europese Ontwikkelingsbank bepalen de statuten dat
geschillen met leners, ontleners en derden, beslist dienen te worden door
de bevoegde nationale rechtbank, ook hier weer onder voorbehoud van de
bevoegdheden die volgens artikel 180 van het Verdrag van Rome toekomen aan
het Hof van Justitie [48].
Het is wellicht van belang, na te gaan of dergelijke clausules in de
praktijk ook veelvuldig worden toegepast. De enquête van het Institut de
Droit International, gehouden omstreeks 1975, leverde slechts enkele
gevallen op. Bijna steeds was men er in geslaagd de zaak door middel van
onderhandelingen op te lossen. Een aantal organisaties gaf zelfs te kennen
geen enkel geval te kunnen melden waarbij de compromissoire clausules in
werking waren getreden: UNIDO, UNDP, ILO, Wereldbank, het Muntfonds, de
OESO, de Raad van Europa, de EG, de Europese Investeringsbank, het CERN en
de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid [49]. Gewoonlijk wordt een ernstige
inspanning gedaan om de zaak in der minne te regelen; trouwens, de
compromissoire clausule verplicht daar meestal toe.
Dit is des te belangrijker omdat praktisch alle (van de genoemde)
internationale organisaties immuniteit van jurisdictie genieten, wat
inhoudt dat hun eigendommen niet vatbaar zijn voor welke vorm van
gerechtelijke executie ook.
Een bijzonder geval is dat van de Europese Gemeenschappen waar in alle
gevallen van nationale rechterlijke beslissingen met betrekking tot de
uitvoering van privaatrechtelijke overeenkomsten de executie niet kan
·plaatshebben dan met de voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van het Hof
van Justitie [50].
·
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2.7.4.2.4. Het geval van de Benelux Economische Unie

Tenslotte vermelden we hier het geval van de Benelux Economische Unie.
Zoals wij uitvoerig zullen uiteenzetten bij de beantwoording van vraag
2.8., werd aan de Unie als zodanig bij haar oprichting geen internationale
rechtspersoonlijkheid toegekend en, mede daaruit voortvloeiend, ook geen
voorrechten en immuniteiten.
Er is dus geen enkel probleem betreffende de toepassing van het
rechtsstelsel van een van de lidstaten, of contracten gesloten door de Unie
met derden.
Ook het onderwerpen van eventuele geschillen aan een nationale rechter,
en zelfs de executie van gerechtelijke uitspraken, zou in beginsel geen
problemen moeten opleveren.
De Benelux Economische Unie sluit dan ook met derden contracten zonder
dat daarin speciale clausules worden opgenomen voortvloeiend uit het feit
dat de Unie een "internationale organisatie" is.
Ten aanzien van de rechtspersoonlijkheid van het Benelux-Merkenbureau en
het Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen hebben de lidstaten het
nodig gevonden een speciaal Protocol te sluiten [51] waarbij uitdrukkelijk
werd gesteld dat deze door de Unie opgerichte Bureaus zelfstandig
privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid bezitten, dat wil zeggen dat zij
de bevoegdheid bezitten om op het grondgebied van de lidstaten contracten
te sluiten naar burgerlijk recht, roerende en onroerende goederen te
verwerven, in rechte op te treden.

2.7 .5. Aanbevelingen
De aanbevelingen die hieronder volgen zijn onder meer gebaseerd op de
resolutie die in 1977 door het Institut de Droit International (na
raadpleging van meer dan 30 internationale organisaties en van de bekendste
internationale juristen terzake) werd aangenomen.
Zelfs wanneer de aanbevolen procedures voor de praktijk van de Taalunie
nu misschien wat "zwaar" overkomen, verdienen ze toch in aanmerking te
worden genomen. De rechtszekerheid van beide partijen bij de overeenkomst
wordt erdoor bevorderd, hetgeen, zelfs wanneer er maar twee lidstaten zijn
en de aangegane overeenkomsten (voorlopig?) niet zeer grote bedragen
betreffen, in het belang is, niet alleen van de Taalunie zelf, maar ook van
de andere partij. De praktijk van de Taalunie zal trouwens nauw
samenhangen met de aan haar te verlenen voorrechten en immuniteiten.
2.7.5.1. Het toepasselijk recht
1. Bij het sluiten van een contract met derden zou de Taalunie aan de
andere partij moeten voorstellen om, zoals trouwens ook bij andere
internationale ( of transnationale) contracten gebruikelijk is, een bepaling
op te nemen over het recht dat op de overeenkomst van toepassing zal zijn:
ofwel ( de algemene beginselen van) het internationaal recht, ofwel het
recht van een van de twee lidstaten, ofwel een combinatie van beide.
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2. Als een contract vraagt om een zeer nauwkeurige juridische context,
verdient het aanbeveling te preciseren dat het toepasselijk rechtsstelsel
het recht van een bepaalde staat is, "bevroren" op het ogenblik van het
sluiten van het contract.
3. In het contract dient te worden vermeld welke de bijzondere
extra-risico's en extra-garanties zijn voor de andere partij als gevolg van
het feit dat de Taalunie van haar kant, wegens ha2.r
internationaal-publiekrechtelijke opdracht, gedwongen zou kunnen zijn de
voorwaarden van het contract eenzijdig te wijzigen, of zelfs te beëindigen.
4. Als in het contract geen enkele bepaling is opgenomen over het
toepasselijke rechtsstelsel en de partijen het ook in een later stadium
niet eens kunnen worden over deze vraag, zal de rechter die bevoegd is voor
de oplossing van eventuele geschillen beslissen welke rechtsregels
toegepast dienen te worden. Daarbij dient hij rekening te houden met de
bedoelingen van de partijen, en met het voorwerp en de aard van het
contract.
2.7.5.2. De bevoegde rechter
1. Het verdient aanbeveling om, wanneer de Taalunie de immuniteit van
jurisdictie zal hebben gekregen, in het contract een bepaling op te nemen
die voorziet in een regeling van eventueel gerezen geschillen, die met name
verwijst naar een onpartijdig orgaan dat zich zal uitspreken op basis van
het recht.
2. Zo'n orgaan zou een arbitrage-orgaan kunnen zijn. De samenstelling
ervan, en de regels op grond waarvan uitspraak wordt gedaan, dienen in het
contract te worden opgenomen.
3. Als het niet strijdig is met het statuut en met de werking van de
Taalunie kan in het contract ook worden bepaald dat eventuele geschillen
zullen worden voorgelegd aan een nationale rechter. In dat geval moet wel
worden vastgelegd welk rechtscollege in casu bevoegd zal zijn.
4. Als zich een geschil voordoet met betrekking tot een contract waarin
geen enkele bepaling over geschillenregeling is opgenomen dient de Taalunie
ofwel afstand te doen van haar immuniteit, ofwel dient zij met de
tegenpartij te onderhandelen om tot een oplossing te komen, eventueel via
arbitrage.

2.7.6. Conclusies

1. De Taalunie heeft de bevoegdheid gekregen (artikel 16,1 van het Verdrag)
om op Nederlands en op Belgisch grondgebied de voor haar doelstellingen
noodzakelijke privaatrechtelijke overeenkomsten te sluiten.
2. De Taalunie is een intergouvernementele internationale organisatie met
internationale rechtspersoonlijkheid.
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3. In beginsel is op de door haar gesloten overeenkomsten dus alleen
internationaal recht van toepassing en is alleen een niet~nationale rechter
(arbiter) bevoegd om uitspraak te doen in geval van betwistingen en
geschillen.
4. Het terzake toepasselijke recht en de wijze van beslechting van
geschillen dient in iedere overeenkomst afzonderlijk te worden voorzien
(bij gebreke van een permanente regeling).
5. De Taalunie kan, bij het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten,
verklaren zich vrijwillig te onderwerpen aan de rechtsregels van een van
haar lidstaten ( of van een andere staat) en aan de rechtsmacht van een
nationale rechterlijke instantie.
6. Een dergelijke verklaring zou uitdrukkelijk moeten worden opgenomen in
ieder contract dat met derden wordt gesloten.
7. Gerechtelijke executie op de goederen en bezittingen van de Taalunie
blijft onmogelijk.
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2.7.7. Noten
1] Vraag 1, vraag8.
2] Zie infra, noot 51, voor het geval van het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau
voor Tekeningen en Modellen.
3] EG: art. 211, OEA: art. 139 enz.
4] "Ontwerp voor een Nederlandse Taalunie". Rapport van de Werkgroep ad hoc inzake de
oprichting van een Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en advies op het gebied van
de taal en de letterkunde, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1976, pp. 15-21.
5) Ibidem, p. 20.
6] Ibidem, p. 7.
7] Ibidem, p. 9.
8] Ibidem, p. 13.
9] Rapport van de Begeleidingscommissie ter voorbereiding van een Ontwerp van een
Belgisch-Nederlands Taalunieverdrag, Den Haag, 20 december 1979.
10] De Begeleidingscommissie had namelijk gemeend het voorstel om bij de organen van de
Taalunie een College van Scheidsrechters op te nemen niet te moeten overnemen. Zij was van
mening "dat, mocht het Comité van Ministers er niet in slagen een geschil tussen de partijen
op te lossen, de benoeming van een arbitragecommissie voldoende zou zijn ... ". Hiermee kwamen
de artikelen 18 t/m 28 van de oorspronkelijke tekst te vervallen (p. 4).
11] Ibidem, p. 8.
12] Wij spatieerden.
13] Van 23 december 1980. Tweede Kamer der Staten-Generaal, Zitting 1980-1981, 16 622 (R
1155), p. 3.
14] Zie onder 2.7.4.1.
15] Bijv. het Administratief Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie, het Hof
van Justitie van de EG, het Benelux Gerechtshof.
16] Aan het hier behandelde onderwerp werd in het midden van de jaren zeventig een studie
gewijd door een Commissie van het Institut de Droit International. De Commissie, die
bestond uit M. Valticos (verslaggever), Suzanne Bastid, P. Gannagé, G. Van Hecke, Y.
Loussouarn, F. Mann, G. Morelli, P. Reuter, F. Rigaux, J. Salmon, F. Seyersted, M. Virally
en B.A. Wortley, hield, na eerst zelf een theoretische studie te hebben ondernomen, een
enquête onder 32 internationale organisaties over hun praktijk terzake.
De resultaten van de studie en de enquête zijn neergelegd in een rapport en een
resolutie, voorgelegd aan de jaarvergadering van het Instituut te Oslo, in 1977, en
opgenomen in het Annuaire van het Instituut, Vol. 57, Tome I, Bale 1977, pp. 1 - 191. Wij
citeren het als AIDI (Annuaire de l'lnstitut de Droit International), ....
Uit de verdere literatuur noemen we in het bijzonder de voordrachten aan de Haagse
Academie van Finn Syersted: ·" Applicable Law in Relations between Intergovernmental
Organizations and Private Partiesll, RCADI Vol. 122, 1967 Ill, pp. 427-616. Ook: H. Batiffol,
Problèmes des contrats privés internationaux, Paris, 1961-1962; FA. Mann, The Proper Law
of Contracts concluded by International Persons, B.Y.J.L, 1957, pp. 1-19; K. Zemanek, Das
Vertragsrecht der lnternationalen Organisationen, Wenen, 1957.
17] Headquarters Agreement, Article III, Section 7, para 6: wanneer geen andere
vooîlieningen zijn getroffen, zijn binnen het "Headquarters District" de federale, staatsen plaatselijke wetten van de Verenigde Staten van toepassing.
18] Hans Van Houtte, Het gebruik ontstaan uit contract of verdrag, bijdrage voor het
XXXIIe Rechtscongres van de Vlaamse Juristenvereniging, 49 RW n° 31, kolom 2169-2186, kolom
2182.
19] Zo is een internationale organisatie als de WIPO niet voortdurend betrokken bij
contracten met betrekking tot de bouwnijverheid. Toch heeft zij gedurende een bepaalde
periode, tijdens de constructie van het hoofdgebouw in Genève, zeer belangrijke contracten
in die branche gesloten, maar eigenlijk als "outsider".
20] Dit gebeurt nogal eens in de praktijk van de Verenigde Naties. Zie onder 2.7.4.1.

21] AIDI, p. 26.
22]
23}
24]
25]
26)
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Zie onder 2.7.4.1.1.
Zie W. Jenks, The Proper Law of International Organizations, London, 1962.
Hans Van Houtte, op.cit., kolom 2182.
H. Schermers, International Institutional Law, Leiden, 1972, Vol. II, p. 640.
Over het algemeen kan alleen de hoogste functionaris van een organisatie die

beslissing nemen. In het geval van de VN bijvoorbeeld alleen de Secretaris-Generaal zelf.
27] Zie voor voorbeelden: A. Zarb, Les institutions spécialisées du système des Nations
Unies, Pa ris, 1980, p. 284.
28] Ibidem.
29] W. Jenks, International Immunities, London, 1961, pp. 41--45.
30] Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, Article VIII,
Section 29; en de Convention on the Privileges and Immunities of the Sp.ecialized Agencies,
Article IX, Section 31.
31] AID!, p. 9, noot 23.
32] Zie noot 16 supra.
33] Zo bijvoorbeeld het uitvoerige antwoord van de juridische dienst van de Verenigde
Naties, te vinden in het UN Juridical Yearbook 1976, pp. 159-175.
34] Er werden in de loop der jaren over dit probleem verschillende enquêtes gehouden;
door Finn Seyersted in 1967 (zie supra, noot 16), door de VN zelf in 1967, door het IDI in
1976. AIDI, p. 36.
35] AIDI, p. 37.
36] Ibidem.
37] Ibidem, pp. 49-50.
38) Ibidem, p. 63.
39] De tekst luidt meestal: "Any dispute arising out of the interpretation or of the
application of the terms of the contract, shall, unless settled by direct negotiation, be
referred to arbitration in accordance with rules then obtaining of the International Chamber
of Commerce.
Both parties agree to be bound by any arbitration award rendered under this clause as the
final adjudication of the dispute".
40] Voor bijzonderheden, zie AID!, pp. 78-79, noot 149.
41] Type-clausules in: ibidem, noten 150 en 151.
42) Ibidem, noot 152.
43) Ibidem, p. 80.
44] Ibidem, pp. 84-85.
45] Ibidem, p. 85.
46] Ibidem, noot 166.
47] Tekst in AIDI, noot 170.
48] Over het Statuut van de Europese Investeringsbank, zie ook vraag 5 (hoofdstuk 2.5.)
onder 2.5.4.2.
49) AID!, p. 90.
50] "Protocol betreffende de Voorrechten en Immuniteiten van de Europese Gemeenschappen",
gehecht aan het "Verdrag tot Instelling van één Raad en één Commissie van de Europese
Gemeenschappen" (het z.g. "Fusieverdrag") van 8 april 1965, art. 1.
51] Protocol van 6 november 1981 betreffende de rechtspersoonlijkheid van het
Benelux-Merkenbureau en van het Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen.
De oprichtingsverdragen van deze Bureaus bevatten geen enkele bepaling terzake. Zie in
dit verband ook: vraag 5, onder 2.5.4.3.
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2.8. DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE NEDERLANDSE
TAALUNIE EN VAN HAAR AMBTENAREN
2.8.1. Inleiding

De aan ons gestelde vraag luidde of het in het Verdrag voorgeschreven
protocol inzake voorrechten en immuniteiten zonder met het Verdrag in
strijd te komen, kan worden vervangen door een unilaterale Nederlandse
regeling.
De voorrechten en immuniteiten van de Taalunie vormen het onderwerp van
artikel 16, par. 2 van het Verdrag:
"De voorrechten en immuniteiten welke nodig zijn voor de uitoefening van
de functies en voor het bereiken van de doelstellingen van de Taalunie
worden vastgelegd in een tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen te
sluiten Protocol".
Deze bepaling verschuift als het ware de regeling van de kwestie van de
aan de Taalunie te verlenen voorrechten en faciliteiten naar een latere
datum, wanneer de Hoge Verdragsluitende Partijen opnieuw bijeen zullen
komen om deze materie te regelen.
Zoals wij later nog zullen zien is deze handelwijze in de praktijk van
de internationale organisaties ongewoon. Zowel bij de oprichting van de
eerste wereldomvattende organisaties zoals de Volkenbond en de
Internationale Arbeidsorganisatie, als van de Verenigde Naties en de
Gespecialiseerde Organisaties en de talrijke later ontstane regionale
organisaties, was het gebruikelijk, dat ten minste het beginsel van het
verlenen van voorrechten en immuniteiten aan de organisatie in het
oprichingsverdrag zelf werd opgenomen (lJ. Gewoonlijk wordt de uitwerking
daarvan later geregeld in een ( of meer dan een) afzonderlijk instrument, op
het rechtskarakter waarvan wij hieronder nog zullen terugkomen.
De reden waarom het Taalunieverdrag op dit punt afwijkt van de algemeen
aanvaarde internationale gebruiken op dit punt is eigenlijk heel eenvoudig.
Zoals op pag. 5 van het Rapport van de Begeleidingscommissie [2] wordt
aangeduid, is het de onzekerheid over de definitieve plaats van vestiging
van de Taalunie die het wenselijk maakt de regeling van de status en de
faciliteiten van de Taalunie en haar ambtenaren tot een later tijdstip uit
te stellen: ... "Aangezien nog niet bekend is in welk land de Taalunie zal
worden gevestigd, wordt voorgesteld de aan de Taalunie te verlenen
voorrechten en immuniteiten in een protocol te regelen" [3]. Deze zinsnede
heeft betrekking op artikel 15 van het Verdrag dat bepaalt: "De zetel van
de Taalunie is gevestigd op een door het Comité van Ministers te bepalen
plaats" [4]. Het is duidelijk dat op het tijdstip van het afsluiten van het
Verdrag de regeling van het onderwerp van de te verlenen voorrechten en
immuniteiten noodzakelijkerwijze moest worden verschoven naar een latere
datum, omdat toen nog niet vaststond welke voorrechten door welk land
moesten worden verleend. Dat doet echter niets af aan het beginsel dat
bepaalde voorrechten en immuniteiten onontbeerlijk zijn voor de goede
werking van een internationale organisatie. De grondslag voor het verlenen
van die voorrechten en immuniteiten is immers het scheppen van een zowel
juridische als praktische onafhankelijkheid tegenover haar afzonderlijke
lidstaten, die het mogelijk moet maken dat de organisatie haar taak naar
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behoren kan vervullen. In dit verband vestigen wij de aandacht op de tekst
van artikel 9 van het "Besluit houdende de vaststelling van enige
bepalingen bij het operationeel worden van de Nederlandse Taalunie" [5],
dat luidt:
"Het is duidelijk dat het Comité van Ministers de kwestie van de
voorrechten en immuniteiten van de Taalunie en haar medewerkers voorlopig
heeft aangehouden, totdat een definitieve regeling over de plaats van
vestiging tot stand is gekomen".
We zullen nu eerst nagaan wat de betekenis is van de verschillende
voorrechten en immuniteiten, en hun gevolgen voor de internationale
organisatie zelf en voor haar ambtenaren. Dan zullen we de vraag bespreken
aan welke voorwaarden en beperkingen het verlenen van voorrechten en
immuniteiten in het algemeen onderworpen is, en in welke vorm ze gewoonlijk
worden verleend. Vervolgens gaan we over tot een onderzoek naar de
praktijk van de internationale organisaties op het punt van voorrechten en
immuniteiten (de Verenigde Naties, de Gespecialiseerde Organisaties, de
Raad van Europa, de EG, de Benelux, de Economische Unie) en naar de
nationale praktijk ten aanzien van de op Nederlands grondgebied gevestigde
organisaties. Tenslotte trekken we enkele conclusies in verband met het
vraagstuk van de aan de Taalunie te verlenen voorrechten en immuniteiten.

2.8.2. Waarom voorrechten en immuniteiten voor internationale organisaties?

Voorrechten en immuniteiten zijn een klassiek geworden begrip uit het
internationale diplomatieke verkeer. Zij hebben tot doel de bescherming te
verzekeren van de persoon en van de status van een gezant van een staat
naar een andere staat. Ook vandaag nog wordt het verlenen van voorrechten
en immuniteiten vaak afgeleid van de eisen van het diplomatieke verkeer,
die trouwens hebben geleid tot een codificatie van de terzake
internationaal gebruikelijke regels in de Verdragen van Wenen over de
Diplomatieke Betrekkingen (6) en over de Consulaire Betrekkingen [7], in de
jaren zestig.
Met de intrede van internationale organisaties in de wereld van de
tussenstaatse betrekkingen moest echter de vraag worden gesteld naar de
mate waarin ook deze deelnemers aan het internationale verkeer behoefte
hadden aan diplomatieke voorrechten en immuniteiten, naar de bescherming
van de onafhankelijkheid van de organisatie zelf als afzonderlijk
rechtssubject, naar de diplomatieke .status van de afgevaardigden van de
lidstaten naar de (vergaderingen en conferenties van de) organisatie [8],
en naar het statuut van de ambtenaren van de organisatie.
Van algemene regels in verband met voorrechten en immuniteiten voor
internationale organisaties was tot 1920 eigenlijk geen sprake. Wel waren
er sinds het begin van de 19e eeuw al voorbeelden van voorrechten en
immuniteiten voor internationale commissies, zoals de Rijn- en de
Donau-Commissie, en voor internationale instellingen zoals de Pan American
U nion, het Permanente Hof van Arbitrage [9]. In al deze gevallen werden de
voorrechten en immuniteiten die traditioneel aan diplomaten werden
toegekend, analoog toegepast op de leden van deze instellingen. Met de
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oprichting van de Volkenbond, de Internationale Arbeidsorganisatie en het
Permanente Hof van Internationale Justitie werd deze praktijk eenvoudig
voortgezet. Begrijpelijk, en in zekere zin positief; het internationale
recht betreffende de diplomatieke voorrechten en immuniteiten was
duidelijk, en algemeen aanvaard [10].
Toch doen zich, met betrekking tot internationale organisaties en hun
ambtenaren, geheel nieuwe problemen voor. Op de eerste plaats ontbreken
hier bepaalde elementen die essentieel zijn in het diplomatieke verkeer.
Zo ontbreekt het element van wederkerigheid. De ene staat verleent
bepaalde -- dezelfde -- voorrechten en immuniteiten aan de gezant van een
andere staat als die andere staat verleent ·aan de gezant van de eerste.
Ook blijft, al is de persoon van de gezant zelf onschendbaar en immuun voor
gerechtelijke vervolging, de uitzendstaat aansprakelijk voor zijn
gedragingen, en bevoegd om hem, in zijn eigen land, te vervolgen. Deze
mogelijkheid ontbreekt in het geval van internationale organisaties.
Op de tweede plaats stelt het optreden van internationale örganisaties
als zodanig ook bepaalde problemen ten aanzien van hun onafhankelijke
status. Voor die problemen moeten specifieke oplossingen worden gezocht.
Op de derde plaats is het aantal internationale organisaties, en dus het
aantal internationale ambtenaren dat aanspraak zou kunnen maken op de
traditiönele diplomatieke voorrechten, enorm toegenomen. Deze problemen
geven dan ook aanleiding tot heroverweging van de traditionele opvattingen
over diplomatieke voorrechten, tot pogingen om ze toepasselijk te maken op
de bijzondere behoeften van internationale organisaties [11], en zelfs,
hier en daar, tot het standpunt dat ze van weinig nut, of zelfs ongepast,
zouden zijn. Er ontstaat een duidelijk waarneembare neiging om bepaalde
11
voorrechten" die in deze tijd(!) als onnodig worden beschouwd en die
zouden bijdragen tot het creëren van een "elitaire bevoorrechte klasse",
tot een strikt minimum te beperken (12).
Deze opvatting is een oµtkenning van wat voorrechten en immuniteiten,
ook in deze tijd, eigenlijk zijn. Zij hebben niets te maken met status, of
met waardigheid, of met een geprivilegieerdè klasse, maar beantwoorden aan
fundamentele functionele behoeften. Dit is het geval voor diplomatieke
voorrechten maar niet minder voor de voorrechten van internationale
organisaties en internationale ambtenaren. Zij maken deel uit van de
voorwaarden voor een functionele onafhankelijkheid, waarin internationale
instellingen de hun toevertrouwde opdrachten kunnen vervullen zonder
inmenging van buitenaf. Zoals de voorzitter van de Amerikaanse delegatie
naar de Conferentie van San Francisco schreef aan de Amerikaanse President
over het verlenen van voorrechten en immuniteiten aan de nieuw op te
richten Organisatie van de Verenigde Naties: "The enactment of the
necessary legislation would not be for the purpose of conferring a favor
upon any individuals. It would rather be for the purpose of assuring to the
Organization the possibility that its work could be carried on without
interference or interruption. The according of such privileges and
immunities is merely öne aspect of co-operating with the Organization
itseir1 [13). De meest gezaghebbende auteurs (14] zijn het er dan ook over
eens dat "... an appropriate regime of international immunities is an
essential element in the freedom and independence of international
organizations and their capacity to discharge impartially and efficiently
the responsibilities entrusted to them ... " [15].
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2.8.3. De voorrechten en immuniteiten van internationale organisaties in de
rechtsleer
2.8.3.1. Met betrekking tot de organisatie zelf
In en door de praktijk van de internationale organisaties sinds 1940 is het
internationale recht betreffende voorrechten en immuniteiten
gekristalliseerd rond drie fundamentele beginselen, namelijk:
- dat een internationale instelling een status dient te hebben die haar
beschermt tegen controle of inmenging van buitenaf in de uitoefening van de
functies die haar zijn opgedragen en waarvoor zij verantwoordelijk is
tegenover het hoofdorgaan (gewoonlijk de Algemene Vergadering);
- dat geen enkel land financieel voordeel zou verwerven door het heffen van
belastingen op wat tenslotte internationale fondsen zijn: het vermogen en
het inkomen van de organisatie;
- dat aan de organisatie als geheel, bij het vervullen van haar dagelijkse
officiële taken, de faciliteiten zouden worden toegekend die essentieel
zijn voor haar werking, en die overeenkomen met de voorrechten en
immuniteiten die de lidstaten gewoonlijk aan elkaar verlenen [16].
Het zijn deze beginselen die hebben geleid tot de ontwikkeling van een
stelsel van voorrechten en immuniteiten die nu een essentieel element
vormen voor de onafhankelijkheid en de zelfstandige werking van de
bestaande internationale organisaties, een element dat echter vooral in de
beginjaren van die werking uiterst belangrijk is, zoals werd bevestigd in
het Advies uit 1949 van het Internationale Gerechtshof [17].
Uit de verschillende internationale instrumenten, waarbij de voorrechten
en immuniteiten van internationale organisaties worden geregeld, komen in
het algemeen steeds dezelfde bepalingen naar voren. Het gaat om immuniteit
van jurisdictie, onschendbaarheid van de gebouwen, onschendbaarheid van de
archieven en documenten, de bescherming van het patrimonium, immuniteiten
en faciliteiten ten aanzien van het overmaken van gelden, fiscale
immuniteiten en faciliteiten voor communicatie.
Zonder nu verder in te willen gaan op de vraag welke faciliteiten in het
bijzonder aan de Taalunie zouden moeten worden verleend ( deze vraag werd
ons als zodanig niet gesteld en is trouwens, zoals we zullen aantonen, een
kwestie die door de beide verdragsluitende partijen in overleg met de
Taalunie zal worden geregeld) geven we hier toch in het kort een
omschrijving van wat in het algemeen, volgens het geldende internationale
recht, onder deze begrippen wordt verstaan. Wij volgen hierbij de
onderverdeling gegeven door Duffar in het meest recente en gespecialiseerde
werk over de voorrechten en immuniteiten van internationale organisaties

[18].
Volgens Duffar beschikt iedere organisatie over:
1. een recht op autonomie (institutionele immuniteit, te vergelijken met
internationale rechtspersoonlijkheid, en immuniteit van jurisdictie);
2. recht op privacy en niet-inmenging in de aangelegenheden van de
organisatie ( onschendbaarheid van de gebouwen en archieven, mogelijkheden .
voor het produceren en verspreiden van documenten en publikaties);
3. recht op het eigen patrimonium (immuniteit van gerechtelijke executie,
fiscale immuniteit, de mogelijkheid voor transfer van fondsen) [19].
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2.8.3.1.1. Het recht op autonomie

Immuniteit van jurisdictie. Internationale organisaties hebben in beginsel
dezelfde immuniteit als staten, dat wil zeggen dat, waar een staat immuun
is ten aanzien van de rechterlijke macht van een andere staat, een
internationale organisatie immuun is ten aanzien van de rechterlijke macht
van ongeacht welke (lid)staat. Als een organisatie voor de rechter wordt
gedaagd moet de rechter zich onbevoegd verklaren tenzij de organisatie
bereid is afstand te doen van haar immuniteit [20]. Als de organisatie zelf
optreedt als eiser in een proces wordt het feit dat zij zich tot die
rechter wendt gezien als afstand van immuniteit ook voor een eventuele
tegeneis [21]. Het blijft echter onmogelijk tegen internationale
organisaties executiemaatregelen te nemen. Haar bezittingen kunnen niet het
voorwerp uitmaken van beslaglegging of van andere vormen van gerechtelijke
executie.
In de literatuur over het onderwerp wordt veel belang gehecht aan deze
vorm van immuniteit. Plaatselijke rechtbanken zouden door enerzijds
restrictieve, anderzijds onderling totaal afwijkende interpretaties van de
bevoegdheden van de organisatie sterk afbreuk kunnen doen aan de
noodzakelijke onafhankelijkheid van de organisatie ten opzichte van
bepaalde staten. Het is dan ook merkwaardig dat in een periode waarin
voorrechten en immuniteiten in het algemeen met terughoudendheid worden
verleend en restrictief worden geïnterpreteerd, de immuniteit van
jurisdictie in beginsel nooit ter discussie wordt gesteld [22].
2.8.3.1.2. Het recht op privacy en niet-inmenging in de aangelegenheden
van de organisatie

a. De onschendbaarheid van de gebouwen. Dit beginsel houdt in dat de
organisatie die bepaalde activiteiten uitoefent in een gebouw het recht
heeft daarin niet te worden gestoord. Dit recht geldt onafhankelijk van de
vraag wie de eigenaar van die gebouwen is (vergelijk art. 1 van het
Verdrag van Wenen met betrekking tot de gebouwen van de ambassade). De
meeste internationale organisaties hebben trouwens hun zetel of kantoren in
gebouwen waarvan zij niet de eigenaar zijn [23). De overheden van de
gaststaat mogen de gebouwen niet betreden zonder uitdrukkelijke toestemming
[24], anderzijds staat de gaststaat in voor de bescherming van de gebouwen,
en dit is een "obligation of result", niet een "obligation of conduct".
b. De onschendbaarheid van de archieven betekent dat de inhoud van bepaalde
documenten beschermd is, en niet naar buiten toe ( of, soms, naar andere
diensten in de organisatie) bekend mag worden gemaakt. Dit verbod is
absoluut, en houdt in dat de nationale overheid geen administratieve of
gerechtelijke dwang mag uitoefenen op de organisatie om bepaalde gegevens
bekend te maken, en dat de nationale overheid bovendien de archieven moet
beschermen tegen pogingen van particulieren om erin binnen te dringen.
De overheid moet zich ook onthouden van iedere vorm van inspectie
wanneer documenten worden vervoerd [25].
c. De vrijheid van publikatie en communicatie verzekert aan de organisatie
de mogelijkheid haar studies en publikaties zonder enige restrictie of
censuur in binnen- en buitenland te verspreiden. Het is een absoluut
privilege.
d. De mogelijkheid van het gebruik van communicatiemiddelen houdt in dat de
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organisatie, indien nodig met voorrang, gebruik kan maken van de bestàande·
post-, telefoon- en telegraafdiensten van de staat, waarbij extra discretie
·
wordt verzekerd door het gebruik van het diplomatiek valies, en door de·
mogelijkheid voor bepaalde boodschappen codes te gebruiken.
2.8.3.1.3. Het recht op het eigen patrimonium

a. Hieronder valt in de eerste plaats de al genoemde immuniteit van elke
gerechtelijke executie. Maar daarnaast bestaat
b. de fiscale immuniteit, die gegrond is op het beginsel dat noch de
gaststaat, noch een andere staat, profijt mag trekken uit de aanwezigheid
of van de activiteiten van een internationale organisatie op zijn
·
grondgebied. De immuniteit is absoluut. Zowel het karakter van de
werkzaamheden van een internationale organisatie (die immers in het
openbaar belang zijn) als het feit dat haar middelen internationale
middelen zijn die door de lidstaten voor een bepaald doel zijn
bijeengebracht, verzetten zich tegen de heffing van directe belastingen
(26].
Anderzijds is de praktijk meer genuanceerd ten aanzien van de heffing
van indirecte belastingen en/of registratierechten. Daar een nauwkeurige
definitie van de begrippen directe en indirecte belastingen moeilijk te
geven is, verwijzen we naar artikel 23 van het Verdrag van Wenen over de
Diplomatieke Betrekkingen. Algemeen wordt aanvaard dat internationale
organisaties moeten betalen voor het gebruik van diensten van openbare
nutsbedrijven zoals de levering van water, gas en elektriciteit, maar dat
ze aanspraak kunnen maken op vrijdom van douanerechten.
c. Tenslotte wordt aan internationale organisaties het recht toegekend om
vrij te kunnen beschikken over hun fondsen, in welke valuta dan ook, en om
zonder restricties gelden over te maken, ook naar het buitenland.
2.8.3.2. De voorrechten en immuniteiten van internationale ambtenaren
2.8.3.2.1. Diplomatieke voorrechten en immuniteiten

Zoals we eerder al hebben geconstateerd bestaat er sinds enige tijd een
aanwijsbare neiging om het verlenen van voorrechten en immuniteiten aan
diplomaten én aan internationale ambtenaren met terughoudendheid te bezien
en tot het uiterste te beperken. In deze omstandigheden wordt de noodzaak
voor die voorrechten en immuniteiten misschien nog het duidelijkst
aangetoond door de bepalingen in een reeks van internationale instrumenten
waarin ze zijn vastgelegd. Het is duidelijk dat er ondanks alles een brede
consensus bestaat over de voorwaarden die essentieel zijn voor het
vervullen van internationale opdrachten [27). Het antwoord op de vraag
welke voorrechten en immuniteiten als redelijk moeten worden beschouwd, is
dan ook te vinden in het antwoord op de vraag naar de functionele noodzaak
van ieder voorrecht afzonderlijk. Bij de besprekingen over de status die
moest worden toegekend aan de ambtenaren van de nieuw opgerichte Verenigde
Naties werd reeds gesteld dat "it would have been possible to make the
simple statement that all of these officials ... would have diplomatie
privileges and immunities, but it is not necessarily true that these
international officials will need precisely the same privileges and
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immunities as are needed by the diplomatie representatives of individual
States. It accordingly seemed better to lay down as a test the necessity
of the independent exercise of the functions of the individuals in
connection with the Organization" (28].
Omdat voor internationale ambtenaren vaak de traditionele regels
betreffende persoonlijke voorrechten en immuniteiten zoals die voor
diplomaten gelden [29] analoog worden toegepast, geven we in het kort een
overzicht.
a. Immuniteit van rechtsvervolging. Dit wil zeggen dat (bepaalde
categorieën van) diplomaten volledige immuniteit van strafvervolging
genieten (30] en, behalve in een aantal uitzonderlijke gevallen, immuniteit
van rechtsvervolging in burgerlijke en administratiefrechtelijke zaken

[31].
Een diplomaat kan niet worden gedagvaard als getuige [32], en tegen hem
kunnen geen executiemaatregelen worden genomen.
Het is belangrijk hier te vermelden dat de diplomaten die deze
immuniteit genieten, in hun eigen staat, de uitzendstaat, uiteraard wel
gerechtelijk vervolgd kunnen worden, en dat bovendien deze immuniteiten
wederkerig, van staat tot staat, worden toegekend. Het is juist op dit
punt dat de status van de internationale ambtenaar afwijkt van die van de
diplomaat; er is in zijn geval geen sprake van wederkerigheid van zijn
eigen staat, omdat hij immers de gewraakte feiten heeft gepleegd in de
uitoefening van zijn functie als internationaal ambtenaar en niet in dienst
van zijn eigen land (33].
b. Diplomaten genieten vrijdom van belastingen (34], (in sommige gevallen
ook van indirecte belastingen, die gewoonlijk begrepen zijn in de prijs van
goederen en diensten), behalve belastingen op hun privé-onroerende
goederen, op hun privé-inkomen, en op erfenissen e.d.
Zij genieten vrijdom van invoerrechten op hun persoonlijke bagage, die
trouwens vrijgesteld is van inspectie, behalve wanneer er ernstige gronden
zijn om aan te nemen dat er zich verboden artikelen in bevinden [35].
c. Diplomaten zijn vrijgesteld van legerdienst [36].
d. De genoemde voorrechten en immuniteiten gelden niet alleen voor de
diplomaat zelf maar ook voor de leden van zijn gezin die bij hem wonen, en
(maar dit wordt verschillend geïnterpreteerd) zijn persoonlijke bedienden.
De reden voor het verlenen van deze voorrechten is duidelijk: zij dragen
ertoe bij de diplomaat een positie en status te geven zo onafhankelijk
mogelijk van het land waar hij zijn functie uitoefent. De voorrechten
hebben een functioneel karakter en dienen ook functioneel te worden
geïnterpreteerd. Omdat, en voor zover, dit evenzeer geldt voor
internationale ambtenaren als voor diplomaten, wordt algemeen aanvaard [37]
dat, zoals Schermers het zegt: "Staffmembers should not completely fall
within the legaJ order of the host, or any other, state. For the sake of
their independence they require certain privileges" (38].
2.8.3.2.2. Welke intemationale ambtenaren kunnen aanspraak maken op
voollechten en immuniteiten?
Er kunnen zich hier tweeërlei beperkingen voordoen,
- ten eerste, en dit wordt algemeen aanvaard, worden volledige diplomatieke
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voorrechten en immuniteiten gewoonlijk uitsluitend verleend aan de hoogste
functionarissen van de organisatie in kwestie, met name de
Secretaris-Generaal en de Onder-Secretarissen-Generaal (39], de
Directeur-Generaal, de Algemeen Secretaris enz. Andere functionarissen
zijn gewoonlijk immuun voor gerechtelijke procedures voor wat betreft hun
gesproken of geschreven woord en alle andere daden gesteld in de
uitoefening van hun officiële functie [40).
De rechtspraktijk van de verschillende organisaties zullen we hierna nog
aan een nader onderzoek onderwerpen.
- ten tweede is de vraag of een internationaal ambtenaar voorrechten en
immuniteiten kan genieten ook wanneer hij zijn functie uitoefent en
verblijft in het land van zijn eigen nationaliteit niet zo eenvoudig te
beantwoorden. Er bestaan daarover tegengestelde meningen [41]. Wanneer men
de rationale, de functionele beweegredenen voor het verlenen van de
voorrechten en immuniteiten beziet, blijkt echter duidelijk dat, als het
doel moet zijn de onafhankelijkheid van de internationale ambtenaar ten
aanzien van de gaststaat veilig te stellen, dit nog belangrijker is ten
aanzien van de eigen overheid, dan ten aanzien van een vreemde staat. Jenks
[42] ziet dan ook in beginsel geen reden om onderscheid te maken tussen
vreemdelingen en onderdanen van de gaststaat. Voor alle internationale
ambtenaren gelden immers gelijkelijk de beginselen die zijn neergelegd in
artikel 100 van het Handvest van de Verenigde Naties, namelijk dat zij noch
vragen noch ontvangen "aanwijzingen van enige Regering of van enige andere
autoriteit buiten de Organisatie". Zij "onthouden zich van alle
activiteiten die afbreuk zouden kunnen doen aan hun positie als
internationale functionarissen die uitsluitend tegenover de Organisatie
verantwoording verschuldigd zijn"; en elk lid van de Verenigde Naties
"neemt de verplichting op zich het exclusief internationale karakter van de
taken van de Secretaris-Generaal en het personeel te eerbiedigen en niet te
trachten hen te beïnvloeden bij de uitvoering van hun taak". Het beginsel
staat dus duidelijk vast en wordt algemeen aanvaard. Desondanks bestaat er
zoals we zullen zien hier en daar verwarring, die voornamelijk te wijten is
aan het verschil tussen de diplomatieke status van een gezant (waar een
ongelijke behandeling in de zendstaat en de ontvangstaat wel begrijpelijk,
en zelfs principieel terecht is) en de status van de internationale
ambtenaar die zijn onafhankelijke positie beschermd dient te weten ten
opzichte van alle staten, zelfs ten opzichte van zijn eigen staat (43].
Hoewel daarover in de literatuur algemene overeenstemming bestaat, wordt
het verschil in de praktijk hier en daar nog gehandhaafd (44].
2.8.3.3. De vorm waarin voorrechten en immuniteiten van internationale
organisaties en hun ambtenaren worden vastgelegd
De laatste vraag die we in het algemeen nog dienen te beantwoorden is de
vraag naar de vorm waarin de voorrechten en immuniteiten van internationale
organisaties en hun ambtenaren dienen te worden vastgelegd.
Wanneer we ook hier het vereiste van de functionaliteit van de
voorrechten en immuniteiten in kwestie als uitgangspunt en criterium nemen,
komen we, zoals alle auteurs terzake trouwens, tot de volgende conclusies:
- Een unilaterale regeling is onaanvaardbaar [45]. In plaats van aan de
internationale organisatie een zekere onafhankelijkheid te verlenen ten
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opzichte van de nationale overheden, wat toch zoals wij uitvoerig hebben
aangetoond, de raison d'être is van het verlenen van voorrechten en
immuniteiten, plaatst een unilaterale regeling haar juist in een
afhankelijke positie. "As international organizations will, in all
likelihood, continue to be located on the territory of one or more
sovereign States, the functional principle demands that they be made
independent from the 1ocal territoria! authorities. The granting of
immunities merely by municipal statute, whether to a particular
organization, or by an act of a more genera! nature, a voluntary granting,
is certainly no adequate method, as such law may at any time be changed or
repealed by the State in question 11 [46]. Weliswaar heeft het
Internationaal Gerechtshof, in de zaak van de Franse kernproeven [47] en
meer recent in de zaak Nicaragua versus de Verenigde Staten (eerste fase,
bevoegdheid van het Hof) [48] gesteld dat een dergelijke eenzijdige
maatregel inderdaad internationaalrechtelijke, zelfs "verdragsrechtelijke",
verplichtingen met zich meebrengt. Zij kan dan ook niet op elk ogenblik en
zo maar worden ingetrokken of gewijzigd. Dat neemt echter niet weg dat in
beginsel de staat in kwestie zijn volledige handelingsvrijheid terzake
behoudt, zonder dat daar enige garantie voor de organisatie tegenoverstaat.
Daar komt nog bij dat in beginsel de voorrechten en immuniteiten van een
internationale organisatie dezelfde zouden moeten zijn binnen het
grondgebied van alle lidstaten: het beginsel van de gelijkheid van de
lidstaten ten opzichte van de organisatie. Dit effect wordt door een
unilaterale regeling niet bereikt.
- Dit laatste probleem, het streven naar een uniforme verhouding tussen de
organisatie en al haar lidstaten, wordt trouwens ook niet opgelost door het
sluiten van een z.g. zetelakkoord tussen de organisatie en het gastland.
Weliswaar worden daar specifieke problemen in verband met de vestiging van
de organisatie in het gastland opgelost, maar een uniforme regeling voor de
rechtspositie van de organisatie en van haar personeel ten opzichte van de
lidstaten komt ook op die manier niet tot stand.
- De enig werkelijk adequate regeling, zoals trouwens blijkt uit de wel
zeer rijke praktijk terzake, is eigenlijk een drieledige, waarbij een
algemeen akkoord tussen de lidstaten (zie over het rechtskarakter van een
dergelijk akkoord infra, onder 2.8.4.1.4.) waarbij voor de organisatie en
haar ambtenaren bepaalde voorrechten en immuniteiten worden voorzien, wordt
aangevuld met een zetelakkoord, eventueel met uitvoeringsregelingen. De
juridische basis voor deze akkoorden zou dan gelegen zijn in het
oprichtingsverdrag van de organisatie. In de volgende paragrafen zullen we
nagaan of voor deze regeling steun te vinden is in de praktijk van de
internationale organisaties.
2.8.4. Voorrechten en immuniteiten in de praktijk van de internationale
organisaties

2.8.4.1. De wereldwijde organisaties

2.8.4.1.1. Het tot stand komen van de Algemene Conventie
Het Volkenbondverdrag bevatte de volgende bepalingen over de voorrechten en
immuniteiten van de Organisatie en haar functionarissen.
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"De Vertegenwoordigers der Leden van den Bond en de ambtenaren van den
Bond genieten in de uitoefening hunner functies diplomatieke voorrechten en
immuniteiten. De gebouwen en terreinen, in gebruik bij den Bond of bij
zijn organen, of waar zijne bijeenkomsten worden gehouden, zijn
onschendbaar 11 (art. 7, par. 4 en 5)".
De uitvoering van deze bepalingen was nader geregeld in overeenkomsten,
gesloten tussen de Secretaris-Generaal en de Zwitserse regering [49].
Toen het Handvest van de Verenigde Naties tot stand kwam werd de
ontwerptekst gebaseerd op twee fundamentele beginselen. Er zou een meer
bevredigende theoretische grondslag moeten worden gevonden voor de
voorrechten en immuniteiten van de Organisatie ( de term: 11 diplomatieke
voorrechten en immuniteiten" werd dan ook vervangen door de functionele
omschrijving van "voorrechten en immuniteiten die noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van haar doelstellingen1 (art. 105, par. 1 en 2). Bovendien
zou de algemene formulering, neergelegd in het Handvest, geflankeerd en
aangevuld moeten worden door andere internationale instrumenten. Gebaseerd
op aanbevelingen van de Voorbereidende Commissie ( en zoals we in het
voorgaande al zagen op aanbevelingen van Sir Wilfried J enks, juridisch
adviseur van de Internationale Arbeidsorganisatie [501, ontstond al tijdens
de eerste zitting van de Algemene Vergadering de tekst van het "Verdrag
betreffende de Voorrechten en Immuniteiten van de Verenigde Naties", dat
voor toetreding werd voorgelegd aan de lidstaten (51). Daarenboven gaf de
Algemene Vergadering eveneens haar goedkeuring aan het "Zetelakkoord" met
de Verenigde Staten, een verdrag dat op 26 juni 1947 werd ondertekend door
de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties enerzijds en de US Secretary
of State anderzijds [52]. Het is interessant, op te merken dat het
Zetelakkoord door de Algemene Vergadering wordt beschouwd als
"complementary" bij de Algemene Conventie "since these instruments taken
together are intended to define the status of the United Nations in the
country where these headquarters are located" (53].
1

2.8.4.1.2. Bepalingen van de Conventie betreffende de voorrechten en
immuniteiten van de organisatie

De bepalingen kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld: ten eerste
eigendommen, fondsen en het patrimonium, en ten tweede: faciliteiten
betreffende communicatie (54]. Ze komen neer op
- immuniteit van jurisdictie van het patrimonium;
- onschendbaarheid van gebouwen en archieven;
- het recht om gelden te beheren, rekeningen te openen en fondsen (zonder
beperkingen) over te dragen;
- vrijdom van directe belastingen, douanerechten en van in - en
uitvoerbeperkingen voor artikelen die voor officieel gebruik bestemd zijn;
- een meest-begunstigde-natie ( of voorkeurs-)behandeling voor de
communicaties met en van de Organisatie;
- het recht om gebruik te maken van codes en van koeriers.
Daarnaast worden onder het Zetelakkoord met de Organisatie nog andere
regelingen getroffen die specifiek te maken hebben met het feit dat de
Verenigde Naties in New York zijn gevestigd. Ze betreffen vooral de
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bescherming van de gebouwen, en de communicatieverbindingen van en met de
VN. Bovendien is er in het geval van de VN ook nog sprake van
(aanvullende) nationale wetgeving terzake: de "International Organizations
Immunities Act" van de Verenigde Staten, van 1945. Hier dient echter te
worden opgemerkt, ter verklaring van deze eenzijdige regeling, dat de
Verenigde Staten tot 1970 geen partij waren bij de Algemene Conventie.
2.8.4.1.3. De voorrechten en immuniteiten van de VN-ambtenaren

De Algemene Conventie houdt ook voorzieningen in betreffende de voorrechten
en immuniteiten van de functionarissen van de VN (het Zetelakkoord spreekt
niet over deze kwestie). Artikel V, Section 18 luidt als volgt:
Section 18. Officials of the United Nations shall:
(a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and
in all acts performed by them in their official capacity;
(b) be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by
the U nited N ations;
( c) be immune from national service obligations;
(d) be immune, together with their spouses and relatives dependent on them,
from immigration restrictions and alien registration;
(e) be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as
are accorded to the officials of comparable ranks forming part of
diplomatie missions to the Government concerned;
(f) be given, together with their spouses and relatives dependent on them,
the same repatriation facilities in time of international crises as
diplomatie envoys;
(g) have the right to import free of duty their furniture and effects at
the time of first taking up their post in the country in question.
Section 19 bepaalt daarenboven dat de Secretaris-Generaal en de
Onder-Secretarissen-Generaal en hun echtgenoten en minderjarige kinderen
alle voorrechten, immuniteiten en faciliteiten zullen genieten die volgens
het internationale recht gewoonlijk worden toegekend aan diplomaten.
De vraag op wie de voorzieningen van Section 18 van toepassing zijn
wordt geregeld door Section 17. Het is de Secretaris-Generaal die een lijst
moet voorleggen aan de Algemene Vergadering. Het zijn uiteindelijk alle
stafleden van de Verenigde Naties, met uitzondering van de plaatselijke
staf, en diegenen die tegen een uurloon tewerk zijn gesteld [55].
2.8.4.1.4. Het rechtskarakter van de Algemene Conventie

Wij hebben het nodig gevonden hier nader in te gaan op de regelingen zoals
die in het kader van de Verenigde Naties tot stand zijn gekomen, omdat zij
tot voorbeeld en richtsno.e r hebben gediend voor de talrijke andere wereldzowel als regionale organisaties die sinds_1945 zijn ontstaan. Er is een
buitengewoon rijke rechtspraktijk.
Voor ons betoog is het echter ook interessant nog even stil te staan bij
het rechtskarakter van deze Algemene Conventie. Gaat het hier om een
verdrag tussen de lidstaten onderling of geeft de tekst aanleiding tot
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bepaalde verplichtingen ook ten opzichte van de Organisatie? In zijn
advies van 1949 ("Reparation for Injuries sustained in the Service of the
United Nations") had het Internationaal Gerechtshof daarover al gesteld dat
"the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of
1946 creates rights and duties between each of the signatories and the
Organization" [56].
De Juridisch Adviseur van de Verenigde Naties ( de 11 Legal Counsel'') had
in 1967 de gelegenheid om, in de Zesde Commissie van de Algemene
Vergadering, opnieuw een principiële beschouwing te wijden aan het
VN-stelsel van voorrechten en immuniteiten. De Algemene Conventie, zei
hij, is een verdrag sui generis, en volgens sectie 35 van dat verdrag, die
stelt dat "het van kracht blijft tussen de Verenigde Naties en iedere
lidstaat die partij is bij het Verdrag afzonderlijk, totdat die staat
ophoudt lid te zijn van de VN of totdat een nieuwe conventie in werking
treedt", creëert de Conventie verplichtingen tussen de lidstaten en de
Organisatie. In geval van een geschil over de toepassing van de Conventie
is de Organisatie partij bij dat geschil [57]. De Legal Counsel legde er
ten overvloede de nadruk op dat "de normen en beginselen neergelegd in de
Conventie nu zo algemeen aanvaard zijn dat zij deel uitmaken van het
internationale recht betreffende de betrekkingen tussen Staten en de
Verenigde Naties" [58). Tenslotte dienen we, voor we overgaan tot een
onderzoek naar de praktijk in de Europese organisaties, nog te vermelden
dat de voorrechten en immuniteiten van de verschillende Gespecialiseerde
Organisaties van de Verenigde Naties geregeld zijn in een afzonderlijk
verdrag, de "Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized
Agencies" waarvoor dezelfde beginselen gelden als de hierboven voor de
Organisatie van de VN zelf genoemde (60].

2.8.4.2. De Europese rechtspraktijk
2.8.4.2. 1. De Raad van Europa

Hoofdstuk VIII van het oprichtingsverdrag van de Raad van Europa bevat een
algemene bepaling met betrekking tot voorrechten en immuniteiten, en
verwijst bovendien naar afzonderlijke, later te sluiten, overeenkomsten. In
1949 werd dan ook terzake een Algemene Overeenkomst gesloten. Artikel 16
van deze Overeenkomst geeft aan de Secretaris-Generaal van de Raad van
Europa en zijn plaatsvervangers dezelfde diplomatieke status als die van de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, terwijl artikel 18 de tekst
overneemt van section 18 van de Algemene Conventie behoudens de volgende
uitzonderingen:
- geen vrijstelling van dienstplicht en
- immuniteit van rechtsvervolging wordt alleen verleend aan functionarissen
voor hun officiële woorden en daden ... "binnen de grenzen van hun
bevoegdheid".
Bijzondere voorzieningen zijn opgenomen met betrekking tot de
onschendbaarheid van de leden van de Raadgevende Vergadering, die immers in
hun eigen land parlementslid zijn, en daarom alleen al bepaalde voorrechten
en immuniteiten genieten (61].
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Behalve de Algemene Overeenkomst werd, op dezelfde dag trouwens, een
zetelakkoord gesloten tussen de Raad van Europa en Frankrijk (62]. Dit
akkoord verwijst naar de bepalingen van de Algemene Overeenkomst en
voorziet verder in (wederzijdse) verplichtingen in verband met de
veiligheid van de gebouwen en toegankelijkheid voor alle daartoe
gerechtigde personen zonder inmenging van de Franse overheid.

2.8.4.2.2. De Europese Gemeenschappen
De voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen zijn
neergelegd in een protocol gehecht aan het Verdrag van 8 april 1965 tot
instelling van één Raad en één Commissie van de Europese Gemeenschappen,
het Fusieverdrag" [63].
Artikel 28 van het Fusieverdrag bepaalt dat de Europese Gemeenschappen
''overeenkomstig de bepalingen van het aan dit Verdrag gehechte Protocol" op
het grondgebied van de lidstaten de voorrechten en immuniteiten genieten
"welke nodig zijn ter vervulling van hun taak" [64].
11

Het is interessant te vermelden dat dit zelfde geldt voor de Europese
Investeringsbank [65L die een afzonderlijke internationale
rechtspersoonlijkheid bezit (66]. De voorrechten en immuniteiten die in het
Protocol worden opgesomd zijn:
a. voor de Organisatie:
- onschendbaarheid van de gebouwen en terreinen. ''Zij zijn vrijgesceld van
huiszoeking, vordering, verbeurdverklaring of onteigening. De eigendommen
en bezittingen van de Gemeenschappen kunnen zonder toestemming van het Hof
van Justitie niet worden getroffen door enige dwangmaatregel van
bestuursrechtelijke of gerechtelijke aard" [67].
- Het archief van de Gemeenschappen is onschendbaar [68).
- De Gemeenschappen, hun bezittingen, inkomsten en andere eigendommen zijn
vrijgesteld van alle directe belastingen (69].
- De Gemeenschappen zijn vrijgesteld van alle douanerechten, en van in~ en
uitvoerbeperkingen met betrekking tot goederen bestemd voor officieel
gebruik van de Gemeenschap [70]. Ook de publikaties van de Gemeenscha:ppen
zijn vrijgesteld van douanerechten en in- en uitvoerbeperkingen.
- Ten aanzien van hun officiële communicaties zijn de Gemeenschappen niet
aan censuur onderworpen, en genieten zij de behandeling die door de
betreffende Staat wordt toegestaan aan diplomatieke missies [71].
Er werden geen zetelakkoorden afgesloten met de gastlanden bijv. België. De
reden hiervoor is het feit dat de instellingen van de Gemeenschappen (nog
steeds) geen definitieve zetel hebben. Zij zijn slechts voorlopig
gevestigd in Brussel, Luxemburg en Straatsburg.
b. voor de ambtenaren en overige personeelsleden van de Gemeenschappen
geldt:
- vrijstelling van rechtsvervolging "voor hetgeen zij in hun officiële
hoedanigheid hebben gedaan, gezegd of geschreven" op het grondgebied van
elk der lidstaten [72];
- vrijstelling van immigratiebeperkingen en vreemdelingenregistratie voor
henzelf, hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten [73];
. - vrijstelling van nationale belastingen op de door de Gemeenschappen
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betaalde salarissen [74]. Deze worden echter onderworpen aan een
Gemeenschappen-belasting [75).
- de sociale voorzieningen worden door de Gemeenschappen geregeld.
· Geheel in overeenstemming met de moderne opvattingen wordt in hoofdstuk
VII bepaald dat de "voorrechten, immuniteiten en faciliteiten aan de
ambtenaren en overige personeelsleden van de Gemeenschappen uitsluitend in
het belang van de Gemeenschappen" worden verleend.
De instellingen van de Gemeenschappen zijn dan ook gehouden in
voorkomende gevallen de aan de ambtenaren verleende immuniteit op te heffen
"in alle gevallen waarin zulks naar haar mening niet strijdig is met de
belangen van de Gemeenschappen" [76]. Trouwens, de Gemeenschappen handelen
hier steeds "in overeenstemming met de verantwoordelijke autoriteiten van
de betrokken lidstaten" [77].

2.8.4.2.3. De Benelux Economische Unie
In tegenstelling met de praktijk van de andere Europese organisaties, wordt
in het Verdrag ter oprichting van een Benelux Economische Unie [78] een
minimum aan internationale erkenning, en dientengevolge aan voorrechten en
faciliteiten, aan de Organisatie toebedeeld. (Is mede daardoor de
literatuur over de Benelux als internationale organisatie zo opvallend [79] :
gering in omvang?)
De rechtspersoonlijkheid van de Benelux is geregeld in artikel 95, dat ·..
aan de Unie op het grondgebied van ieder der Hoge Verdragsluitende Partijen
de·z elfde immuniteiten toekent als aan vreemde staten worden toegekend (80)
en 11 de Unie geniet op het grondgebied van ieder der Hoge Verdragsluitende ·
Partijen dezelfde rechtsbevoegdheid als aan nationale rechtspersonen wordt
toegekend, voor zover deze nodig is voor het uitoefenen van haar taak en
voor het bereiken van haar doeleinden ... n

In de Memorie van Toelichting bij artikel 95 van het Verdrag w6idt .
echter uitdrukkelijk gestipuleerd dat de termen waarin paragraaf 2
gesteld duidelijk aangeven dat het hier om een interne en niet om eèri
internationale rechtspersoonlijkheid gaat. In het bijbehorende memorandum
van de drie regeringen wordt ten overvloede nog eens bevestigd dat de Unie
geen internationale rechtspersoonlijkheid bezit, dat zij niet naar buiten
toe kan optreden, dat haar belangen door de drie lidstaten gezamenlijk
worden waargenomen en dat zij door één van de drie, waar dat nodig is,
wordt vertegenwoordigd.
.
Artikel 95, par. 1 kent aan de Unie als zodanig bepaalde imrnunitèifen '
toe, namelijk die welke gewoonlijk aan een vreemde staat worden toegekend.
Naar aanleiding van vragen terzake van de Interparlementaire Raad antwoordt
het memorandum dat het hier gaat om bepaalde fiscale vrijstellingen en over
immuniteit van gerechtelijke executiemaatregelen voor wat betreft d~
eigendommen van de Unie. De leden van de Benelux-organen en het pêr's oneel
van de Unie komen echter niet in aanmerking voor deze immuniteiten. De
drie regeringen zijn uitgesproken tegen het verlenen van alle mc,geJl11Ke.
voorrechten, die trouwens onverenigbaar zijn met het beginsel van
gelijkheid van alle burgers ten aanzien van de fiscus [81]. De ct1scm;sie:s
in de drie parlementen en de publieke opinie in de drie lidstaten
trouwens aan de basis van deze opvattingen [82]. Die "tegenzin" tegen
verlenen van voorrechten en immuniteiten is trouwens zo ver gegaan

is
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"indien het ontwerpverdrag voor de Unie nog bepaalde privileges bevat die
uitsluitend aan de Secretaris-Generaal worden toegekend, dit alleen maar
mogelijk is omdat de Regeringen niet hebben willen raken aan de toestand
zoals die reeds in 1947 is ontstaan" [83].
Uiteindelijk is het dus uitsluitend de Secretaris-Generaal van de Unie
die, volgens de bepalingen van artikel 39, diplomatieke voorrechten en
immuniteiten geniet zoals die gewoonlijk worden toegekend aan een
ambassadeur, maar uitsluitend op Belgisch grondgebied. Zijn archieven zijn
onschendbaar [84]. Ook de leden van de Interparlementaire Raad genieten
bepaalde immuniteiten die zijn neergelegd in een afzonderlijk protocol

[85].
Het personeel van de Benelux heeft geen duidelijke plicht zich te
onthouden van het in ontvangst nemen van instructies van hun regeringen en
het wordt de regeringen niet verboden zulke instructies uit te vaardigen.
De Unie is niet gemachtigd officiële internationale betrekkingen te
onderhouden met andere staten dan de eigen lidstaten of met andere
internationale organisaties. Besluiten van de Unie binden alleen de
regeringen. Er is geen sprake van overdracht van soevereiniteit of van
supranationale bevoegdheden [86].
Zelfs met het instellen van de nieuwe Unie wordt het idee van een los,
intergouvernementeel samenwerkingsverband gehandhaafd, ondanks het feit dat
dit, volgens het verslag van de Chambre des Députés van Luxemburg ter
gelegenheid van de goedkeuring van het Verdrag, in het verleden vaak niet
heeft geleid tot de gewenste resultaten: "Malgré les résultats acquis il
serait pourtant osé de nier que !'absence d'une autorité supranationale
n'aurait pas quand même freiné la réalisation des objectifs visés ...
L'entité Bénélux serait encore plus solide et plus réelle après douze
années d'existence si la structure des organes institutionnels Bénélux
avait été plus homogène 11 [87]. Nog altijd blijkt dat het volslagen gebrek
aan 11 status 11 en aan faciliteiten de werking van de Unie niet ten goede
komt. De toestand wordt nog geaccentueerd door het feit dat het
Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen al
evenmin internationale rechtspersoonlijkheid en voorrechten en immuniteiten
kregen toegekend. Een argument te meer om de toestand in verband met de
Taalunie zorgvuldig te regelen. Een positief aspect is dat het beginsel
van het verlenen van voorrechten en immuniteiten tenminste is opgenomen in
het Taalunieverdrag.

2.8.4.2.4. Een poging tot hannonisatie
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de Europese organisaties op een
enkele uitzondering na de zelfde status hebben als andere organisaties en
dat Europese ambtenaren in beginsel gelijke of soortgelijke immuniteiten,
voorrechten en faciliteiten genieten als hun collega's in vergelijkbare
organisaties en van gelijke rang. Nochtans zijn er hier en daar verschillen
in status die onaangename gevolgen kunnen hebben voor ambtenaren van
verschillende organisaties die werkzaam zijn in hetzelfde land. Daarom
ontstond op zeker moment de behoefte om tot een zekere mate van overleg, of
zelfs tot een harmonisatie te komen van de verschillende stelsels van
voorrechten en immuniteiten van de Europese organisaties en hun personeel.
In 1965 werd de Commissie voor juridische samenwerking (European Committee
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on Legal Co-operation, Comité de Coopération Juridique, CCJ) van de Raad
van Europa door het Comité van Ministers van de Raad belast met het
opstellen van een rapport over deze materie [88]. Het doel van die studie
was tweevoudig. Er zouden enige beginselen worden vastgesteld die de
lidstaten van de Raad van Europa in acht zouden moeten kunnen nemen bij de
oprichting van nieuwe internationale organisaties, en die bovendien als
leidraad zouden kunnen dienen bij een eventuele herziening van bestaande
teksten betreffende voorrechten en immuniteiten.
Om ons in staat te stellen een meer algemeen beeld te krijgen van de
Europese opvattingen en praktijk terzake, vermelden we enkele hoofdpunten
uit het Rapport en uit de resolutie terzake van het Comité van Ministers
[89]:
Uitgangspunt van het Rapport was, dat internationale organisaties en de
personen die ermee verbonden zijn, wàt ook de voorrechten en immuniteiten
zijn die zij genieten, de plicht hebben de wetten en voorschriften van de
staat waar zij hun functie uitoefenen te eerbiedigen. Hun bevoorrechte
positie ontslaat hen in geen enkel opzicht van deze elementaire plicht.
Zij dienen zich niet te mengen in de interne aangelegenheden van dat land.
Anderzijds behoren ze samen te werken met de plaatselijke overheid, en in
het algemeen ervoor te waken dat er geen misbruik wordt gemaakt van de
toegestane voorrechten en immuniteiten [90].
De rechtvaardigingsgronden voor het toekennen van voorrechten en
immuniteiten worden in het Rapport als volgt samengevat (91):
- Het waarborgen van de onafhankelijkheid van de organisatie. Deze is
een essentieel element van haar status als een aaneensluiting van
soevereine staten, tegenover de uitoefening van de juridische en
administratieve bevoegdheden van die staten afzonderlijk. Deze
onafhankelijkheid dient te worden verzekerd door het verlenen van zodanige
voorrechten en immuniteiten als nodig zijn om zonder inmenging van buiten
de doelstellingen te verwezenlijken waarvoor de organisatie werd opgericht.
- Het criterium voor de omvang van de te verlenen voorrechten en
immuniteiten is gelegen in de behoeften van de organisatie voor de
vervulling van de haar toevertrouwde opdracht.
- Omdat de organisatie werd opgericht door soeverein gelijke staten moeten
deze in beginsel een gelijke positie innemen ten opzichte van de
organisatie. In het bijzonder moet ervoor worden gewaakt dat geen enkele
staat fiscale voordelen verwerft uit de middelen van de organisatie, al
kunnen zich praktische moeilijkheden voordoen in verband met het
terugstorten van indirecte belastingen die de organisatie heeft betaald.
- Het beginsel van wederkerigheid is niet van toepassing bij het
vaststellen van voorrechten en immuniteiten van internationale organisaties
en hun stafleden. Organisaties zijn immers niet in een positie om in ruil
daarvoor gelijkwaardige voorrechten toe te kennen aan de lidstaten en/of
hun afgevaardigden en permanente vertegenwoordigers.
~ De werkgroep die belast was met het opstellen van het Rapport was van
mening dat, over het algemeen, het verlenen van voorrechten en immuniteiten
aan internationale organisaties in beginsel niet moet worden gezien als een
kwestie van prestige. Dat neemt niet weg dat het verlenen van volledige
diplomatieke status aan een of meer van de hoogste functionarissen van een
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organisatie wel degelijk bijdraagt tot het aanzien van die organisatie, en
mede daarom gerechtvaardigd kan zijn.
- De voorrechten en immuniteiten van de ambtenaren van een internationale
organisatie worden niet verleend als persoonlijke voorrechten, maar
uitsluitend in het belang van de organisatie als geheel.
- Internationale organisaties hebben niet zonder voorbehoud recht op
bepaalde voorrechten en immuniteiten. Er moet een juridische basis
aanwezig zijn in het oprichtingsverdrag, aangevuld met een "algemene
conventie" of een gelijkaardig instrument. Indien gewenst, kan ook een
zetelakkoord worden gesloten. De inhoud van zo'n akkoord dient in
overeenstemming te zijn met het oprichtingsverdrag en met de "algemene
conventie". Alle andere lidstaten moeten ermee instemmen.
Het Rapport geeft e.en overzicht van de praktijk terzake van sommige van
de toen bestaande Europese organisaties (Raad van Europa, ELDO, ESPRO).
Die praktijk komt, zoals trouwens te verwachten was, grotendeels overeen
met de catalogus van voorrechten uit de VN-praktijk, zoals die is
ne.ergelegd in de Algemene Conventie.

2.8.5. Voorrechten en immuniteiten van in Nederland gevestigde
internationale organisaties

2.8.5.1. Nederland en internationale organisaties
2.8.5.1.1. De Nederlandse houding ten opzichte van internationale
organisaties in het algemeen

De houding van Nederland ten opzichte van respectievelijk de
wereld-organisaties (de VN en haar Gespecialiseerde Organisaties) en de in
de loop der jaren tot stand gekomen regionale Europese organisaties heeft
altijd een duidelijke samenhang vertoond met het voorwerp en met de
intensiteit van de internationale samenwerking. Toch kan men in het
algemeen stellen dat, of het nu gaat om economische samenwerking of om
veiligheidspacten of om politieke samenwerking, de Nederlandse houding
positief kan worden genoemd [92]. Een klein land kan zijn doelstellingen
immers beter bereiken door middel van zijn stem in die organisaties, dan
door een individueel buitenlands beleid. Het is dan ook logisch dat men in
het algemeen een ruime uitleg geeft aan de bevoegdheden van zulke
organisaties. De Nederlandse leer zowel als de Nederlandse praktijk
vertonen een duidelijke neiging om hun een ruime functionele bevoegdheid
toe te kennen [93]. Het probleem van de rechtspersoonlijkheid van
internationale organisaties heeft dan ook nooit moeilijkheden opgeleverd
voor de Nederlandse rechter (94]. Samenvattend mogen we uitgaan van de
veronderstelling dat de Nederlandse regering positief staat ten opzichte
van de internationale organisaties waarvan Nederland lid is, een ruime
interpretatie geeft aan de rechtspersoonlijkheid en aan de functionele
bevoegdheden van die organisaties, en zijn verplichtingen die voortvloeien
· uit.het lidmaatschap loyaal nakomt.

234

2.8.5.1.2. Nederland als gastland van internationale organisaties

Geldt deze veronderstelling van loyaliteit ook voor de verplichtingen die
Nederland als gastland van internationale organisaties op zich heeft
genomen?
Er zijn op dit ogenblik twaalf organisaties die in Nederland zijn
gevestigd [95]. Met praktisch alle werd een zetelakkoord gesloten.
Er is geen bijzondere Nederlandse wetgeving met betrekking tot de
rechtspositie van deze internationale organisaties, of tot de rechtspositie
van hun personeel. Deze zaken worden geregeld door de internationale
overeenkomsten waarbij Nederland partij is, respectievelijk: de Algemene
Conventie betreffende Voorrechten en Immuniteiten van de Verenigde Naties,
en die van de Gespecialiseerde Organisaties; het Protocol betreffende de
Voorrechten en Immuniteiten van de Europese Gemeenschappen; het Protocol
betreffende de Voorrechten en Immuniteiten van ESRO; het NAVO "Status of
Farces Agreement" van 19 juni 1951 met het "Protocol betreffende Militaire
Hoofdkwartieren" van 28 augustus 1952, en het "Protocol betreffende de
Voorrechten en Immuniteiten van het Europese Octrooibureaull. Ook zonder
nadere nationale wetgeving is Nederland gebonden aan de bepalingen van deze
verdragen.
Het is interessant hier even stil te staan bij de tekst van de
goedkeuringswet van de Algemene Conventie van de VN. Artikel 3 van deze
goedkeuringswet [96) geeft aan de uitvoerende macht het recht om verdragen
te ratificeren en de nodige maatregelen te nemen om "soortgelijke
voorrechten en immuniteiten" te verlenen aan andere internationale
organisaties. Dit komt neer op een algemene volmacht om, zonder
parlementaire goedkeuring, aan internationale organisaties voorrechten en
immuniteiten te verlenen wanneer deze niet verder gaan dan de in de
Algemene Conventie genoemde. Van deze volmacht is overigens slechts
éénmaal gebruik gemaakt [97].
2.8.5.1.3. De inhoud van de verplichtingen van Nederland

De voorrechten en immuniteiten van al deze organisaties verschillen
uiteraard van geval tot geval (het functionele aspect is immers een
belangrijk criterium) maar vertonen toch min of meer hetzelfde patroon.
Wij geven hier een heel beknopt overzicht. Voor een volledig overzicht
over de Nederlandse praktijk verwijzen we naar de bijdrage van P.J. Kuyper
in "International Law in the Netherlands" [98] over dit onderwerp. De
organisaties genieten ofwel volledige immuniteit ofwel tenminste immuniteit
van doorzoeking, opvordering, inbeslagneming of onteigening. De archieven,
gebouwen en andere eigendommen zijn volledig onschendbaar en kunnen niet
het voorwerp uitmaken van administratieve of gerechtelijke sancties. In
sommige gevallen wordt uitdrukkelijk vermeld dat de ambtenaren van de
organisatie zullen samenwerken met de politie en hun medewerking zullen
verlenen aan veiligheidsmaatregelen die door de overheid worden getroffen.
Alle organisaties genieten volledige vrijheid van overdracht en
convertibiliteit van hun fondsen, en zijn vrijgesteld van heffingen wanneer
dat nodig is. Zij genieten vrijdom van belastingen, ook van provinciale en
plaatselijke belastingen en van douanerechten en andere in~ en
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uitvoerbeperkingen. De grotere organisaties kunnen aanspraak maken op
communicatiefaciliteiten, het gebruik van een diplomatiek valies enz.

[99].
Kan men stellen dat de Nederlandse regering ook probeert, gunstige
bestaansvoorwaarden voor internationale organisaties te scheppen, en hun
speciale faciliteiten verleent om Nederland aantrekkelijk te maken als
vestigingsplaats? In sommige gevallen zijn inderdaad extra inspanningen
gedaan, zoals het verschaffen van huisvesting voor ESRO en Euratom en hun
personeelsleden, en het voorzien in bijzonder onderwijs. Ook voor
Eurocontrol stelt de Nederlandse regering gebouwen, personeel en
infrastructuur ter beschikking. Verschillende overeenkomsten met SHAPE
leggen de voorwaarden vast voor de werking van het AFCENT-hoofdkwartier in
Brunssum. Deze voorwaarden moesten, werd indertijd bepaald, minstens even
gunstig zijn als die waaronder NAVO-installaties op Frans grondgebied
gehuisvest waren. In Rijswijk bouwde de Nederlandse regering een gebouw
voor het Internationale Octrooibureau. Overigens wordt ook de huisvesting
van de Taalunie verzorgd door de Nederlandse regering [100].
Het Internationaal Gerechtshof is gevestigd in het Vredespaleis in Den
Haag, dat eigendom is van de Carnegie Stichting. Deze verhuurt het gebouw
aan de Verenigde Naties. Onder de voorwaarden van de Algemene Conventie van
de VN, die wij hierboven uitvoerig hebben besproken, zou het gebouw, als
VN-gebouw, dus onschendbaar zijn. Er bestaat echter veel onzekerheid in
dit verband.
De betrekkingen tussen het Hof en de Nederlandse regering waren ook niet
altijd even rimpelloos.
In 1969 liet de President van het Hof aan de Nederlandse regering weten
dat hij niet kon ingaan op een Nederlands voorstel om (voor de helft) bij
te dragen in de kosten van een nieuw gebouw. In 1970 werd aan de Algemene
Vergadering zelfs een voorstel gedaan tot amendering van artikel 22 van het
Statuut van het Hof dat bepaalt dat het Hof in Den Haag gevestigd is!
Uiteindelijk werd in 1978 een nieuwe vleugel van het Vredespaleis plechtig
geopend; de Nederlandse regering had 12 miljoen gulden bijgedragen aan de
bouw.
In het algemeen blijkt Nederland dus een gastvrij land voor
internationale organisaties. Wel gold in de jaren vijftig een ruimere
interpretatie van het begrip voorrechten en immuniteiten dan de laatste 10
à 15 jaar. Vooral waar het gaat om vrijstelling van belastingen worden de
regelingen met opzet beperkt gehouden en streng gereglementeerd.
Anderzijds werden in latere jaren actieve pogingen ondernomen om de
vestiging in Nederland aantrekkelijk te maken door het verschaffen van
verschillende materiële faciliteiten.
Er blijkt (behalve de bijzondere positie van het Hof) één vestiging van
een internationale organisatie in Nederland waaromtrent geen enkele
voorziening is getroffen, en dat is het Benelux-Merkenbureau. Dit lijkt te
wijten aan de wel zeer uitzonderlijke situatie van de Unie zelf op het
gebied van voorrechten en immuniteiten die we reeds hebben beschreven, maar
, ook op het statuut van het Merkenbureau ten opzichte van de Unie en haar
•·: lidstaten, waarop we nader ingaan bij onze beantwoording van vraag 5
(hoofdstuk 2.5.).

2.8.5.2. De voorrechten en immuniteiten van de internationale ambtenaren in
Nederland
De Nederlandse praktijk ten aanzien van het toekennen van voorrechten en
immuniteiten aan buitenlandse diplomaten wordt in het algemeen ingegeven
door de bepalingen van het Verdrag van Wenen [101). Zoals we hierboven al
hebben gezien is de status van de internationale ambtenaar in het algemeen
afgeleid van de status van de diplomaat, behalve waar in het
oprichtingsverdrag van de organisatie of in afzonderlijke protocollen
speciale voorzienningen worden getroffen. Nederland is partij bij deze
afzonderlijke regelingen in alle gevallen waar het lid is van de
organisatie.
In het algemeen zijn echter de in Nederland gevestigde internationale
instellingen vestigingen van organisaties die elders hun hoofdzetel hebben
(ESA, Euratom, de EG, Benelux, NAVO, de Verenigde Naties). De voorrechten
en immuniteiten van hun personeel worden niet geregeld in een overeenkomst
met de Nederlandse regering maar zijn vastgelegd in een algemene regeling
waarbij Nederland reeds partij is.
Omdat, zoals we hiervoor reeds hebben uiteengezet, de volledige
quasi~diplomatieke voorrechten gewoonlijk alleen worden verleend aan de
allerhoogste functionarissen van een organisatie heeft dit probleem in
Nederland geen catastrofale omvang aangenomen ( over de merkwaardige positie
van de Rechters en de Griffier van het Internationaal Gerechtshof verwijzen
we naar een uitvoerig overzicht van Ko Swan Sik terzake [102]).
In dit verband neemt de Taalunie een unieke plaats in. Het is een van de
zeer weinige internationale organisaties die haar hoofdzetel op Nederlands
grondgebied heeft. Haar Algemeen Secretaris, de hoogste functionaris,
leeft en werkt in Nederland. Zijn rechtspositie dient dan ook een
bijzonder voorwerp van bespreking uit te maken bij de onderhandelingen.

2.8.6. Conclusies
Uit het voorgaande trekken we de volgende conclusies:
1. De Nederlandse Taalunie is een internationale intergouvernementele
organisatie, gevestigd in Nederland, en kan dus aanspraak maken op de
voorrechten, immuniteiten en faciliteiten die nodig zijn ( en voorzover ze
nodig zijn) voor de vervulling van de aan haar opgedragen taken.
2. Over het verlenen van die voorrechten en immuniteiten, en over hun
omvang wordt, zoals trouwens door artikel 16,2 van het Verdrag is
voorgeschreven, onderhandeld door de Hoge Verdragsluitende Partijen.
3. Bij deze onderhandelingen dient de Taalunie te worden betrokken, niet
alleen omdat de beide lidstaten door het afsluiten van een overeenkomst
terzake verbintenissen aangaan ten opzichte van elkaar èn ten opzichte van
de Taalunie, maar ook omdat de organen van de Taalunie, met name het
Algemeen Secretariaat, inmiddels reeds enige jaren ervaring hebben
opgedaan, en op dit ogenblik het best in staat zijn te beoordelen welke
faciliteiten nodig zijn voor de uitoefening van hun taak.
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4. Het op grond van deze onderhandelingen tot stand gekomen Protocol schept
verbintenissen en verplichtingen van de beide lidstaten ten aanzien van de
Organisatie.
5. In Nederland behoeft een dergelijk protocol, zolang de erin neergelegde
voorzieningen de bepalingen van de Algemene Conventie van de Verenigde
Naties niet te buiten gaan, niet onderworpen te worden aan de goedkeuring
van het Parlement.
6. Een unilaterale regeling door de Nederlandse regering is in strijd met
de bepalingen van het Verdrag.
7. Een unilaterale regeling is ook daarom onaanvaardbaar omdat een
dergelijke regeling een fundamentele ongelijkheid zou meebrengen in de
verhouding van ieder van de lidstaten tot de Organisatie. Bovendien zou de
Nederlandse regering in beginsel op elk ogenblik de rechtspositie van de
Organisatie eenzijdig kunnen wijzigen, hetgeen een onafhankelijke positie
van de Taalunie (een van de meest essentiële voorwaarden voor haar goede
werking) ten opzichte van een van haar lidstaten in het gedrang brengt.
8. Het statuut van het personeel van de Taalunie, evenals de aan de
Algemeen Secretaris toe te kennen voorrechten en immuniteiten dienen
eveneens door de Hoge Verdragsluitende Partijen te worden vastgelegd. Hier
geldt als criterium, behalve de functionele noodzaak van bepaalde
voorrechten, ook het prestige dat de beide lidstaten aan de Nederlandse
Taalunie als internationale organisatie wensen toe te kennen. In dit
verband citeren we de "Nota over de personele, financiële en materiële
gevolgen van de Taalunie" waar, met betrekking tot het personeelsstatuut,
wordt gesteld: "De Taalunie is gegrondvest op een internationaalrechtelijke
overeenkomst tussen twee staten. Haar werking zal ook erkenning,
bekendheid en gezag moeten verwerven bij politieke, culturele en
wetenschappelijke kringen in binnen- en buitenland. Het gezag dat in het
eigen taalgebied aan deze instelling wordt toegekend, zal medebepalend zijn
voor de erkenning en het aanzien van de Nederlandse taal en cultuur in het
buitenland".
9. Het verdient aanbeveling om een bijzondere regeling te treffen in
verband met de leden van de Interparlementaire Commissie, in navolging van
andere Europese organisaties met een parlementaire vergadering (Raad van
Europa, WEU, Benelux) en in overeenstemming met de gebruikelijke
voorzieningen.
10. De omstandigheid dat het bij de Taalunie om slechts twee lidstaten
gaat, kan geen argument zijn voor het niet toekennen van voor de
onafhankelijke werking noodzakelijke voorrechten en immuniteiten.
Integendeel, nog meer dan bij een grotere organisatie is het hier van

belang algemeen aanvaarde en gebruikelijke waarborgen voor die
onafhankelijkheid vast te leggen.

238

2.8.7. Noten
1] Bijvoorbeeld: het Handvest van de Verenigde Naties ( art. 105), urmc:ht11ngsve:rdràit
de Raad van Europa (Hoofdstuk VIII), Verdragen ter oprichting van de Europese ue:mc~erisclhàJJpe:n .
(art. 76 EGKS, 218 EG, 191 Euratom, vervangen door art. 28 Fusieverdrag), enz. Zie:
Wilfred .Jenks, International Immunities, London/New York, 1961, p. 3-5, voor een vv,icAul!i;r
overzicht.
2] Rapport van de "Begeleidingscommissie ter voorbereiding van een
Belgisch-Nederlands Taalunieverdrag" van 20 december 1979.
3] Ibidem, p. 3.
4] Ibidem, p. 5.
5] Besluit houdende de vaststelling van enige bepalingen bij het operationeel
de Nederlandse Taalunie, Oud-Turnhout, 1 maart 1984.
6] De "Vienna Convention on Diplomatie Relations", Wenen, 1961, in werking getreden
april 1964.
7] De "Vienna Convention on Consular Relations", Wenen, 1963, in werking getreden Op
maart 1967.
8] De "Vienna Convention on the Represcntation of States in their Relations with
International Organizations of a Universa! Character", Wenen, 1975.
9] Josef Kunz, Privileges and Immunities of International Organizations, 41AJ1L, 1947,
pp. 828-862, pp. 830-831.
10] Ibidem, pp. 836-837.
11] Zie voor een overzicht van de verschillende auteurs: Kunz, op.cit., p. 861.
12] Zie bovendien: Rosalyn Higgins, The Abuse of Diplomatk Privileges and Immunities:
Recent United Klngdom Experience, een commentaar op de gebeurtenissen in en rond de ....., ..jY<>'-11,;
ambassade in Londen in april 1984, in: 79 AJIL, pp. 641-651.
13] Report to the President on the result of the San Francisco Conference, by the
Chairman of the US Delegation, the Secretary of State, pp. 160-161.
14] Kunz, op.cit., p. 841.
15] Jenks, op. cit., p. XVI.
16] Beginselen uit een ILO-memorandum aan de Conferentie van San Francisco, in: ILO
Office, Official Bulletin, 10 december 1945, p. 199.
17] "In the opinion of the Court, the Organization was intended to exercise and enjoy,
and is in fact exercising and enjoying, functions and rights which can only be explained on
the basis of the possession of a large measure of international personality and the capacity
to operate upon an international plane. lt is at present the supreme type of international
organization, and it could not carry out the intentions of its founders if it was devoid of
international personality. It must be acknowledged that its Members, by entrusting certain
functions to it, with the attendant duties and responsibîlities, have clothed it with the
competence required to enable those functions to be effectively discharged." (Reparations
for lnjuries suffered in the Service of the United Nations), JO Reports, 1949, p. 179.
18] .Jean Duffàr, Contribution à !'Etude des Privilèges et Immunités des Organisations
Internationales, Paris, 1982.
19] Ibidem, pp. 18-19.
20] Over het algemeen doen organisaties geen afstand van hun immuniteit. In sommige
gevallen is dat echter wel noodzakelijk, bijvoorbeeld als strafbare feiten zijn begaan door
functionarissen van de organisatie buiten de normale uitoefening van hun functie. Vooral in
geval van verkeersovertredingen en aansprakelijkheden is de druk zeer groot.
21} Henri Schermers en Hans Van Houtte, Internationaal en Europees Recht, Compendium voor
de Rechtspraktijk, Antwerpen, 1985, p. 137.
22] Misschien omdat een internationale organisatie is samengesteld uit soevereine staten,
die in het internationale recht in ieder geval ten opzichte van elkaar die immuniteit
genieten. Zie ook ons antwoord op vraag 7.
23] Bijvoorbeeld het Vredespaleis in Den Haag, het Klrchberg-complex in Luxemburg, het
gebouw voor het Europees Parlement in Straatsburg. De staat is meestal eigenaar van de
gebouwen, en bijna altijd eigenaar van de grond.
24] Uitgezonderd in noodgevallen (brandweer enz.). De organisatie kan ook zelf
bijvoorbeeld de hulp van de politie inroepen.
25] Het gaat hier niet alleen om de bescherming van diplomatieke c.q. politieke.gegevens
van vertrouwelijke aard; ook gegevens van andere aard, zoals. wetenschappelijke data, dienen
te worden beschermd in het geval van bepaalde organisaties zoals IAEA, Euratom, ESRO.
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26] Duffar, op.cit. pp. 271-272. De Verenigde Staten erkennen geen recht op vrijdom van
belastingen voor VN-ambtenaren met de Amerikaanse nationaliteit. Dit heeft tot gevolg dat,
wegens het beginsel van de gelijkheid, aan deze ambtenaren hun belasting uit VN-fondsen moet
worden terugbetaald!
27] Jenks, op. cit., p. 111.
28] Report to the President on the Results of the San Francisco Conference ... pp.160-161.
De Juridisch Adviseur van de Verenigde Naties voegt hier echter aan toe dat "First and
foremost, in the view of the UN Secretariat, it is excJusively for the Secretary-General to
determine the extent of the authority, duties and functions of UN officials. These matters
cannot be determined by, or be sub.ject to, scrutiny in national courts ... In many cases it
would be tantamount toa total denial of immunity" (70 AJIL 1976, pp. 581-583).
29] Het Verdrag van Wenen van 1961.
30] Artikel 31,l.
31} Wanneer de diplomaat handelt in zijn persoonlijke hoedanigheid of in het kader van
commerciële activiteiten (art. 31,3). Ook in het geval van strafvervolging wordt trouwens
wel uitzondering gemaakt, met name voor verkeersovertredingen.
32] Artikel 31,2.
33] Resolution (69) 29: Privileges and Immunities of International Organizations:
"The Committee of Ministers of the Council of Europe,
Considering that the existence of a large number of international organizations enjoying
privileges and immunities has given rise to certain problems in particular for member states
of the Council of Europe in whose territory such organizations have their headquarters or
other permanent establishments;
Considering that it was therefore useful to re-examine the principles governing the grant
of privileges and immunities to international organizations;
Recalling that it had instructed the European Committee on Legal Co-operation (CCJ) to
study the privileges and immunities of international organizations and persons connected
with them with a view to agreeing, if possible, on a common policy between the governments
of member states on these matters;
Having taken note of the report of the CCJ on this guestion;
Wishing to promote, on the basis of this report, a common policy for the governments of
member states with respect to the granting of privileges and immunities to international
organiza tions;
Recomrnends that the governments of member states should be guided by the considerations
set out in the report in any future negotiations concerning privileges and irnmunities of
international organizations;
Decides to authorise the Sccretary-General of the Council of Europe to communitate the
report to the Secretary-General of the United Nations for the attention of the International
Law Commission in connection with its work on the relations between states and international
organiza tions.
"lmmunity from jurisdiction is not a franchise to break the law, but a guarantee of
complete independence from interference by national authorities with the discharge of
official international duties. If the official acts of world authorities are open to
question in national courts in proceedings against the officials of those authorities, every
attempt to establish an effective world organization is liable to be completely nullified by
the interference of national agencies".
"In the case of international as in that of diplomatie immunities the only principle
which affords real protection is that of complete immunity from jurisdiction.
Qualifications to this principle are usual in the case of minor staff and are justified on
grounds of practical convenience, but the principle should remain absolute. in the case of
all senior officers'' (Jenks, op. cit., p. 116).
34] Artikel 34.
35] Artikel 36.
36] Artikel 35.
37] Kunz, op.cit., p. 841; Jenks, op.cit., pp. 111 e.v.; C.M. Croswell, International
Protection of Personnel Abroad, pp. 24-25 en 55-57; Martin Hili, op. cit.
38] H . Schern1ers, International Institutional Law, Vol I, p. 214.
39] De Verenigde Naties, de Gespecialiseerde Organisaties, Benelux Economische Unie.
40] Jenks, op. ciL, p. 114.
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41] Zie: Guido Leflot, De Privileges en Immuniteiten van Belgen die diplomatiek of
consulair ambtenaar zijn of een internationale functie bekleden, XIV Jura Falconis, 1977-78,
pp. 259-275, pp. 259-260.
42] Jenks, op.cit., pp. 111-114.
43] Me11 heeft wel eens gedacht aan de mogelijkheid, het terrein waarop de zetel van een
internationale organisatie gevestigd is, te "internationaliseren", maar met het ontstaan van
velerlei kleinere en grotere internationale organisaties moet dit idee eerder als
achterhaald worden beschouwd. Zie: Wilfred Jenks, The Headquarters of International
Institutions, A study of their Location and Status, London, 1945.
44] Guido Leflot, supra noot 41. In het Zetelakkoord tussen de VN en België betreffende
de status van het VN-informatiecentrum en liaison-bureau met de EG te Brussel (aanvullend
Akkoord bij de Algeme11e Conventie] wordt, in artikel 3, bepaald dat het Hoofd van het Bureau
dezelfde voordelen geniet als de leden van het diplomatiek personeel der diplomatieke
zendingen behalve (alinea 2) dat dit niet va11 toepassing is op Belgische onderdanen.
45} "certainly not adequate", Kunz, op.cit., p. 847.
46} Ibidem, p. 848.
47] De zaak betreffende de Franse kernproeven in de Stille Oceaan, Internationaal
Gerechtshof, 1974, JCJ Reports 1974, p. 253 in paragraaf 51.
48] De zaak betreffende Militaire en Para-Militaire Activiteiten in en tegen Nicaragua,
Verordening Internationaal Gerechtshof, 29 november 1984, paragraaf 59.
49] Overeenkomsten van 1921 respectievelijk 1926. Zie: Martin Hili, lmmunities and
Privileges of International Officials, Washington, Carnegie Endowment, 1947; de teksten zijn
hierin opgenomen als annex I en II.
50] Zie supra, noot 16.
51] 125 staten zijn partij bij het Verdrag; het treedt voor iedere staat afzonderlijk in
werking op de dag van het neerleggen van de bekrachtigingsoorkonde (section 32).
52] "Headquarters Agreement tussen Nederland en de VN met betrekking tot het
Internationaal Gerechtshof', van 11 december 1946, I UNTS, 15-33; en "Agreement between the
United Nations and the United States of America Regarding the Headquarters of the United
Nations", UN Doe. N427, pp. 9-15; II UNTS, 11.
53) Resolutie 258 (III) van 8 december 1948.
54) Artikelen II en III.
55] AV. Resolutie 76 (I) van 7 december 1946.
56] JCJ Reports 1949, pp. 178-179.
57] Section 30.
58] Repertory of Practice of UN Organs, Supplement n° 4, Volume II, p. 380.
59] A V. Resolutie 179 (II) van 13 februari 1946.
60] In verband met de situatie van de Taalunie is het interessant op te merken dat de
Secretaris-Generaal van de Vere11igde Naties, vooral bij het tot stand komen van deze laatste
conventie, een belangrijke rol heeft gespeeld. In de betreffende resolutie van de Algemene
Vergadering wordt gesteld dat deze "instructs the Secretary-General to open negotiations
with a view to reconsideration of the provisions under which the specialized Agencies at
present enjoy privileges and immunities" (Yearbook of the United Nations, 1946-47, p. 108).
61] "These immunities shall include immunity for all representatives in the Consultative
Assembly from arrest and all legal proceedings in the territories of all members, in respect
of words spoken and votes cast in the debates of the Assembly or its committees or
commissions", artikel 40 a van het Verdrag. Zie: David M. Michaels, International
Privileges and Immunities, A Case fora Universa! Statute, Den Haag, 1971. In het bijzonder
pp. 97-112, over Europese organisaties.
62] 249 UNTS, 1956, pp. 208 e.v.
63] "Verdrag van 8 april 1965 tot instelling van één Raad en één Commissie van de
Europese Gemeenschappen\ Pb. 1967, n° 152/2.
64] Paragraaf 1.
65] Ibidem.
66] Over de bijzondere rechtspositie van de Europese Investeringsbank, zie onze
behandeling van vraag 5, onder 2.5.4.2.
67] Artikel 1.
68] Artikel 2.
69] Artikel 3. Zelfs voor indirecte belastingen wordt een teruggave voorzien wanneer het
om belangrijke aankopen gaat.
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70] Artikel 4.
71] Artikel 6.
72] Artikel 12, a.
73] Artikel 12, b.
74 J Artikel 13.
75] Para. 1.
76] Artikel 18.
77] Artikel 19.
78] Het eigenlijke begin van Benelux ligt in 1943, toen een Monetaire Conventie werd
gesloten tussen de Regeringen in ballingschap in Londen van België, Nederland en Luxemburg.
Deze Conventie werd gevolgd door een Douaneverdrag van 5 september 1944, gewijzigd door een
Protocol van 14 maart 1947, en in werking getreden op 1 januari 1948. Het streven was naar
een economische unie, door middel van het sluiten van een aantal afzonderlijke
overeenkomsten op het gebied van douanetarieven, een gemeenschappelijke handelspolitiek,
kapitaalstromen; andere overeenkomsten hadden tot onderwerp het oprichten van bepaalde
gemeenschappelijke instellingen zoals een Comité van Ministers in 1953, en een
Interparlementaire Raad in 1955. In 1958 vond een soort consolidatie, of codificatie,
plaats van de tot dan toe bereikte resultaten: Het Verdrag tot Instelling van een Benelux
Economische Unie van 3 februari 1958, in werking getreden op 1 november 1960.
Zie J.E. Meade, Negotiations for Benelux, Princeton, NJ, 1971; KA Kalshoven, Benelux,
Rotterdam, 1960; J. Karelle en F. de Kemmeter, Le Bénélux Commenté, Brussel 1961; en J.W.
Schneider, The Netherlands and Benelux in International Law in the Netherlands, Den Haag,
1979, Vol. II, pp. 71-115.
79] Schneider, op. cit., p. 76, noot 18.
80] Paragraaf l.
81] Het ambtenarenstatuut van de Benelux zelf en van de beide Benelux-Bureaus is
aangepast door twee protocollen waarbij wordt bepaald dat zij hun geschillen kunnen brengen
voor het Benelux Gerechtshof. Zie F. Dumon, Benelux Gerechtshof, Brussel, 1984, pp. 143
e.v.
82] Karelle, op.cit. p. 159 (De "publieke opinie" was verontrust door de omvang van de
voorrechten en immuniteiten die aan EG-ambtenaren werden toegekend).
83] Ibidem.
84] Artikel 38. Sinds enkele jaren wordt er binnen de Unie steeds vaker gesproken van het
"College van Secretarissen-Generaal", dat wil zeggen de (Nederlandse) Secretaris-Generaal
zelf en zijn Luxemburgse en Belgische adjuncten. Informele contacten over een uitbreiding
van de in artikel 39 voorziene voorrechten en immuniteiten, ook tot de
adjunct-Secretarissen-Generaal, hebben tot niets geleid.
85] Van 5 november 1955, en het Protocol van 3 februari 1958. Zie Karelle, op.cit., p.
237 e.v.
86] Verslag voor de Belgische Senaat (Senaat, Zitting 1958-1959, Doe. 169); tekst in
Karelle, op.cit., p. 85.
87] Grand-Duché de Luxembourg, Chambre des Députés, session 1959-1960, Rapport de la
Commission spéciale tekst in Karelle, op.cit., p. 87. Voor het statuut van de beide
Benelux-Bureaus zie meer in het bijzonder ons antwoord op vraag 5, onder 2.5A.3.
88] De opdracht werd toevertrouwd aan een speciaal voor dit doel opgerichte subcommissie
onder voorzitterschap van de Engelsman mr. W.V.J. Evans van het Foreign and Commonwealth
Office.
89] "Privileges and Immunities of International Organizations", Resolution (69) 29,
adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 26 September 1969, and
Explanatory Report; Strasbourg, Council of Europe, 1970.
90] P. 21.
91] P. 12-14.
92] Voor een analyse van de politiek-juridische achtergrond van de houding van Nederland
ten aanzien van internationale organisaties, zie: Pieter Jan Kuyper, The Netherlands and
International Organizations, in International Law in the Netherlands, Den Haag, 1979, Vol
II, pp. 3-41.
93] Ibidem, p. 17.
94] Dat wil zeggen: wanneer het oprichtingsverdrag werd goedgekeurd door de
Staten-Generaal en volgens de voorschriften werd gepubliceerd. Kuyper (p. 19) noemt
slechts één geval waar de rechtspersoonlijkheid van een internationale organisatie (UNRRA)
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werd aangevochten. In dat geval gaf de Hoge Raad een duidelijk positief antwoord. (Hoge
Raad, 19 mei 1950: Keuning Daan v. UNRRA, N.J. 1951 n° 150 (p. 299)).
95] Kuyper, op.cit., pp. 20-21.
96} 24 december 1947, Stb. 1947, n° H 452.
97] Uitwisseling van nota's tussen de Nederlandse regering en Euratom over de voorrechten
en immuniteiten van Euratom op het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden,
met Annex, Trb. 1961, n° 143.
98] Zie supra, noot 92.
99] Voor een verwijzing naar de respectieve instrumenten zie Kuyper, op.cit. pp. 22-23.
100] Vragen en Antwoorden, Interparlementaire Commissie, schriftelijke vraag n° 12 van H.
Suykerbuyk van 19 december 1983 (PV 83 (012), 15 december 1984).
101] Zie: G.W. Maas Geesteranus, The Netherlands and the Status of Diplomatie, Consular
and International Officials, in International Law in the Netherlands, Den Haag, 1980, Vol.
111, pp. 237-288, p. 251 en noot 45.
102] Ko Swan Sik, The "External Status" of the International Court of Justice, and of its
members and personnel, in their Relations to the Netherlands, 2 N.Y.J.L. (1971), pp.
98-107.
Zie ook AV. Resolutie 90 (1) van 11 december 1946, voor de Voorrechten en Immuniteiten
van de leden van het Hof.
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2.9. DE STAATSHERVORMING IN BELGIE EN HET TAALUNIEVERDRAG
2.9.1. Inleiding
Deze vraag houdt zich bezig met de gevolgen van de hervorming van
de instellingen in België voor de buitenlandse betrekkingen van dat
land, en meer in het bijzonder met de verdragspraktijk van België.
Uiteraard doen zich vragen voor betreffende de "externe
bevoegdheid" van de gemeenschappen, de bevoegdheid om "alleen11
bepaalde buitenlandse betrekkingen aan te knopen en te onderhouden.
Er bestaat (hoewel geen zeer uitgebreide) literatuur over het onderwerp
van de verdragsluitende bevoegdheid, de "treaty-making power" van de
gemeenschappen na de hervorming van de instellingen in 1980, gegrond op
enkele diepgaande studies die in het begin van de jaren tachtig werden
ondernomen.
Wij komen echter tot de conclusie dat die hervormingen niet alleen
betrekking (kunnen) hebben op de treaty-making power als zodanig, het
onderhandelen over, en het eventueel zelfstandig sluiten van verdragen,
maar ook op de interpretatie van een verdragstekst, en op de modaliteiten
van de uitvoering van het verdrag.
Wij zullen dus ons betoog beginnen met een beknopt overzicht van de
hervormingen tot stand gebracht door de grondwetsherziening van 1980, en
van de gevolgen van die hervormingen voor de bevoegdheidsverdeling tussen
de nationale regering en de gemeenschappen. Daarbij zullen we in ruime mate
het woord (moeten) laten aan enkele belangrijke specialisten terzake.
Daarna onderzoeken wij de bevoegdheidsverdeling tussen nationale
regering en gemeenschappen, meer in het bijzonder voor wat betreft het
aanknopen van bmtenlandse betrekkingen en het sluiten van verdragen.
Weliswaar is het Taalunieverdrag gesloten door de Belgische regering, toch
kunnen de omstandigheden waaronder dit gebeurde wellicht van invloed zijn
op de interpretatie en op de uitvoering van het Verdrag, waaronder de
"treaty-practice", de verdragspraktijk.
Tenslotte zullen we pogen klaarheid te brengen in de verhouding tussen
de Taalunie en het "anderstalige" deel van België, onder meer met
betrekking tot de vraag naar de positie van de Taalunie en haar project
Lectoraten Nederlands extra muros. We besluiten met enkele conclusies.

2.9.2. De hervorming van de instellingen in België
2.9.2.1. Een overzicht van de gebeurtenissen [1]
Tot 1970 was het Belgisch grondwettelijk stelsel in beginsel het stelsel
van een eenheidsstaat. De besluitvorming kwam tot stand door een
meerderheid van de volksvertegenwoordiging. In samenhang met de
democratisering van het regime in het algemeen werden de Vlaamse en Waalse
gemeenschappen zich steeds meer bewust van hun eigenheid, en groeide hun
bezorgdheid om die eigenheid in al haar facetten te behouden. In de loop
der jaren, na de Tweede Wereldoorlog, ontstond de noodzaak om, (ook) buiten
·de grondwetsteksten om, een zeker evenwicht tot stand te brengen tussen de
beide gemeenschappen. De zuivere meerderheidsregel werd in de praktijk
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aangevuld met de garanties van een evenwichtige vertegenwoordiging van de
taalgemeenschappen op het vlak waar de beslissingen worden genomen. Zo
waren Nederlandstaligen en Franstaligen bijna altijd in gelijke mate in de
regering vertegenwoordigd. Sinds 1968 zetelden bovendien twee Ministers van
Cultuur, twee Ministers van Nationale Opvoeding en twee
Ministers-Staatssecretarissen voor Streekeconomie.
Afzonderlijke begrotingswetten werden aangenomen voor Nederlandse
Cultuur, Franse Cultuur en gemeenschappelijke Culturele Zaken. Er werden
taalwetten aangenomen die eigenlijk beschouwd kunnen worden als wetten van
een federale staat. Sinds 1960 bestaan er in België twee instellingen voor
radio en televisie.
Het is deze evolutie die op den duur aanleiding heeft gegeven tot
wijzigingen in de Belgische grondwet in 1970, en nog eens in 1980.
Sinds 1970 is het Belgische stelsel er een dat het midden houdt tussen
een eenheidsstaat en een federale staat. Er zijn drie
cultuurgemeenschappen [2], met bepaalde bevoegdheden die worden uitgeoefend
door de cultuurraden voor de Nederlandse en voor de Franse
cultuurgemeenschap. Zij zijn bevoegd "inzake culturele aangelegenheden,
culturele samenwerking, onderwijszaken" (met bepaalde uitzonderingen) en
inzake de regeling van het taalgebruik "op het door de grondwet omschreven
gebied".
Voorts omvat België vier taalgebieden, het Nederlandse, het Franse, het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied [3]. De
grenzen van die taalgebieden kunnen alleen op een bijzondere manier worden
gewijzigd.
België omvat ook drie gewesten (4]: het Vlaamse gewest, het Waalse
gewest en het Brusselse gewest. De gewestelijke organen zijn bevoegd inzake
de aangelegenheiden die door de gewone wetgever worden vastgesteld, met
enkele uitzonderingen die in de grondwet zijn vastgelegd [5]. In dit
stelsel vindt men een begin van decentralisatie, en een verlaten van het
traditionele begrip van de eenheidsstaat. Maar, zegt Mast, "Dit neemt niet
weg dat het beginsel van 'de primauteit van de basiswetgeving' en die van
'de eenheid van het algemeen beleid' gehandhaafd bleven:
1. de nationale wetgever behield de volheid van bevoegdheid. De
bevoegdheid van de cultuurraden en die welke aan de organen van de gewesten
konden worden opgedragen, waren toegewezen bevoegdheden;
2. naar het uitdrukkelijke voorschrift van artikel 32 bis geschiedt de
indeling in taalgroepen ( enkel) 'voor de bij de Grondwet bepaalde
gevallen';
3. luidens het tweede lid van artikel 3 ter had elke cultuurgemeenschap
(slechts) de bevoegdheden welke haar door de Grondwet of door wetten
aangenomen krachtens de Grondwet waren toegekend;
4. met toepassing van het ongewijzigde artikel 32 vertegenwoordigen de
leden van beide Kamers de ganse Natie, behoudens voor de aangelegenheden
die aan de bemoeiing van de nationale wetgever werden onttrokken" [6].
Van de andere kant was België ook nog niet echt een federale staat
geworden. De cultuurgemeenschappen beschikten niet over eigen structuren en
bevoegdheden en misten eigen rechterlijke en uitvoerende organen. Hun
beslissingen werden door de Koning bekrachtigd, afgekondigd en uitgevoerd.
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De leden van de cultuurraden waren trouwens allen leden van de nationale
volksvertegenwoordiging.
In de volgende jaren werd steeds meer aangedrongen op een verdere
staatshervorming, en werden via enkele politieke akkoorden plannen
ontworpen voor de verwezenlijking daarvan. Een akkoord over de beginselen
en hoofdlijnen van een definitieve staatshervorming (met uitzondering van
de Brusselse problematiek) werd bereikt tijdens de onderhandelingen die in
mei 1980 leidden tot de vorming van de regering-Martens III. Voorstellen
voor de herziening van een aantal grondwetsbepalingen werden ingediend. De
artikelen 3 ter, 2 bis, 28, 59 bis, 107 ter, 108, 110, 111, 113 en 135 van
de Grondwet werden gewijzigd of ingevoerd. Op 8 en 9 augustus werden
respectievelijk de bijzondere wet en de gewone wet tot hervorming van de
instellingen afgekondigd [7].
De grondwetswijzigingen hadden hoofdzakelijk tot doel:
1. de bevoegdheid van de ( cultuur)gemeenschappen uit te breiden tot de
persoonsgebonden materies, o.m. de gezondheidszorg, de sociale
dienstverlening en de didactische en pedagogische vorming;
2. de gemeenschapsorganen in staat te stellen de bevoegdheden van de
gewestelijke organen uit te oefenen;
3. de mogelijkheid te scheppen om de rechtskracht van de in gewestelijke
aangelegenheden uitgevaardigde normen bij wet te regelen.
In een aanpassing van artikel 3 ter werd het woord
"cultuurgemeenschappen" vervangen door het woord "gemeenschap". De
bijzondere wet tot hervorming der instellingen bepaalt dat voor het Vlaamse
en het Waalse Gewest gewestelijke normen, decreten, met kracht van wet
kunnen worden uitgevaardigd. De bevoegdheid van de decretale wetgever tot
authentieke uitlegging van de decreten die worden uitgevaardigd krachtens
artikel 59 bis of 26 bis, wordt neergelegd in artikel 28.

Mast typeert de nieuwe Belgische staatsstructuur als volgt:
"De Belgische rechtsorde kent thans drie wetgevende machten: de
nationale wetgevende macht, de gemeenschapsmacht en de gewestelijke macht.
Elk van deze drie machten kan normen uitvaardigen met gelijke rechtskracht,
doch waarvan de inhoud en het toepassingsgebied duidelijk verschillen. De
nationale wetgevende macht, die de residuaire bevoegdheid behoudt, wordt
uitgeoefend door middel van decreten die kracht van wet hebben. De
gemeenschapsmacht en de gewestelijke macht werden georganiseerd voor de
Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en voor het Vlaamse en het
Waalse Gewest.
Naast de decretale macht van de. gemeenschappen en de gewesten, werden
eveneens gemeenschaps- en gewestexecutieven opgericht, waarvan de leden uit
de raden zullen worden verkozen en die verantwoordelijk zullen zijn ten
aanzien van de betrokken raad.
De conflicten tussen de wet, het decreet en de in artikel 26 bis G.W.
bedoelde regelen, alsook tussen de decreten onderling en tussen de in
artikel 26 bis bedoelde regelen onderling, zullen worden geregeld door een
Arbitragehof, dat echter niet met een orgaan van de rechterlijke macht mag
· gelijkgesteld worden.
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In een volgend stadium wordt een regeling voorzien voor het
Gewest. Dit betekent dat voor het Brusselse Gewest de gecoördineerde
van 20 juli 1979 tot oprichting van voorlopige gemeenschaps- en
gewestinstellingen van toepassing blijft waardoor voor de aangeduide
aangelegenheden, uitvoeringsmaatregelen kunnen worden genomen."

H.TllJC'C'<>tr•o

Hij concludeert dat de nieuwe instellingen doen denken aan federale
structuren, maar geen prototype van het federalisme zijn. "Voor de
constitutionalist is het federalisme de rechtsfiguur waardoor, in een
bepaalde staat, een institutionele gedaante wordt gegeven aan een
evenwichtige verhouding tussen de macht van het centraal gezag en het vrij
beslissingsrecht van de gelijkgerechtigde delen."
In België, concluderen wij, ligt het "evenwichtspunt tussen de
toegewezen bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten enerzijds en
de residuaire bevoegdheid van de nationale wetgever anderzijds", nog altijd
niet vast.

2.9.2.2. De bevoegdheden van de Vlaamse instellingen na 1980
2. 9.2.2. 1. De bevoegde instellingen

Sinds 1980 oefenen de raad en de executieve van de Vlaamse Gemeenschap, (de
Vlaamse Raad en de Vlaamse Executieve) de bevoegdheden uit van de Vlaamse
Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest (bijz. wet, Art. 1 §1)[8].
De Vlaamse Raad bestaat uit de leden van de Nederlandse taalgroep van
Kamer van Volksvertegenwoordigers en uit de leden van de Nederlandse
taalgroep van de Senaat die rechtstreeks verkozen zijn door het
kiezerskorps (9]. De Raad is bevoegd om bij decreet de aangelegenheden te
regelen die hem door of krachtens de artikelen 59 bis en 107 quater zijn
opgedragen. Die decreten kunnen geldende wetsbepalingen opheffen, wijzigen
of vervangen.
De decretale macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de raad en de
executieve. De executieve en de leden van de raad hebben het
initiatiefrecht. De executieve bekrachtigt de decreten en kondigt ze af
(bijz. wet, artt. 17, 18 en 21).
De uitvoering van de decreten behoort tot de bevoegdheid van de
executieve. De decreten van de Vlaamse Raad worden, met een Franse
vertaling, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

2.9.2.2.2. De bevoegdheid ratione materiae
Wat de bevoegdheid van de Raden betreft maakt men onderscheid
gemeenschapsaangelegenheden, plaatsgebonden aangelegenheden en
administratief toezicht op ondergeschikte besturen.
Voor ons is het van belang nader in te gaan op wat de grondwetgever
de (nationale) wetgever verstaan onder de gemeenschapsaangelegenheden.
geven hier nogmaals het woord aan Mast:
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"A. Door de grondwetgever zelf worden aan de gemeenschapsraden de
volgende bevoegdheden toegewezen:
1. het onderwijs, met uitsluiting van wat betrekking heeft op de
schoolvrede, de leerplicht, de onderwijsstructuren, de diploma's, de
toelagen, de wedden en de schoolbevolkingsnormen (art. 59 bis,§ 2, 2°).
Inzake onderwijs wordt dus aan de gemeenschapsraden een residuaire
bevoegdheid toegekend.
2. het gebruik van de talen voor:
a) de bestuurszaken;
b) het onderwijs in de door de overheid ingestelde, gesubsidieerde of
erkende inrichtingen;
c) de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel,
alsmede de door de wet en de verorderingen voorgeschreven akten en
bescheiden van de ondernemingen (art. 59 bis, § 3). Alle andere
aangelegenheden inzake het gebruik van de talen blijven behoren tot de
residuaire bevoegdheid van de nationale wetgever.
B. De met medewerking van de wetgever aan de gemeenschapsraden opgedragen
bevoegdheid omvat:
1. de culturele aangelegenheden;
2. de persoonsgebonden aangelegenheden;
3. de samenwerking tussen de gemeenschappen en de internationale
samenwerking inzake culturele en persoonsgebonden aangelegenheden (art. 59
bis,§ 2, 1° en 3° en§ 2 bis).
De wet die deze aangelegenheden vaststelt moet worden aangenomen met een
versterkte bijzondere meerderheid" [10].

2. 9.2.2.3. De bevoegdheid ratione loci
Met betrekking tot de culturele en de persoonsgebonden aangelegenheden,
evenals voor het onderwijs en de samenwerking van de gemeenschappen en de
internationale culturele samenwerking (art. 59 bis, §§ 2 en 2 bis) hebben
de decreten van de Vlaamse Raad kracht van wet in het Nederlandse
taalgebied, én ten aanzien van de instellingen gevestigd in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad, die wegens hun activiteiten moeten worden
beschouwd als uitsluitend behorend tot de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse
Raad is dus op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad niet bevoegd ten
aanzien van personen, of van instellingen die op de een of andere manier
gericht zijn tot de leden van de beide gemeenschappen.
Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat de grondwetsherziening
van 1980 en de wetten van 8 en 9 augustus betreffende de hervorming van de
instellingen geen betrekking hebben op het Brusselse Gewest. De bestaande
regelingen voor Brussel bleven behouden, in afwachting van een oplossing
voor het geheel van de Brusselse problemen [11].
Tenslotte is het voor onze vraagstelling van belang, het antwoord te
weten op het probleem: wat is eigenlijk het "Nederlandse taalgebied"?
België omvat vier taalgebieden die werden vastgesteld door de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken [12]. Het zijn het Nederlandse, het
Franse en het Duitse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
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De grenzen van de taalgebieden vallen samen met gemeentegrenzen; iedere
gemeente ligt binnen één taalgebied. De grenzen van de taalgebieden kunnen
niet worden veranderd dan bij een ( en dan nog met een versterkte bijzondere
meerderheid aangenomen) nationale wet, en dus nooit door een decreet van
een van de decrctale wetgevers. De zogenaamde 1'faciliteiten" zijn
uitzonderingen die zijn bedoeld voor afzonderlijke inwoners en die geen
afbreuk doen aan de taalhomogeniteit van het gebied. Toch is er een
onderscheid, bijvoorbeeld voor wat het Nederlandse taalgebied betreft,
tussen het homogeen Nederlandse taalgebied, dat is het Vlaamse Gewest
zonder de faciliteitengemeenten, en het volledig Nederlandse taalgebied,
dat is het Vlaamse Gewest met inbegrip van de faciliteitengemeenten. Dit
onderscheid is van belang omdat de bevoegdheid ratione loci afhankelijk is
van de materie die in een bepaald decreet wordt geregeld. Decreten met
betrekking tot het gebruik van de taal zijn toepasselijk op het homogeen
Nederlandse taalgebied, decreten betreffende plaatsgebonden aangelegenheden
(zoals ruimtelijke ordening, huisvesting, energiebeleid) op het volledig
Nederlandse taalgebied en decreten betreffende culturele en
persoonsgebonden aangelegenheden op het volledig Nederlandse taalgebied en
de Vlaamse Instellingen te Brussel.

2.9.2.2.4. De decretale wetgever ten opzichte van de nationale wetgever
De bevoegdheden die na 1980 toekomen aan de Vlaamse Raad werden onttrokken
aan de nationale wetgever. Dat wordt nog geaccentueerd door het feit dat de
decreten niet alleen geldende wetsbepalingen uitdrukkelijk kunnen opheffen,
wijzigen of vervangen, maar ook dat zij in de plaats treden van die
wetsbepalingen, zelfs zonder uitdrukkelijke vermelding.
De bevoegdheid van de decretale wetgever is echter in zoverre beperkt
dat "elke gemeenschap de bevoegdheden -- en dus enkel die bevoegdheden -heeft welke haar door de grondwet of door wetten aangenomen krachtens deze
laatste, worden toegekend" ( artikel 3 ter). De Vlaamse Raad heeft dus een
toegewezen bevoegdheid, de nationale wetgever de residuaire bevoegdheid.
De bevoegdheid van de Vlaamse Raad is dus een toegewezen bevoegdheid
voor wat betreft de culturele aangelegenheden.
Voor onderwijszaken is immers door de nationale wetgever uitdrukkelijk
voorbehoud gemaakt in verband met ''wat betrekking heeft op de schoolvrede,
de leerplicht, de onderwijsstructuren, de diploma's, de toelagen, de wedden
en de schoolbevolkingsnormen 11 [13].

2.9.3. De hervorming van de instellingen en het sluiten van het
Taal unieverdrag

2.9.3.1. De "Treaty-making Power" van de gemeenschappen naar Belgisch recht
Na de staatshervorming van 1980 heeft onder meer de vraag naar de
verdragsluitende bevoegdheid van de gemeenschappen in het middelpunt van de
belangstelling gestaan.
Bezitten de gemeenschappen al dan niet de uitsluitende bevoegdheid om
internationale verdragen te sluiten inzake aangelegenheden die onder hun
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bevoegdheid ressorteren? Het gaat hier om een uitsluitende bevoegdheid,
niet alleen op binnenlands maar ook op internationaal vlak, omdat de
internationale samenwerking door artikel 59 bis van de grondwet immers
onder de bevoegdheid van de gemeenschappen wordt geplaatst.
Craenen [14] vraagt zich af of de term internationale samenwerking (op
het vlak van de culturele en persoonsgebonden aangelegenheden) wel
betrekking heeft op het sluiten van verdragen over deze materies. Volgens
haar was het nooit de bedoeling van de regering om zo ver te gaan.
Wel werd eraan gedacht aan de gemeenschappen de goedkeuringsbevoegdheid
te geven met betrekking tot de culturele verdragen. Dat "kon zonder veel
complicaties in praktijk gebracht worden, te meer omdat een traditie
ontstaan was volgens welke de Kamers zelden om de goedkeuring van culturele
verdragen gevraagd werden" [15]. Uiteindelijk werd aan de gemeenschappen
inderdaad die goedkeuringsbevoegdheid gegeven, en niet alleen ten aanzien
van culturele aangelegenheden maar ook, ten gevolge van artikel 16 van de
wet van 8 augustus 1980, ten aanzien van de persoonsgebonden
aangelegenheden (hoewel daar de Kamers traditioneel wel om goedkeuring werd
gevraagd).
Nu is de goedkeuringsakte van de Kamers een daad van controle, en geen
wetgevende akte [16). Zij kunnen, door hun instemming met een daad van de
regering (het sluiten van een verdrag) te weigeren, aan die daad elke
interne juridische werking ontzeggen. Die specifieke controle wordt nu,
waar het culturele en persoonsgebonden aangelegenheden betreft, uitgeoefend
door de gemeenschapsraden. Volgens Craenen brengt dit mee dat een
nationaal orgaan en een gemeenschapsorgaan moeten samenwerken om aan nieuwe
internationaalrechtelijke regels over culturele of persoonsgebonden
materies interne zowel als internationale werking te verlenenff [17].
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De goedkeuringsbevoegdheid is echter niet het enige middel waarmee de
gemeenschappen invloed kunnen uitoefenen op het formuleren van het
internationale beleid in de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn.
Artikel 81 van de bijzondere wet stelt: "In de aangelegenheden waarvoor de
Raad bevoegd is, wordt zijn Executieve betrokken bij de onderhandelingen
over de internationale akkoorden, doch blijft de Koning de enige
gesprekspartner op het internationale vlak met inachtneming van artikel 68
van de grondwet".
Volgens Craenen is de situatie dus duidelijk: de Koning blijft de enige
gesprekspartner op het internationale vlak. Dit standpunt wordt trouwens
ook ingenomen door de Minister van Buitenlandse Betrekkingen, in zijn
uitvoerige nota over de "Bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten
inzake internationale betrekkingen" van 6 mei 1983 [18]. Anderen [19]
stellen daartegenover dat de staatshervorming van 1980 een impliciete
wijziging zou hebben meegebracht van artikel 68 van de grondwet, waardoor
de verdragsluitende bevoegdheid ten aanzien van culturele en
persoonsgebonden materies volledig zou zijn overgegaan van de nationale

regering naar de gemeenschappen. De nieuwe bepalingen omtrent de
goedkeuringsbevoegdheid van de gemeenschappen zijn immers in strijd met de
tekst van artikel 68. De verdragsrechtelijke bevoegdheid inzake culturele
en persoonsgebonden aangelegenheden valt zonder beperking toe aan de
gemeenschappen. Dit houdt in dat de gemeenschappen rechtstreeks, d.w.z.
zonder tussenkomst van de Koning, de Minister van Buitenlandse Betrekkingen
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of een andere nationale minister, betrekkingen kunnen.onderhouden met
andere staten.
Craenen stelt daar dan weer tegenover dat een dergelijke impliciete
wijziging van een grondwetsartikel in het Belgische staatsbestel niet kan
worden aangenomen.
2.9.3.2. De 11 Treaty-making Power" van de gemeenschappen naar internationaal
recht
Al behoort uit Belgisch standpunt de bevoegdheid om verdragen te sluiten in
de ruime betekenis van het woord (onderhandelen, ondertekenen, goedkeuren,
bekrachtigen, publiceren) niet meer volledig toe a:an de Koning, hoe staat
de internationale gemeenschap, met andere woorden de andere
verdragsluitende partij, tegenover deze problematiek?
In het internationaal publiekrecht is het vertrekpunt van alle
internationale betrekkingen dat zulke betrekkingen slechts tot stand kunnen
komen tussen internationale rechtssubjecten. Internationale rechtssubjecten
zijn op de eerste plaats de soevereine staten en op de tweede plaats, en de
laatste jaren steeds meer erkend, de internationale organisaties [20].
Internationale rechtssubjecten hebben verdragsluitende bevoegdheid. Het
is dus de Belgische Staat die deze bevoegdheid bezit. Hij alleen
vertegenwoordigt België in de internationale gemeenschap, hij alleen kan
voor België bindende overeenkomsten aangaan met andere internationale
rechtssubj eet en.
Een staat treedt op deze wijze naar buiten onafhankelijk van zijn
interne politieke structuren. Ook een federale staat (we hebben immers
gezien dat de nieuwe instellingen in België ''doen denken aan federale
structuren") komt in het internationale recht naar voren als een unitaire
staat. Zoals Masquelin het formuleert: "Au point de vue international,
L'Etat fédéral se présente comme une entité unique, apte comme telle à
traiter et qui engage uniformément tous ses membres, ces derniers ne
possédant pas individuellement le droit de conclure des Conventions ... "

[21].
In het verdrag van Wenen van 1969 over het verdragenrecht worden enkele
principiële artikelen en paragrafen aan dit probleem gewijd.
Artikel 1 (a) stelt dat in dit Verdrag de term "verdrag" uitsluitend
gebruikt wordt in de betekenis van "an international agreement concluded
between States". Weliswaar wordt in artikel 3 van het Verdrag nog gesproken
over "international agreements concluded between States and other subjects
of international IawU, maar daar moet onmiddellijk aan worden toegevoegd
dat de enige "other subjects of international law" die als zodanig worden
erkend juist de internationale organisaties zijn die we hierboven al hebben
genoemd [22].
Volgens artikel 7 kunnen de volgende personen "krachtens hun functies en
zonder volmachten te moeten voorleggen" als vertegenwoordigers van hun
staat alle handelingen stellen die het sluiten van een verdrag betreffen:
Staatshoofen, Regeringsleiders en Ministers van Buitenlandse Zaken. Zij
worden als het ware verondersteld gemachtigd te zijn om de staat
internationaal te verbinden.
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Andere personen daarentegen moeten volmachten voorleggen, uitgaande van
het Staatshoofd (in de meeste gevallen, en ook in België, de Minister van
Buitenlandse Zaken).
In dit verband is ook artikel 46 van het Verdrag van Wenen van belang,
dat bepaalt dat een staat in beginsel nooit de omstandigheid dat zijn
officiële instemming met de termen van een verdrag werd gegeven in strijd
met bepalingen van intern recht, mag inroepen om zich aan de
verdragsverplichtingen te onttrekken. Sinclair vermeldt, dat tijdens de
Conferentie van Wenen het verband tussen artikel 46 en de "veronderstelde
volmachten" van artikel 7 uitgebreid ter sprake is gekomen. De conclusie
was dat het ontegensprekelijk zo is dat wanneer een staatshoofd, een
regeringsleider of een minister van buitenlandse zaken onderhandelt en
akkoorden sluit namens een staat, de andere verdragspartij er van uit mag
gaan dat zij de vereiste bevoegdheden bezitten. "In discussing the doctrine
that international laws limiting the powers of State organs to enter into
treaties may render voidable any consent given on the international plane
in disregard of a constitutional limitation, the Commission had
specifically stated, in rejecting that doctrine:
If this view were to be accepted, it would follow that other States
would not be entitled to rely on the authority to commit the State
ostensibly possessed by a Head of State, Prime Minister, Foreign Minister,
etc., under Article 7; they would have to satisfy themselves in each case
that the provisions of the State's constitution are not infringed or take
the risk of subsequently finding the treaty void" [23].
Ook in het kader van internationale organisaties bestaat alleen België
als internationaalrechtelijk rechtssubject.
Zo is "het internationaal rechtssubject België lid van de Europese
Gemeenschappen, niet zijn deel-entiteiten. Voor de Europese Gemeenschappen
is het onverschillig hoe België intern gestructureerd is. Zij kennen maar
die ene rechtspersoon België, en verwachten dat hij meewerkt in de
instellingen en zijn verplichtingen nakomt'' (24].
Onze conclusie moet luiden: het internationale recht gaat uit van de
staat als internationaal rechtssubject, waarbij slechts specifieke personen
worden verondersteld die staat naar buiten te vertegenwoordigen, of te
laten vertegenwoordigen door een ander persoon. Uit
internationaalrechtelijk standpunt is er in de internationale rechtsorde
geen plaats voor andere gesprekspartners dan de Belgische Staat zelf. Wij
kunnen het dan ook eens zijn met de conclusies van de Nota van de Minister
van Buitenlandse Zaken van 6 mei 1983, waarin wordt gesteld:
(1). Men mag de regels van het internationale recht, gebaseerd op de
beginselen van de soevereiniteit en de gelijkheid van de Staten niet
miskennen, daar waar zij de bevoegdheid van de Koning en van zijn Minister

van Buitenlandse Zaken erkennen.
(2). Het sluiten van verdragen is slechts een luik van het Buitenlands
Beleid dat gecentraliseerd dient te blijven, zowel om de cohesie van de
Staat te waarborgen, als om tegemoet te kunnen komen aan de nood aan
rechtszekerheid van derde Staten.
252

(3). De Gemeenschappen moeten bij het sluiten van de verdragen worden .
"betrokken". Die ''betrokkenheid" moet op twee vlakken worden gerealiseerd:
bij de onderhandelingen en bij de instemming door de Raden.
Dat die verdragen door de Executieven bij de Raden worden ingediend, is
bijzaak, want dit is slechts een wijze van voorlegging van het verdrag aan
de Raden met het oog op hun instemming. Het is een modaliteit, en niet meer
dan dat, te meer daar de Executieven, die bij de onderhandelingen betrokken ·
zijn geweest de Raad kunnen voorlichten over de draagwijdte van de
verbintenissen vervat in het verdrag.
.
Wanneer het meer bepaald een multilateraal verdrag betreft, zou het; ons
inziens, denkbaar zijn dat wanneer in één Raad insteillilling verleend wordt, .
terwijl ze in de andere geweigerd wordt, het verdrag slechts van toepassing
zou zijn op het grondgebied van de Gemeenschap die het heeft goedgekeurd.
Dit systeem wordt in tal van internationale overeenkomsten erkend voor
Staten die geen eenvormig juridisch stelsel bezitten.
(4). Bovenstaande beschouwingen gelden slechts voor het sluiten van
Verdragen. Zij beletten de gemeenschappen niet een internationale
activiteit te ontwikkelen "in hun hoedanigheid van publiekrechtelijke
rechtspersonen", op voorwaarde dat de prerogatieven van de Koning worden
gerespecteerd. Het is dus het tegenovergestelde van een uitsluitende
bevoegdheid van de Gemeenschappen inzake "treaty making power"[.25].
2.9.3.3. De omstandigheden van de sluiting van het Taalunieverdrag
Waren de omstandigheden van de totstandkoming van het Taalunieverdrag in
overeenstemming met deze conclusies, met andere woorden, werd het
Taalunieverdrag gesloten volgens de geldende beginselen van het
internationale recht? "De Taalunie is neergelegd in een Staatsverdrag,
ondertekend door daartoe gemachtigde Ministers van twee soevereine staten
[26], na openbare discussie goedgekeurd door de onderscheiden
volksvertegenwoordigingen en in werking getreden krachtens uitwisseling van
door de staatshoofden ondertekende oorkonden van ratificatie" [27]. Er werd
dus inderdaad voldaan aan de gebruikelijke voorwaarden voor de
totstandkoming van een internationaal verdrag.
Werd daarbij ook voldaan aan de intern-Belgische vereisten voortvloeiend
uit de hervorming van de instellingen van 1980, en meer in het bijzonder
aan artikel 16 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980?
a. De Nederlandstalige gemeenschap was betrokken bij de voorbereidende
werkzaamheden en bij het Belgisch-Nederlands overleg terzake, hetgeen
blijkt uit de samenstelling van de Gemengde Commissie, de Werkgroep ad hoc,
en de Ambtelijke Begeleidingscommissie [28].
b. De tekst van het Ontwerp-Verdrag en de Ontwerp-Memorie van
Toelichting werd door de Vlaamse Staatssecretaris voor Cultuur, Toerisme en
Huisvesting, mevrouw R. De Backer-Van Oeken, op 27 maart 1980 voorgelegd
aan de Commissie Buitenlands Beleid.
De teksten werden op 30 juni eenparig goedgekeurd (29].
c. Het Ontwerp van Decreet "houdende goedkeuring van het Verdrag tussen
het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de
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Nederlandse Taalunie" werd op 18 mei voor advies voorgelegd aan de Raad van
State. De Raad bracht op 19 mei advies uit, waarbij, naar onze mening, één
passage van bijzonder belang zou kunnen zijn: "Binnen de tijd die hem is
gelaten, heeft de Raad van State niet kunnen onderzoeken of sommige
bepalingen van het Verdrag, met name die welke betrekking hebben op de
geldmiddelen ( artikel 17), om uitwerking te kunnen hebben bovendien niet de
instemming van de nationale wetgever behoeven".
Hieronder [30] gaan wij op deze kwestie nader in, namelijk bij onze
bespreking van de uitvoering van de verschillende verdragsbepalingen.
d. Het verdrag werd door de Vlaamse Executieve ( de heer G. Geens,
Minister van de Vlaamse Gemeenschap en mevrouw R. De Backer-Van Oeken,
Vlaamse Staatssecretaris voor Cultuur, Toerisme en Huisvesting) op 26 juni
1981 voorgelegd aan de Vlaamse Raad. De Raad gaf zijn goedkeuring aan het
Verdrag bij Decreet van 2 juli 1981.
Met voorbehoud voor de onder c al genoemde eventueel toch nog
noodzakelijke tussenkomst van de nationale regering bij de uitvoering van
sommige bepalingen van het Taalunieverdrag, waarover hieronder meer, werd
ons inziens inderdaad voldaan aan de voorwaarden die door artikel 16 van de
Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 worden gesteld.

2.9.4. De hervorming van de instellingen en de interpretatie van het
Taal unieverdrag

Ondanks het feit dat de Taalunie tot stand is gekomen door een verdrag
tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, hebben de
gebeurtenissen van 1980 toch invloed gehad op de wijze waarop sommige
bepalingen van het Verdrag dienen te worden geïnterpreteerd.
- Artikel 2: De Taalunie heeft tot doel de integratie van Nederland en
"de Nederlandstalige gemeenschap" in België ... Is deze Nederlandstalige
gemeenschap dezelfde als de Vlaamse Gemeenschap uit de grondwetsherziening
van 1980?
Zoals in het voorgaande al is aangetoond, is de Vlaamse Gemeenschap op
zich zelf geen territoriaal begrip.
Wel gelden de bevoegdheden van de Gemeenschap c.q. de Vlaamse Raad voor
het Nederlandse taalgebied en ten aanzien van de Vlaamse instellingen in
Brussel, voorzover zij betrekking hebben op de culturele en de
persoonsgebonden aangelegenheden, evenals voor het onderwijs en de
samenwerking van de gemeenschappen en de internationale culturele
samenwerking.
Men dient dan uit te gaan van het standpunt dat de doelstellingen van de
Taalunie vallen onder het begrip culturele aangelegenheden zoals dat is
gedefinieerd in artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Daarin

zijn weliswaar opgenomen: "de bescherming en de luister van de taal", maar
zoals blijkt uit de Memorie van Toelichting van het Taalunieverdrag, en uit
artikel 2,2, gaat het werkgebied v,m de Taalunie verder dan deze
omschrijving en omvat het ''de taal en letteren als onderwerp van
wetenschap, de letteren als vorm van kunst, de taal als communicatiemiddel
van de wetenschappen, de taal als medium van de letteren, het onderwijs van
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de taal en van de letteren en, meer in het algemeen, de taal als instrument
van maatschappelijk verkeer". In het algemeen lijken er geen al te grote
afwijkingen te bestaan tussen artikel 2,2 van het Verdrag en artikel 4 van
de Bijzondere Wet. Toch willen wij er in dit verband, als het ware
terzijde, de aandacht op vestigen dat wetenschapsbeleid en onderwijs nog
steeds onder de bevoegdheid van de nationale regering vallen en dat de
Taalunie daarmee rekening dient te houden in het uitstippelen van haar
beleid en het opzetten van projecten.
- Artikel 5 spreekt, in de paragrafen fen g, van "het onderwijs in de
Nederlandse taal, letteren en cultuurgeschiedenis in het buitenland ... " en
van "de verspreiding in het buitenland van de Nederlandse letteren ... ".
Gezien de omstandigheid dat het hier gaat om een verdrag gesloten tussen
het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden ligt het voor de
hand dat "het buitenland" hier in beginsel dient te worden geïnterpreteerd
als het grondgebied van landen anders dan België en Nederland. Op de vraag
of, en in welke mate, dit beginsel kan worden genuanceerd met betrekking
tot bepaalde specifieke activiteiten van de Taalunie, gaan wij straks nog
nader in. In beginsel moet ons inziens de term buitenland beschouwd worden
als het gebied buiten de staatsgrenzen van België en Nederland.
- Artikel 8 bepaalt dat ieder van de Hoge Verdragsluitende Partijen
(voor België: de nationale regering) "twee leden van de regering aanwijst
om zitting te nemen in het Comité van Ministers". De Memorie van
Toelichting verduidelijkt dat het "Comité van Ministers bestaat uit
tenminste twee Belgische en twee Nederlandse leden van de onderscheiden
regeringen, bij voorkeur de ministers die verantwoordelijk zijn voor de
zorg voor onderwijs en cultuur". Deze bepaling werd echter na de oprichting
van de Taalunie, en tengevolge van de staatshervorming, wel anders
geïnterpreteerd. Uit de verschillende samenstellingen van het Comité sinds
de oprichting blijkt dat het in de praktijk in eerste instantie was
samengesteld uit, aan Vlaamse zijde, drie leden van de Vlaamse Executieve,
namelijk:
van 1982-1985: - Dr. K. Poma, Vice-Voorzitter en Gemeenschapsminister
van Cultuur;
- J. Lenssens, Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid en
Onderwijs;
- Dr. M. Galle, Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden
(tot 21-2-1985).
Sinds 1986 is het Comité, aan Vlaamse zijde, samengesteld uit de
Gemeenschapsministers van Onderwijs en Vorming, en van Cultuur. Op dit
ogenblik zijn dat respectievelijk de heren T. Kelchtermans en P. DewaeL
Daarbij dient nog te worden vermeld dat de hoogste functionarissen voor
internationale culturele samenwerking in de beide lidstaten [31]
1984, respectievelijk 1985, de vergaderingen van het Comité van ,........u .....,,~.., ......
als waarnemer bijwonen, ev~nals waarnemers van de beide ambassades
Ministeries van Buitenlandse Zaken. Dit laatste is echter niet altijd
rimpelloos verlopen [32].

- In artikel 11 dienen de termen "Cultuurraad voor de NArtAr 1~ 11 r1cP
Cultuurgemeenschap" nu gelezen te worden als "Vlaamse Raadll.
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- In artikel 16 wordt gesteld dat de Taalunie rechtspersoonlijkheid
geniet "op het grondgebied van ieder van de Hoge Verdragsluitende
Partijen". Dit betekent het Nederlandse grondgebied voor de ene partij en
het Belgische grondgebied voor de andere partij, en in deze betekenis is
ons inziens geen wijziging gekomen door de Belgische staatshervorming van
1980.
2.9.5. De hervorming van de instellingen en de uitvoering van het
Taal unieverdrag

Het is op het punt van de tenuitvoerlegging van de bepalingen van bepaalde
internationale verdragen dat de hervorming van de instellingen, wat onze
problematiek betreft, de meeste invloed heeft gehad. Ten aanzien van het
Taalunieverdrag is in verschillende commentaren tot uitdrukking gebracht
dat de uitvoering van de verschillende bepalingen volledig ten laste van de
Vlaamse Gemeenschap zou komen.
- Tijdens de bespreking in de Vlaamse Raad heeft de Vlaamse
Staatssecretaris voor Cultuur, Toerisme en Huisvesting duidelijk gesteld:
"Naar het binnenland toe is de Gemeenschap zeker verantwoordelijk> ook op
het financiële vlak. De Gemeenschap neemt de lasten inzake
personeelsformatie van dit Taalunieverdrag op zich"[33].
- In de inleiding (Hoofdstuk A, 1) van "Vijf jaar Taalunieverdrag" wordt
uitdrukkelijk gesteld dat tengevolge van de staatshervorming in België
belangrijke bevoegdheden van het nationale beleidsniveau naar de
gemeenschappen en gewesten (werden) overgeheveld, zodat de uitvoering van
het Taalunieverdrag geheel en al werd toevertrouwd aan de Vlaamse
Gemeenschap" [34].
- In de tekst van de aan ons voorgelegde vraag 9 omtrent de positie van
de Taalunie ten opzichte van de anders- en gemengdtalige gebieden van het
Koninkrijk België komt ook de zinsnede voor: "Daarna is in België de
tenuitvoerlegging van het Verdrag als taak aan de Vlaamse Gemeenschap
opgedragen".
Als we daarentegen nagaan welke verdragsverplichtingen qua uitvoering
werkelijk voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap komen en welke voor
rekening van de nationale regering, komen we tot misschien verrassende
conclusies. Overigens wordt in het Advies van de Raad van State van België
zoals we zagen> en dat is ook hier misschien relevant, gesteld: "Binnen de
tijd die hem is gelaten, heeft de Raad van State niet kunnen onderzoeken of
sommige bepalingen van het Verdrag, met name die welke betrekking hebben op
de geldmiddelen (artikel 17), om uitwerking te kunnen hebben bovendien niet
de instemming van de nationale wetgever behoeven 11 •
Ons inziens zijn de volgende verdragsbepalingen naar hun aard niet
vatbaar voor uitvoering door de Vlaamse Gemeenschap alleen:
Artikel 4. Dit artikel noemt de verplichtingen van de Hoge
Verdragsluitende partijen. Sommige van deze verplichtingen kunnen door. de
nationale regering aan de Vlaamse deelregering worden doorgegeven, zoals 4,
b, 4., c, 4, d en 4, e. Andere verplichtingen daarentegen blijven
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ontegensprekelijk voor rekening van de nationale overheid. De tussenkomst
van die overheid blijft vereist volgens
4, a - bij het oprichten van gemeenschappelijke instellingen zoals wij
bij de beantwoording van vraag 5 reeds uitvoerig hebben aangetoond; ,
4, f - het voeren van een gemeenschappelijk beleid in internationaal
verband. Dit is duidelijk een taak voor de nationale overheid die immers
alleen lid is van de EG en van andere internationale organisaties;
4, g - de zorg voor de betrekkingen tot derde landen of internationale
instellingen of bijeenkomsten is, zoals we, eerder al hebben aangetoond, een
uitsluitende bevoegdheid van de nationale overheid.
Artikel 16,2. Zoals wij bij de bespreking van vraag 8 reeds uitvoerig
hebben uiteengezet houdt dit artikel een verplichting in voor de nationale
overheid de voorrechten en immuniteiten van de Taalunie in een protocol te
regelen.
Artikel 18.
De kwestie van de geschillenbeslechting is een zaak van de beide
verdragsluitende partijen. De Nota van de Minister (p. 10) merkt
dienaangaande nog op dat "de diplomatieke onderhandelingen de normale weg
blijven om tot oplossingen te komen voor internationale geschillen".
Artikel 20. Voor associatieovereenkomsten geldt dat deze worden gesloten
met de formele instemming van de beide lidstaten.
Artikel 21,2. Alleen de lidstaat België kan het Taalunieverdrag opzeggen,
dat wil zeggen: de nationale regering.
Conclusie: de bepalingen van het Taalunieverdrag vallen, wat hun
uitvoering betreft, onder de bevoegdheid van zowel de nationale regering
als de Vlaamse Gemeenschap.
Zoals in de literatuur terzake reeds herhaaldelijk is geconcludeerd moet
er een samenspel zijn tussen de twee instanties om de verwezenlijking van
de doelstellingen van de gesloten verdragen te verzekeren.

2.9.6. De hervorming van de instellingen en het Nederlands extra muros

Meer in het bijzonder werd ons de vraag gesteld wat de gevolgen zijn van de
regionalisatie in België voor het "werkterrein" van de Taalunie, en met
name voor de Taalunie-activiteiten met betrekking tot de docentschappen
Nederlands in het buitenland.
2.9.6.l. Taalunie-activiteiten en projecten met betrekking tot de
docentschappen Nederlands in het buitenland
Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van de heer G. Verhaegen
betreffende de lectoraten in het buitenland, waarbij werd gevraagd om een
inventarisatie van de inspanningen die respectievelijk in Nederland en
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Vlaanderen worden geleverd op het vlak van lectoraten in het buitenland,
heeft het Comité van Ministers een voorlopig beknopt overzicht opgesteld
van die activiteiten, en van de positie van de Taalunie in dit verband.
Wij halen hier enkele van de meest markante punten aan uit dit
overzicht, voor zover die van belang zijn voor de ons gestelde vraag.
2.9.6.1.1. In de landen van de Europese Gemeenschappen

Het aantal docentschappen Nederlands in de landen van de Europese
Gemeenschappen bedraagt: 24 in de Bondsrepubliek, 2 in Denemarken, 13 in
Frankrijk, 14 in Groot-Brittannië en 8 in Italië. Sinds 1 januari 1985 werd
de verantwoordelijkheid voor deze docentschappen, met de daarbij behorende
subsidies, overgedragen aan de Taalunie. Het ging hier om docentschappen
die tevoren ofwel door Nederland ofwel door België werden gesteund. Voor
België verliep die steun via het kanaal van het Commissariaat-Generaal voor
Internationale Culturele Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap, in
Nederland via het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen [35]. Ter
gelegenheid van deze overdracht heeft het Comité van Ministers officieel
bepaald 11 dat de Nederlandse Taalunie gedurende enige jaren het tot nog toe
gevoerde beleid van de beide landen zal voortzetten" [36]. Niettemin is de
Taalunie inmiddels begonnen met de ontwikkeling van een eigen
Taaluniebeleid terzake [37].
2.9.6.1.2. Buiten de EG

Er zijn ook docentschappen Nederlands in landen buiten de EG, die per 1
januari 1986 (behoudens Indonesië en Zuid-Afrika) aan de Taalunie werden
overgedragen. De instantie die voordien aan Belgische zijde
verantwoordelijk was voor deze docentschappen was ook hier het
Commissariaat-Generaal voor de Internationale Culturele Samenwerking.
2.9.6. 1.3. De wijze van ondersteuning

De ondersteuning die België en Nederland aan deze docentschappen hadden
gegeven bestond uit het geheel of gedeeltelijk betalen van de salarissen en
het verstrekken van informatie-lesmateriaal, audio-visuele middelen, ter
ondersteuning van het onderwijs. Het contact met het Nederlandse taalgebied
werd voornamelijk ve.rzekerd door de Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek.
De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek telt onder haar leden
nagenoeg alle docenten Nederlands extra muros, een aantal buitengewone
leden en donateurs. Zij houdt zich in hoofdzaak bezig met het verlenen van
service aan de docentschappen Nederlands extra muros. Zij zorgt geregeld
voor de uitgave van bijgewerkte docenten- en ledenlijsten (laatste uitgave
nr. XXII - april 1-986), een brochure "Wie en wat in de Neerlandistiek in
België en Nederland" (laatste uitgave november 1986), een overzicht van de
Neerlandistiek buiten Nederland en België (laatste uitgave
's-Gravenhage-Hasselt 1982). Twee maal per jaar verschijnt het tijdschrift
"Neerlandica Extra Muros".
De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek organiseert ook de
driejaarlijkse Colloquia Neerlandica die om de beurt in Nederland en
Vlaanderen worden gehouden. Inmiddels heeft het IXe Colloquium
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Neerlandicum van 26 tot 31 augustus 1985 aan de Katholieke Universiteit te
Nijmegen plaatsgevonden.
Het driejaarlijkse Colloquium Neerlandicum is bedoeld voor de docenten
Nederlands extra muros. In 1985 werd het voor het laatst door het
Nederlandse ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het Vlaamse
Commissariaat-Generaal voor Internationale Culturele Samenwerking
gesubsidieerd. Sinds 1986 valt het Colloquium onder het beheer van de
Nederlandse Taalunie. Het eerstvolgende Colloquium zal vermoedelijk in 1988
in België worden gehouden [38].
2.9.6.2. De betekenis van de term extra muros
2.9.6.2.1. Vóór 1 januan· 1985

Het lijdt geen twijfel dat zowel de Nederlandse regering als het Vlaamse
Commissariaat-Generaal het toepassingsveld van deze activiteiten nooit.
anders heeft gezien dan "in het buitenland\ dat wil zeggen buiten de eigen
landsgrenzen; voor de Vlaamse overheid dus buiten België. Daarbij komt
echter nog een bijzonderheid: de Nederlandse regering heeft nooit
docentschappen extra muros opgericht of gesteund op Belgisch grondgebied,
en het Vlaamse Commissariaat-Generaal niet in Nederland. Waar dus door
België (Vlaanderen) en Nederland afzonderlijke initiatieven werden genomen
met betrekking tot bijvoorbeeld docentschappen Nederlands in het
buitenland, werd buitenland beschouwd als het gebied buiten Nederland en
België!
In dit verband citeren we minister Pais, die ter gelegenheid van de
bespreking van het Taalunieverdrag in de Nederlandse Tweede Kamer [39]
sprak: "Ik denk met name ook aan zaken als de bevordering van leerstoelen
in het Nederlands en überhaupt onderwijs in het Nederlands in de landen
buiten België en Nederland" [40).
De vraag luidt, of in deze situatie verandering is gekomen door de
staatshervorming in België en door het feit dat de verantwoordelijkheid
voor de docentschappen binnen de EG per 1 januari 1985 is overgegaan naar ·
de Taalunie.
Op de laatste vraag kunnen wij ons inziens zonder voorbehoud negatief:
antwoorden. Ook na de hervorming van de instellingen heeft de Nederlands~
regering geen enkel initiatief ondernomen tot het inrichten van
docentschappen in anderstalig België.
Hetzelfde geldt voor het Vlaamse Commissariaat-Generaal. Er bestèmdèn-, . ·
dus geen docentschappen· in België die per 1 januari 1985 aan de Taalunie . ··
konden worden overgedragen. Omdat het Comité van Ministers bij die
gelegenheid immers had bepaald "dat de Nederlandse Taalunie gedurende enige
jaren het tot nog toe gevoerde beleid van de beide landen zal voortzetten",
·
zijn er ook voorlopig geen dringende redenen aanwezig om terzake
initiatieven te ontplooien.

259

2.9.6.2.2. Na 1 januari 1985

De tweede vraag luidt, of er door de staatshervorming in België verandering
is gekomen in de territoriale begrenzing van het begrip extra muros. Met
andere woorden, zou het anderstalige deel van België kunnen worden
beschouwd als "buitenland" met betrekking tot de activiteiten van de
Taalunie?
Enerzijds zijn er argumenten om deze vraag in positieve zin te
beantwoorden. Zoals wij hierboven al uitvoerig hebben uiteengezet zijn er
tenslotte in België een territoriale scheiding en een bevoegdheidsscheiding
tot stand gekomen tussen de taalgebieden. En het Taalunieverdrag is
slechts "van kracht voor de Nederlandstalige Gemeenschap in België".
Territoriaal betekent dat: ten opzichte van het volledige Nederlandse
taalgebied en de Vlaamse instellingen te Brussel. Anderstalig België valt
daar ontegensprekelijk buiten.
Dat wil echter nog niet zeggen dat anderstalig België "buitenland" is
geworden. Wij hebben al eerder uiteengezet dat de Taalunie tot stand is
gebracht door een Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk
der Nederlanden. Anderstalig België maakt dus deel uit van het grondgebied
van een van de verdragsluitende partijen. De nationale regering heeft nog
steeds bepaalde bevoegdheden, en zelfs verplichtingen ten aanzien van de
anderstalige delen van België.
En hoewel de uitvoering van het Taalunieverdrag in beginsel in handen is
gelegd van het Vlaamse Gewest, hebben wij hierboven reeds uitvoerig
aangetoond dat voor de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen nog
steeds de tussenkomst van de nationale regering (en dus uitdrukkelijk ook
de steun en medewerking van de andere delen van België) vereist is.
Toch, we herhalen het hier nogmaals, is het Taalunieverdrag slechts van
toepassing op de Nederlandstalige Gemeenschap in België. Kan het
anderstalige deel van België niet beschouwd worden als "buitenland" in de
zin zoals dat voorheen werd geïnterpreteerd met betrekking tot de
docentschappen extra muros, het kan toch zeker niet gerekend worden als
vallend onder het toepassingsgebied van het Taalunieverdrag; het vertoont
aspecten van beide.
Het anderstalige deel van België neemt derhalve ten opzichte van de
Taalunie een unieke positie in, een positie "sui generis", die niet is te
vergelijken met de positie van enig ander gebied. Daaruit volgt dat ook de
verhouding tussen de Taalunie en het anderstalige deel van België een
unieke verhouding is, en dat dus het beleid van de Taalunie ten opzichte
van dat gebied een beleid sui generis moet zijn.
Ten aanzien van dat beleid, en meer in het bijzonder het beleid met
betrekking tot de docentschappen extra muros, willen wij hier nog enkele
bedenkingen formuleren.

De idee die, zowel aan Nederlandse als aan Belgische zijde aan de basis
lag van de instelling van dergelijke docentschappen, was, de Nederlandse
taal in ruime zin bekendheid te geven op plaatsen waar wellicht
intellectuele belangstelling bestaat, of gewekt zou kunnen worden, voor de
kennismaking met het Nederlands, en waar van de nationale cultuur- en
onderwijsministeries niet kan worden verwacht dat zij zelf initiatieven
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nemen voor de verspreiding van het Nederlands en de Nederlandse cultuur, en
voor het organiseren van onderwijs in de Nederlandse taal- en letterkunde,
en waar het dagelijkse contact met Nederlandse literatuur, de
Nederlandstalige pers, radio en televisie niet vanzelfsprekend, soms
welhaast onmogelijk is.
Aan al deze fundamentele voorwaarden wordt niet voldaan in het geval van
het anderstalige België.
Op de eerste plaats is de belangstelling voor de Nederlandse taal er
geen louter intellectuele belangstelling, die voortkomt uit afstandelijke,
culturele, nieuwsgierigheid. Het Nederlands is er de tweede landstaal en
als zodanig van economische en praktische betekenis.
Op de tweede plaats is het onderwijs in het Nederlands in België in
handen van de nationale overheid. Alle universiteiten kennen de wettelijke
graad van licentiaat in de Germaanse Letteren toe, dat wil zeggen dat de
benoemingen, de te doceren vakken, het aantal jaren van de studie, het
diploma, op de meest strikte wijze bij de wet zijn vastgelegd, en door de
universiteiten op de meest strikte wijze worden geïnterpreteerd.
Op de derde plaats: wil men aan de talenstudie in het buitenland de
sn;.die en de verspreiding van de taal als cultuurgoed verbinden dan dient
er op gewezen te worden dat de ( cultuur)geschiedenis van de Nederlanden ook
in anderstalig België wordt gedoceerd en dat de bronnen ( archieven,
bibliotheken, pers, radio en televisie) algemeen toegankelijk zijn.
Zou men van de docentschappen Nederlands in anderstalig België in alle
ernst kunnen volhouden dat, om met de heer De Wandel te spreken, "Zij van
de nodige middelen moeten worden voorzien. Daardoor zal de status van het
vak Nederlands binnen de universiteiten worden verhoogd. Wij willen
bovendien dat de buitengaatse docenten niet langer een geïsoleerd bestaan
leiden en dat zij een behoorlijke rechtspositie verkrijgen" (41].
Dit wil niet zeggen dat er geen plaats is voor Taalunieactiviteiten ten
opzichte van anderstalig België. Integendeel. Het wil alleen aanduiden dat
hier zowel op juridisch gebied (medewerking van de nationale overheid?) als
inhoudelijk een heel eigen beleid, een beleid sui generis dient te worden
ontwikkeld.

2.9.7. Conclusies
Wij zijn op de problemen naar aanleiding van de staatshervorming in België
wat uitvoeriger ingegaan dan misschien nodig was voor het beantwoorden van
de vraag. Wij zijn er echter van uitgegaan dat voor de Taalunie in de
toekomst wellicht nog andere vragen zullen rijzen die dan aan de hand van
deze uiteenzetting kunnen worden beantwoord.
1. De staatshervorming in België van 1980 is geen eindpunt. De
verschillende componenten van de Belgische samenleving zoeken ook daarna
nog verder naar een evenwichtspunt, dat, zoals wij zagen, nog altijd niet
vast ligt. Naar buiten is op dit ogenblik de nationale overheid nog altijd
de enige gesprekspartner voor het aangaan van formele verbintenissen.
Internrechtelijk kunnen/moeten bepaalde bevoegdheden worden uitgeoefend
door de gemeenschappen. Maar er vindt een voortdurende evolutie plaats

[42].
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2. De Vlaamse Gemeenschap heeft een rol gespeeld bij de totstandkoming van
het Taalunieverdrag; zij heeft ook bevoegdheden c;q. taken bij de
uitvoering van het Verdrag.
3. De nationale overheid blijft bevoegd voor de tenuitvoerlegging van een
aantal verdragsbepalingen.
4. Het anderstalige deel van België neemt daarbij een positie sui generis
in. Het maakt geen deel uit van het toepassingsgebied van de Taalunie maar
ligt binnen het grondgebied van een van de verdragsluitende partijen. De
Taalunie zal ten aanzien van het anderstalige deel van België een heel
eigen beleid moeten uitwerken dat aangepast is aan de situatie. Van
doortrekking van het beleid dat tot nu werd gevoerd, bijvoorbeeld met
betrekking tot de docentschappen Nederlands extra muros, tot het
anderstalige deel van België, kan geen sprake zijn.
5. Dat neemt niet weg dat de Taalunie allerlei initiatieven kan ontwikkelen
om tot bepaalde samenwerkingsvormen te komen.
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2.9.8. Noten
1 j A. Mast en J. Dujardin, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Gent, 1984,
pp. 56-67.
2] Artikel 3 ter.
3] Artikel 3 bis.
4) Artikel 107 quater.
5) De artikelen 23 en 59 bis.
6] Mast en Dujardin, op.cit., pp. 59-60.
7) Ibidem., § 46.
8J Op de asymmetrie van de uitoefening van de gemeenschapsmacht, n.l. de uitoefening van
de gemeenschapsmacht, de uitoefening van de bevoegdheid inzake Vlaamse
gemeenschapsaangelegenheden en plaatsgebonden aangelege11heden voor het Vlaamse Gewest door
de Vlaamse Raad en de Vlaamse Executieve, terwijl de uitoefe11ing van de bevoegdheid inzake
Franse gemeenschapsaangelegenhede11 gebeurt door de Fra11se Gemeenschapsraad en de Franse
Gemeenschapsexecutieve en wat de plaatsgebonden aangelegenheden betreft voor het Waalse
Gewest door de Waalse Gewestraad en de Waalse Gewestexecutieve, gaan wij hier niet nader in.
Zie daaIYoor ook: Mast en Dujardin, op. cit., pp. 238-257, en de daar vermelde literatuur.
9] Sinds de vernieuwing van de Wetgevende Kamers op 7 december 1981.
10] "De tenn "onderwijs" moet in zijn ruimste betekenis geïnterpreteerd worden; hij omvat
ook het naschoolse onderwijs, het buitengewoon onderwijs, het schriftelijk onderwijs, het
kunstonderwijs, enz. Op de vraag wat tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoort kan
enkel een exemplatieve opsomming worden gegeven. De gemeenschappen zijn o.m. bevoegd voor:
de algemene planning inzake onderwijs op elk niveau op grond van de richting die aan het
onderwijs moet gegeven worden rekening houdend met de demografische, sociale e11 economische
factoren binnen het kader van de nationale rationalisatie- en programmeringscriteria; het
bepalen van de mogelijke studierichtingen i11 de bestaande of nieuwe inrichtingen; het
bepalen van de inhoud van de door de wet bepaalde structuren; het opstellen van de
programma's en leerplannen, het aanvullen van lessenroosters binnen de toegelaten maxima en
voor zover zulks niet begrepen is in de voorwaarden opdat diploma's zouden erkend worden
( die materie blijft voorbehouden aan de nationale wetgever); het opstellen van organieke en
huishoudelijke reglementen voor scholen en internaten van het Rijk; de maatregelen ter
verbetering van het onderwijs, pedagogische hervormingen en experimenten; de verbetering en
de bevordering van het schoolbezoek; de hervorming van de evaluatiesystemen; de organisatie
van de inspectiediensten; de organisatie van taalopvangklassen voor kinderen van vreemde
werknemers binnen de vooropgestelde normen; de opleiding van opvoeders behalve wat de
studieduur betreft; de organisatie van een open universiteit voor zover deze geen wettelijke
diploma's aflevert; het uitbouwen van een systeem van permanente opvoeding voor zover het
niet gaat over wettelijke diploma's: de aanmoedigingen; de criteria voor het toekennen van
studietoelagen; het bepalen van de vakantie- en verlofregeling; het vaststellen van de
specificiteit van de vereiste bekwaamheidsbewijzen van de leerkrachten en van de leden van
de inspectie.
11] Mast en Dujardin, op. cit., p. 407.
12] Wet van 8 november 1962 en Wet van 2 augustus 1963, thans de artikelen3 - 6 van de
bij K.B. van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken.
13] Artikel 59 bis, § 2,2°.
14] G. Craenen, De bevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten in internationale
aangelegenheden, in Liber Amicorum F. Dumon, Brussel, 1985, pp. 711-722, p. 714 e.v.
15] Ibidem., p. 715.
16) W. Ganshof van der Meersch, Conclusie, Cass. 27 mei 1971, Fromagerie Franco-Suisse Le Ski, in J.T., 1971, p. 460 e.v.
17} Craenen, op. cit., p. 718. Wij onderlijnden.
18] De Raad van State heeft dit overigens geïnterpreteerd als uitsluitend betrekking
hebbend op "de voorbereiding van de instructies bestemd voor de onderhandelaars" (Nota B.Z.,

p. 6).
19] Zie bijvoorbeeld: J. Ceuleers en D. Vandermaelen, De volkenrechtelijke
rechtspersoonlijkheid en de verdragrechtelijke bevoegdheid van de gemeenschappen inzake
culturele en persoonsgebonden aangelegenheden, in 46 R.W. n° 13, november 1982, kolom 817 826.
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20] In maart 1986 kwam te Wenen een "Verdrag betreffende Verdragen afgesloten tussen
Staten en Internationale Organisaties of tussen Internationale Organisaties" tot stand, het
zg "Wenen 11"-verdrag. De verdragsluitende bevoegdheid van internationale organisaties wordt
daarin in begins.el erkend. Weliswaar was het nodig om sommige bepalingen uit "Wenen l" aan
te passen, b.v. met betrekking tot vertegenwoordiging, ratificatie-procedures, effect ten
opzichte van derden, maar over het algeineen volgt de nieuwe tekst het oudere verdrag bijna
volledig. Zie hierove.r: N. Sybesma-Knol, Het nieuwe verdragenrecht, de codificatie van het
recht van verdragen tussen staten en internationale organisaties en tussen twee of meer
internationale organisaties, in: Liber Amicorum E. Van Bogaert, Antwerpen, 1985, pp.
261-281.
21] Masquelin, als geciteerd in Rapport BZ, p. 9, noot 2.
22] Zie supra, noot 20. Zie ook ons antwoord op andere vragen in verband met de
rechtspersoonlijkheid van de Taalunie.
23] l. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester, 1984, p. 32.
24] Craenen, op.cit., p. 721. Zie ook de uitspraken van het Hof van Justitie: H.v.J., 2
februari 1982, Commissie van België, nrs. 68 tot 73/81, Jur., 1982, 153.
In dezelfde zin: Y. Lejeune, Les Communautés et les Régions belges dans les Relations
internationales, in R.B.D.I. 1981/1982 (1), pp. 53-80; en Schermers en Van Houtte,
Internationaal en Europees Recht , Antwerpen, 1985, p. 8, §§ 15 en 16.
25] Nota B.Z . van 6 mei 1983, pp. 11 -12.
26] De Ministers Nothomb en van der Mei (met volmacht).
27] Vijf jaar Taal unieverdrag, p. 81.
28] Deze laatste werd, van Belgische zijde, ingesteld door de Minister van Nationale
Opvoeding en de Minister van de Nederlandse Gemeenschap, en bestond uit Belgische en
Nederlandse ambtenaren. De Gemengde Commissie was een gemengd Belgisch-Nederlandse Commissi
ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag.
De werkgroep ad hoc bestond uit zes Belgische en zes Nederlandse deskundigen.
29] Zie echter Verslag 12e bijeenkomst Comité van Plaatsvervangers, p. 2.
30] Zie onder 2.9.5"
31] De heer M. Maurik, ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking van het
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en mevrouw D. Verstraeten,
commissaris-generaal voor Internationale Culturele Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap.
32] Op 4 juni 1985 besloot het Comité van Ministers, op zijn vergaderingen niet langer
waarnemers toe te. laten van de Nederlandse ambassade te Brussel en de Belgische ambassade te
Den Haag. De Belgische minister van Buitenlandse Betrekkingen tekende hiertegen bezwaar aan
en schortte in verband met deze zaak zijn medewerking aan een aantal activiteiten van de
Taalunie op. Het Comité van Ministers is inmiddels teruggekomen op zijn besluit. (Zie ook
de schriftelijke vraag van 22 mei 1986, nr. 26, van de heer H. Suykerbuyk, en het antwoord
van minister Kelchtermans).
33] Vlaamse Raad, Verslag, p. 819.
34] P. 3.
35] Vijf jaar Taal unieverdrag, p. 34.
36] Antwoord op schriftelijke vraag van 7 mei 1986, nr. 31, van de heer G. Verhaegen
betreffende de lectoraten in het buitenland, p. 2.
37] Ibidem.
38] Vijf jaar Taal unieverdrag, pp. 35-36.
39] Op 28 april 1981.
40] Wij spatieerden.
41] Toespraak van de heer 0. de Wandel voor de deelnemers aan het negende Colloquium
Neerlandicum op 30 augustus 1985 te Nijmegen. Opgenomen in "Vijf jaar Taal unieverdrag", pp.
88-91, p. 90.
42] Zie in dit verband het Verslag van een bijeenkomst op 23 september 1981, te Bergen op
Zoom, van een werkgroep met de Gemengde Commissie, waar de heer Fleerackers een
uiteenzetting gaf over de staatkundige veranderingen in België, "daarbij benadrukkend dat
deze veranderingen deel uitmaken van een lang en ingewikkeld proces dat nog geenszins ten
einde is" (p. 1). Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Verdragen,
zond op 4 juli 1983 een nota aan de Staatssecretarissen van Onderwijs en Wetenschapper, naar
aanleiding van de Belgische nota van 6 mei. De Chef van de Directie Verdragen benadn:kt dat
"het in de nota omschreven standpunt" naar het hem wil voorkomen "nog niet als definitief
moet worden beschouwd; de verhouding centrale regering - Gemeenschappen - Gewesten op het
terrein van de internationale betrekkingen verkeert kennelijk nog in een stadium van
ontwikkeling".
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2.10. VOORAFGAANDE TOETSING VAN BESLISSINGEN
IN TAALUNIE.KADER
De vraag luidde in hoeverre de verdragspartners verplicht zijn om
belangrijke nationale beslissingen op het gebied van de Nederlandse taal en
letteren vooraf in Taaluniekader te doen toetsen. Deze vraag houdt
uiteraard nauw verband met het doel en de doelstellingen van de Nederlandse
Taalunie (2.10.1). We pogen de termen 11 integratie 11 en 11gemeenschappelijk
beleid" nader te omschrijven aan de hand van de tekst van het Verdrag, mede
gelet ook op de voorbereidende werken en de omstandigheden van de sluiting
van het Verdrag (2.10.2 en 2.10.3). Het onderscheid tussen de artikelen 4
en 5 (2.10.4) is relevant ook al voor de vraag of er resterende
beleidsvrijheid is voor de verdragspartners (2.10.5). Daarna dient te
worden uitgegaan van de algemene verplichting om een verdrag te goeder
trouw uit te voeren (2.10.6) teneinde te onderzoeken of overleg of toetsing
in Taaluniekader in de vrije beleidsruimte verplicht is voor de
verdragspartijen (2.10.7).

2.10.1. Doel en doelstellingen van de Nederlandse Taalunie: artikelen 2 en
3. Functies en draagwijdte van dergelijke bepalingen in het algemeen

Bij de interpretatie en derhalve ook bij de toepassing van bilaterale of
multilaterale verdragen spelen het doel en de doelstellingen van deze
overeenkomsten een vooraanstaande rol. Hierover kan niet de minste twijfel
bestaan. Bovendien geldt deze vaststelling ongeacht of het gaat om
zogenaamde klassieke verdragen of om constitutieve verdragen waarbij zoals
in het geval van de Nederlandse Taalunie een internationale organisatie
wordt opgericht. Bij deze constitutieve verdragen is de rol van
verdragsbepalingen waarin doel en doelstellingen worden omschreven wellicht
nog meer uitgesproken en veelomvattender omdat niet alleen de
verdragspartijen maar ook de organen van de internationale organisatie
geroepen zijn het basisverdrag te interpreteren en toe te passen.
Deze algemene vaststelling werd in het Verdrag van Wenen inzake het
verdragenrecht juridisch gepreciseerd en wel op de volgende wijze, waarbij
in casu verwezen dient te worden naar artikel 5: "The present Convention
applies to any treaty which is the constituent instrument of an
international organization and to any treaty adopted within an
international organization without prejudice to any relevant rules of the
organization" [1]. Behoudens speciale afwijkende regels door een
internationale organisatie voorzien, -- dit is bij de Nederlandse Taalunie
(vooralsnog) niet het geval -- gelden de bepalingen van het Verdrag van
Wenen eveneens voor deze constitutieve verdragen.
2.10.1.1. Eerste functie
Het doel van een verdrag zoals in de tekst omschreven of door de partijeri'..
anderszins, bijvoorbeeld tijdens de onderhandelingen, aangeduid, vervult
reeds een belangrijke functie voordat de overeenkomst van kracht wordt '
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Immers, artikel 18 bepaalt: "A state is obliged to refrain from acts which
would defeat the object and purpose of a treaty when: ( a) it has signed the
treaty or has exchanged instruments constituting the treaty subject to
ratification, acceptance or approval, until it shall have made its
intention clear not to become a party to the treaty; or (b) it has
expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry into
force of the treaty and provided that such entry into force is not unduly
delayed".
Van de doelstelling van een internationale organisatie gaat dus reeds
voorafgaande aan haar operationeel worden een beperkende invloed uit. De
handelingsvrijheid van de verdragspartijen die de organisatie oprichten
wordt beperkt door een gekwalificeerde onthoudingsplicht in afwachting van
de inwerkingtreding van het constitutieve verdrag.
Deze onthoudingsplicht is gekwalificeerd door het voorwerp en het doel
van het verdrag en geldt derhalve niet absoluut, wat voor de hand ligt.
Voorwerp en doel van het basisverdrag geven de grenzen aan waarbinnen de
verdragspartijen, m.a.w. de lidstaten van de organisatie, nog over vrije
beleidsruimte beschikken. In de periode tussen ondertekening en
inwerkingtreding dienen de lidstaten zich te onthouden van "des actes de
nature à rendre impossible ou plus difficile l'exécution régulière du
traité une fois ratifie [2].
Sinclair verwijst in dit verband naar het voorbeeld van de Europese
Gemeenschappen ten tijde van de toetreding in 1973: "Procedure for the
Adoption of Certain Decisions and other Measures to be taken during the
Period preceding Accession". Daarin was niet alleen voorzien in het ter
kennis brengen van de toetredende Staten van elk voorstel of elke
mededeling van de Commissie die tot een beslissing van de Raad zou kunnen
leiden, maar eveneens dat de dan toepasselijke consultatieprocedures ook
zouden moeten worden gevolgd" (with regard to) any decision to be taken by
the acceding States which might affect the commitments resulting from their
position as future members of the Communities" [3).
Artikel 18 van het Verdrag van Wenen is de uitdrukking van een
zelfstandige verplichting die rust op Staten op grond van het beginsel van
de goede trouw [4]. Het gaat hierbij dus om een door voorwerp en doel van
het verdrag gekwalificeerde onthoudingsplicht "(which) does not flow from
the particular treaty but rather from the general rule of international
law" [5]. De concrete toepassing en naleving van deze onthoudingsplicht
worden natuurlijk vergemakkelijkt indien gedetailleerde
consultatieprocedures terzake zijn voorzien zoals bij toetreding tot de
Europese Gemeenschappen. Bij het ontbreken daarvan, zoals het geval is voor
de Nederlandse Taalunie op dit moment [6] wordt de concrete modaliteit voor
de naleving van deze onthoudingsplicht overgelaten aan de lidstaten en
verder beïnvloed door de aard van het verdrag en dus van de internationale
organisatie. Immers, voorwerp en doel zullen verschillen per organisatie en
bovendien zal het aantal lidstaten een rol kunnen spelen, want wederzijdse
vaststelling van een correcte naleving van deze onthoudingsplicht zal bij
een internationale organisatie op basis van een bilateraal akkoord, zoals
de Nederlandse Taalunie, nu eenmaal eenvoudiger te yerw~zenlijken zijn.
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2.10.1.2. Tweede functie
Het doel van een verdrag heeft een tweede, eveneens prohibitieve functie
zoals blijkt uit artikel 19 van het Verdrag van Wenen over het formuleren
van voorbehouden: "A State may, when signing, ratifying, accepting
appearing or acceding to a treaty, formulate a reservation unless: (a) the
reservation is prohibited by the treaty; (b) the treaty provides that only
specified reservations in question may be made; or ( c) in cases not falling
under sub-paragraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the
object and purpose of the treaty". Deze laatste subparagraaf, waarin
voorwerp en doel van een verdrag als criterium kunnen worden gehanteerd om
een voorbehoud bij een verdrag niet toe te laten, is overgenomen van de
benadering door het Internationaal Gerechtshof, gevolgd in de Genocide-case
[7].

In hetzelfde verband zijn voorwerp en doel van een verdrag eveneens van
belang voor het aanvaarden van geformuleerde voorbehouden, zoals verwoord
in artikel 20,2: "When it appears from the limited number of the
negotiating Stat es and the object and purpose of a treaty that the
application of the treaty in its entirety between all the parties is an
essential condition of the consent of each one to be bound by the treaty, a
reservation requires acceptance by all the parties". Uitgerekend een
dergelijke situatie had zich kunnen voordoen bij de Nederlandse Taalunie
indien België of Nederland een voorbehoud had willen formuleren bij het
Verdrag [8].
De hypothese van een voorbehoud bij het Taalunieverdrag heeft zich niet
voorgedaan. Daarom gaan we op deze tweede functie van een verdrag niet
nader in; we hebben ze alleen volledigheidshalve vermeld.

2.10.1.3. Derde functie
De derde en wellicht belangrijkste functie die toekomt aan doel en
doelstellingen van een verdrag betreft de rol hun toebedeeld bij de
interpretatieproblematiek. We verwijzen hiervoor naar artikel 31 van het
Verdrag van Wenen: "l. A treaty shall be interpreted in good faith in
accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty
in their context and in the light of its object and purpose". Voorwerp en
doel van een constitutief verdrag van een internationale organisatie vormen
dus het kader waarbinnen de bepalingen van de overeenkomst te goeder trouw
volgens hun normale betekenis dienen te worden geïnterpreteerd [9].
Het belang van deze bepaling in het Verdrag van Wenen hoeft niet meer te
worden onderstreept. Anderzijds dient niet uit het oog te worden verloren
"that, within the framework of the Convention regime, consideration of the
object and purpose is only one element of the genera! rule, and a
subsidiary element at that" [10].
De preambule tot een verdrag speelt een rol bij de precisering van
voorwerp en doel van de overeenkomst. De normale betekenis van de
gehanteerde termen in een verdrag dient voorop te staan, maar voorwerp en
doel van een constitutief verdrag kunnen zo duidelijk zijn, "that it must
necessarily and from the very outset exercise a determining influence upon
the search for the contextual ordinary meaning; but. this is likely to be a
rare case, given that most treaties have no single, undiluted object and
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purpose b~t a variety of differences and possibly conflicting objects and
purposes 11 , aldus Sinclair [11].
Deze situatie doet zich naar ons oordeel bij de Nederlandse Taalunie wèl
voor. Immers, het doel van de organisatie is duidelijk bepaald in artikel
2,1: "de integratie van Nederland en de Nederlandse gemeenschap in België
op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin". Ook
de in artikel 3 vermelde doelstellingen zijn duidelijk en vertonen geen
tekenen van onderlinge tegenstrijdigheid. Met andere woorden kan worden
gesteld dat de integratie als doel van de Nederlandse Taalunie tevens de
richting aangeeft van de interpretatie van de verdragsbepalingen, te goeder
trouw in overeenstemming met hun normale betekenis. Bij twijfel over de
interpretatie dient zonder voorbehoud te worden gekozen voor de
integratiebevorderende lezing die overigens, indien er geen twijfel
mogelijk is, eveneens van doorslaggevende betekenis dient te zijn voor
interpretatie en toepassing van het Taalunieverdrag, waarbij evenwel toch
voldoende rekening dient te worden gehouden met de bedoeling van de
verdragsluitende partijen [12], zoals die tot uitdrukking werd gebracht in
de tekst zelf van het Verdrag, in de voorbereidende werken en in de
omstandigheden rond de sluiting van het Taalunieverdrag.
Andere verwijzingen naar het voorwerp en het doel van een verdrag,
vervat in de Conventie van Wenen, zijn voor ons hier niet van belang en
betreffen de volgende aangelegenheden: wijziging van een multilateraal
verdrag tussen slechts enkele verdragspartners ( artikel 41,1, (b) (ii) ),
opschorting van een multilateraal verdrag tussen slechts enkele
verdragspartners (artikel 58,1 (b) (ii)).
2.10.1.4. Vierde functie
Voorwerp en doel van een verdrag vervullen nog een vierde, eveneens
belangrijke functie gelet op artike1 60 van de Conventie van Wenen. Ze
vormen de toetssteen om uit te maken of de schending van een
verdragsbepaling een "material breach" oplevert van een verdrag op basis
waarvan de overeenkomst kan worden beëindigd of opgeschort. Immers, artikel
60, paragraaf 3 luidt: "A material breach of a treaty, for the purposes of
this article, consists in: (a) a repudiation of the treaty not sanctioned
by the present Convention; or (b) the violation of a provision essential to
the accomplishment of the object or purpose of the treaty11 •
Voorwerp en doel van een constitutief verdrag kunnen dus een onderscheid
noodzakelijk maken tussen gewone bepalingen en essentiële
verdragsverplichtingen, wezenlijk voor het bereiken van, in casu, de
integratie zoals omschreven in artikelen 2 en 3 van het Taalunieverdrag.
Dit onderscheid wordt, wat de Taalunie betreft, duidelijk in de
verschillende positie van artikelen 4 en 5. Artikel 4 bevat
verdragsverplichtingen die zonder discussie door de partijen worden
beschouwd als wezenlijk voor het bereiken van de omschreven doelstellingen,
terwijl artikel 5 aangelegenheden regelt waarvan de noodzaak met het oog op
het bereiken van dezelfde doelstellingen ter beoordeling aan de
verdragspartijen wordt gelaten. Derhalve zou een schending van b.v. artikel
4 door één verdragspartij de andere partner in staat stellen, mits aan alle
procedurele voorwaarden wordt voldaan, zich te beroepen op artikel 60,1 van
de Conventie van Wenen dat luidt: "A material breach of a bilateral treaty
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by one of the parties entitles the other to invoke the breach as a ground
for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in
part".
Met betrekking tot de Nederlandse Taalunie mogen in het licht van
bovenstaande beschouwingen, nog de volgende opmerkingen worden
geformuleerd, waarbij nog eens wordt herhaald dat het gebied van de
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin het voorwerp uitmaakt van
het Verdrag tot oprichting van de Nederlandse Taalunie die als doel heeft
de integratie op dat terrein.
De eerste mogelijke functie van dit voorwerp en dit doel behoort
momenteel reeds tot het verleden. Artikel 18 van het Verdrag van Wenen was
van belang in de periode tussen 9 september 1980 en 1 april 1982. Dat deze
bepaling nu niet meer rechtstreeks van toepassing is, betekent nochtans
niet dat ze bij de interpretatie van het Taalunieverdrag al haar betekenis
heeft verloren. Immers, indien het beginsel van de goede trouw vereist het
naleven van de onthoudingsplicht, gepreciseerd door voorwerp en doel, vóór
de inwerkingtreding van het Verdrag, impliceert hetzelfde beginsel a
fortiori en op basis van de regel "pacta sunt servanda" minstens en zeker
dezelfde onthoudingsplicht voor de verdragspartijen na 1 april 1982.
Anders gezegd, Nederland en België dienen zich ook nu te onthouden van
handelingen die de integratie op het gebied van de Nederlandse taal en
letteren onmogelijk zouden maken of zouden bemoeilijken. Beide partijen
hebben het recht erop toe te zien dat het integratiedoel niet in het
gedrang wordt gebracht of op enigerlei wijze wordt aangetast. Concreter
wordt hierop in de volgende paragrafen ingegaan.
De tweede functie van voorwerp en doel ten aanzien van de mogelijkheid
om een voorbehoud bij het Taalunieverdrag te maken heeft zich niet in de
praktijk voorgedaan, maar werd alleen volledigheidshalve vermeld en blijft
verder onbesproken.
Voorwerp en doel van het Taalunieverdrag zijn medebepalend voor de
interpretatie van de bepalingen van deze constitutieve overeenkomst. We
wezen reeds op de noodzaak uit te gaan van een integratiegerichte
interpretatie van alle verdragsbepalingen gelet op de duidelijke positie
van voorwerp en doel van dit Verdrag. Deze positie zal nader worden
toegelicht aan de hand van de tekst van het Verdrag, de voorbereidende
werken en de omstandigheden van de sluiting van het Verdrag. De bepalingen
van het Taalunieverdrag dienen gelezen te worden met het oog op het
bereiken van doelstellingen van artikelen 2 en 3. Dadelijk zal worden
aangetoond dat de noodzaak om een integratiebevorderende interpretatie
voorop te stellen volledig beantwoordt aan de bedoelingen van de
verdragspartijen.
Op de rol die voorwerp en doel van het Taalunieverdrag kunnen spelen bij
het aanbrengen van een zekere hiërarchie tussen de verschillende
verdragsbepalingen en de mogelijke consequenties daarvan, werd eveneens
reeds gewezen. Ook hierop komen we in de volgende paragrafen nog terug.

2.10.2. De tekst van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie

Voorwerp en doel van een constitutief verdrag worden niet altijd
uitdrukkelijk in de verdragsbepalingen geformuleerd [13]. Indien dit echter
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wel het geval is, zoals bij de Nederlandse Taalunie, dienen ook deze
verdragsbepalingen, in casu artikelen 2 en 3 te worden geïnterpreteerd
volgens de normale interpretatieregels van de Conventie van Wenen, met
andere woorden op basis van de artikelen 31-33. Derhalve zal hun betekenis
dienen te worden toegelicht "in good faith in accordance with the ordinary
meaning to be given to the terms of the treaty in their context", een
betekenis die kan worden bevestigd door de voorbereidende werken en de
omstandigheden van de sluiting van het Taalunieverdrag.
2.10.2.1. Het begrip "integratie"
Het begrip "integratie" komt in het Verdrag alleen in artikel 2, le
paragraaf voor, maar dat betreft dan ook de cruciale bepaling uit het
verdrag waar het eigenlijke doel van de internationale organisatie wordt
omschreven.
Het begrip "integratie" wordt gehanteerd, maar niet als zodanig nader
omschreven in de tekst zelf van het Verdrag en dit in tegenstelling tot het
toepassingsgebied van deze integratie waarover wel nadere preciseringen
worden verstrekt.
De normale betekenis van het begrip "integratie" luidt als volgt: tot
een geheel maken (Van Dale, Kramers) of opnemen in een geheel (Van Dale).
Alleen de eerste betekenis lijkt hier van toepassing te kunnen zijn. Aldus
omschreven zou het doel van de Nederlandse Taalunie zijn Nederland en de
Nederlandse gemeenschap in België tot een geheel te maken, op het gebied
van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin.
Nochtans doet er zich in dit verband een probleem voor dat verband houdt
met artikel 31, paragraaf 4 van het Verdrag van Wenen: "A special meaning
shall be given to a term if it is established that the parties so
intended". Sinclair stipt hierbij aan: 'Within the International Law
Commission, there was some doubt as to whether there was any need to have a
specific provision on this point, the argument being that a technical or
special meaning became, as it were, the ordinary meaning in the particular
context" [14]. Met andere woorden, een technische of speciale betekenis van
een begrip zou, gelet op de context waarin het voorkomt, door de partijen
worden beschouwd als de normale betekenis in dat verband. Nochtans koos de
ILC toch voor inlassing van paragraaf 4, "if only to emphasize that the
burden of proof lies on the party invoking the special meaning of the term"
[15]. Het gaat dus essentieel om een probleem van bewijslast: doet de
situatie zich voor dat de technische of speciale betekenis van een begrip
geacht kan worden te prevaleren boven de normale omschrijving ervan, dan is
het aan de partij die zich hierop wenst te beroepen daarvan het bewijs te
leveren.
Zonder vooruit te lopen op wat de voorbereidende werken en de
omstandigheden van de sluiting van het Verdrag ons terzake kunnen leren,
kunnen we hier toch reeds volgende opmerkingen maken. Voorlopig gaan we
ervan uit dat de term ''integratie", gebruikt om het doel van de Nederlandse
Taalunie aan te duiden, door de verdragspartijen werd gehanteerd op een
wijze die uitgaat boven de zoëven vermelde normale betekenis "maken tot een
geheel", gelet ook op de tegelijk in de benaming van de organisatie
aanwezige term "unie", waarop zo dadelijk nog wordt ingegaan.
Indien de term "integratie" meer omvat dan alleen maar de normale
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betekenis ervan, dient er dus een technische of speciale omschrijving
beschikbaar te zijn. Een aanknopingspunt hiervoor vinden we in de recente
uit 1985 daterende Encyclopeclia of the U nited N ations and International
Agreements [16]: "An international term for economie or politica} process
involving combination into an integral whole of econornics or policies of a
number of states" [171.
Van belang hierbij is dat het gaat om een internationaal begrip, dat
uiteraard bij verdragen tussen twee of meer staten, al dan niet de basis
vormend voor de oprichting van een internationale organisatie, een rol gaat
spelen als technische of speciale omschrijving. De omschrijving van deze
Encyclopedia verschilt eveneens nog van de normale betekenis van het begrip
integratie doordat de precisering van 11 economics or policies" erin is
opgenomen, Voor ons is hier van belang dat de internationale term van
integratie betrekking heeft op de combinatie van beleid naar een geheel
toe.
Is het voldoende om naar deze speciale, maar toch nog vrij vage
omschrijving van '1integratie11 te verwijzen, onder voorbehoud van indicaties
terzake over de bedoeling van de verdragspartijen, om uit te maken hoe het
uiteindelijke doel van de Nederlandse Taalunie dient te worden opgevat, met
het oog op de eruit voortvloeiende juridische consequenties voor de beide
verdragspartij en?
We menen van niet, en wel om de volgende reden. De identiteit van beide
verdragspartijen en hun onderlinge verhouding in een ruimer kader dan dat
van de Nederlandse Taalunie maken het naar ons oordeel moeilijk de term
"integratie" alleen maar in de eerder beschreven zin te interpreteren,
m.a.w. het feit dat het gaat om België en Nederland leidt tot het
weerlegbaar vermoeden dat deze beide landen bij het oprichten van een
internationale organisatie met integratie als doel, deze term doelbewust
hebben gekozen in de vaste wetenschap en kennis van wat deze term
juridisch-technisch inhoudt en dit op een wijze die specifiek kan worden
genoemd, gelet op beider lidmaatschap van Benelux en de Europese
Gemeenschappen waarbij integratie eveneens vooropstaat. Anders gezegd, het
is vrijwel ondenkbaar dat België en Nederland een integratieverdrag sluiten
zonder dat in deze bilaterale verhouding de Benelux- en Europese
beladenheid en interpretatie van de term "integratie" mede de richting
bepaalt waarin dit begrip dient te worden gelezen.
Een juridisch aanknopingspunt voor deze zienswijze -- waarbij dus
integratie in de Nederlandse Taalunie dient te worden benaderd mede gelet
op wat deze term op grond van het Benelux- en het EG-verdrag betekent -levert ons artikel 31, 3,c van het Verdrag van Wenen: "3. There shall be
taken into account, together with the context: .... ( c) any relevant rules
of international law applicable in the relations between the parties 11 • Deze
regels van internationaal recht moeten dus worden betrokken bij de
interpretatie van een verdrag voor zover ze van toepassing zijn in de
verhouding tussen de partijen.
Het gaat hierbij dus om een "element extrinsic both to the text and the
context as defined in paragraph 2" [18]. Deze verwijzing naar
volkenrechtelijke regels omvat "not only the genera! rules of international
law but also treaty obligations existing for the parties 11 (19]. Dit is dus
wel degelijk het geval met de Benelux- en EG-verplichtingen inzake
integratie die ook voor België en Nederland gelden.
De interpretatie van het begrip "integratie" mede in het licht van
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Benelux- en EG-omschrijvingen van het begrip àient evenwel te geschieden
"on condition that such an evolutionary interpretation does nog conflict
with the intentions and explications of the parties as they may have been
expressed during the negotiations preceding the conclusion of the treaty"

[20].
Hoe dient de term "integratie" dan te worden benaderd in het licht van
het Benelux- en het EG-verdrag?

2.10.2.1.1. Het Benelux-verdrag
In tegenstelling tot de communautaire verdragen is het Benelux-verdrag van
1958 "a piece of codification, incorporating or redefining the steps taken
earlier" [21). De Unie is "intergovernmental in the most literal sense of
that term: national officials meet in common as the organs of the Union"
[22).
Op het vlak van de handelspolitiek, de douane-unie en het vrij
personenverkeer groeide de Benelux uit tot een echte unie (23].
Artikel 1 van het Verdrag bepaalt dat de Unie impliceert vrij verkeer
van personen, goederen, kapitaal en diensten en de aanvaarding van
coördinatie van economische, sociale en financiële politiek en het voeren
van een gemeenschappelijke handelspolitiek.
De beide elementen van negatieve en positieve integratie waarop sub 2
wordt ingegaan zijn in het Benelux-verdrag aanwezig. De Benelux is gericht
op een snellere integratie in vergelijking met de EG, ofschoon in sommige
sectoren de communautaire economische integratie dan weer sneller verliep

[24].
"Basic is the presupposition of the harmonization, and in appropriate
cases even unification, of national Iaws, and where this proves impossible
to devise methods to treat national regulations as though they were
harmonized. A final step is to declare national rules effective within the
entire Benelux area" [25].
Harmonisatie is een belangrijk instrument voor een grotere en intense
integratie van de lidstaten en voor de werking van de Unie [26]. De
ontwikkeling van de Unie verplaatst de grens tussen de werkingssfeer van de
Unie en het terrein van de zuivere intergouvernementele samenwerking,
"since progressive integration draws in ever wider range of matters" [27].
Een gemeenschappelijke handelspolitiek "is a normal result of an
economie union" [28].
Schneider besluit terecht: "Benelux has shown that its intergovernmental
character is no bar to integration" [29].
In verband met het Benelux-Gerechtshof, opgericht bij Verdrag van 31
maart 1965, dient allereerst te worden opgemerkt dat dit Hof door zijn
bevoegdheid het strikte kader van de Benelux Economische Unie overschrijdt.
"Verschillende verdragen, die het Hof moet interpreteren, betreffen
gebieden van burgerlijk recht en strafrecht die niet door deze Unie worden
bestreken" [30]. Het Hof is bevoegd tot interpretatie van
gemeenschappelijke rechtsregels en treedt anderzijds op als
ambtenarenrechter.
De zaken die tot nu toe aan het Benelux-Hof werden voorgelegd waren van
die aard dat uit de jurisprudentie geen nadere gegevens kunnen worden
afgeleid met betrekking tot de interpretatie van de term "integratie".
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2.10.2.1.2. Het EG-verdrag ·

Terwijl het EGKS- en Euratom-verdrag voorzien in sectoriële integratie,
vormt het EG-verdrag, dat de meeste aspecten van de economie raakt, de
basis voor algemene economische integratie [31].
Wat de Europese integratie betreft wordt in de rechtsleer, in navolging
van Tinbergen [32], een onderscheid gemaakt tussen negatieve en positieve
integratie. Negatieve integratie betekent de opruiming van alle. hinderpalen
die de verwezenlijking van een aantal doelstellingen in de weg staan,
terwijl de tweede vorm van integratie betrekking heeft op de convergentie
van nationale in casu economische politieken.
Deze algemeen onderschreven benadering van de Europese integratie kan
als wezenlijk voor het begrip worden beschouwd. Liberalisatie is een
wezenlijk element van negatieve integratie; gemeenschappelijk beleid,
harmonisatie en coördinatie zijn instrumenten van positieve integratie.
Het resultaat van de liberalisatie is o.m. dat nationale bepalingen die
onverzoenbaar zijn met tot stand gebracht integratierecht -- dat, indien de
bij vraag 3 (hoofdstuk 2.3.) besproken voorwaarden vervuld zijn de voorrang
dient te krijgen -- niet meer kunnen worden toegepast in de verhoudingen
tussen de integratie-partners [33].
Gemeenschappelijk beleid, tot stand gebracht in het kader van een
positieve integratie, treedt in de plaats van nationaal beleid [34].
Harmonisatie van wetgeving "brings about some transfer of legislative
activity with no practical possibility of getting it back" [35].
2.10.2.1.3. Het Taalunieverdrag

Gelet op wat in het voorgaande werd uiteengezet dient er naar ons oordeel
van te worden uitgegaan dat het begrip "integratie" in artikel 2, paragraaf
1 zowel de negatieve als positieve integratie omvat, met andere woorden de
realisering van dit uiteindelijke doel van de Nederlandse Taalunie vereist
zowel het wegwerken van een aantal hinderpalen tussen Nederland en de
Nederlandse gemeenschap in België als het nemen van harmonisatie- en
coördinatiemaatregelen op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in
de ruimste zin. Hiermee is nog niet aangegeven welke instrumenten de
Nederlandse Taalunie terzake ter beschikking staan -- hierop komen we zo
dadelijk terug -- maar wel hoe de integratie dient te worden opgevat,
waarbij dus duidelijk de normale betekenis van het woord wordt overstegen.
2.10.2.2. Het materiële toepassingsgebied van het Verdrag
De integratie die door het Taalunieverdrag wordt vooropgesteld is zoals de
naam al aangeeft van sectoriële aard. Het na te streven integratiemodel is
in het Verdrag inhoudelijk nader omschreven. Het gaat niet om een
politieke, financiële, economische of totale culturele integratie, maar om
integratie op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste
zin.
De integratie moet zich dus voltrekken op het gebied van de Nederlandse
taal en letteren. Deze beperking wordt gepreciseerd en wel in een maximale
interpretatierichting; het materiële toepassingsgebied van het
Taalunieverdrag dient te worden begrepen "in de ruimste zin" (artikel 2,
par. 1).
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Deze ondubbelzinnige visie van de verdragsluitende partijen is
richtinggevend voor interpretatie en toepassing van het Verdrag. Niet
alleen dienen interpretatie en toepassing plaats te grijpen op een
integratie-gerichte wijze, maar bovendien moet, bij twijfel over het
materiële werkingsterrein van het Verdrag, dwingend worden gekozen voor de
ruimste visie. Aan deze beide geboden is de interpretatie van het
Taalunieverdrag onderworpen. De kwalificatie "in de ruimste zin"
weerspiegelt zonder risico of kans op discussie de werkelijke bedoeling van
de verdragspartijen. Hiermee zal rekening worden gehouden bij het zoeken
naar resterende beleidsvrijheid voor de verdragspartijen.
Bevat het Verdrag zelf nog aanwijzingen hoe dit gebied van de
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin moet worden verstaan?
Inderdaad, artikel 2, paragraaf 2 sluit nauw aan bij de eerste paragraaf
van artikel 2 en vangt aan met de woorden: "Tot dit gebied behoren: ... ".
De voor ons relevante betekenis van de term "behoren" kan zijn "een
noodzakelijk onderdeel uitmaken van een geheel, of van een groep personen
of zaken" of "gerekend worden".
De eerste (bij Van Dale als derde gerangschikte) betekenis zou inhouden
dat de in paragraaf 2 van artikel 2 vermelde sectoren of terreinen in elk
geval dienen te worden beschouwd als onderdeel van het gebied van de
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin. Hiermee zou tevens zijn
aangeduid dat er andere, niet-noodzakelijke onderdelen zijn van de
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin, die niet in paragraaf 2
zijn opgenomen.
De tweede (bij Van Dale als vijfde gerangschikte) betekenis heeft veel
minder de connotatie dat er nog andere deelgebieden zouden zijn die niet in
paragraaf 2 worden vermeld, maar wel beschouwd zouden kunnen worden als
liggende op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste
zin. Met andere woorden, in deze interpretatie wordt in paragraaf 2
aangegeven wat er allemaal onder het materiële toepassingsgebied van het
Verdrag valt.
Deze twee mogelijke interpretaties laten zich beide verzoenen met de
aanwezigheid van de dubbele punt die als leesteken een opsomming kan
aankondigen. De vraag is alleen of het gaat om voorbeelden dan wel om een
volledige opsomming. De afwezigheid van de toevoeging "onder andere'1 is
eveneens oorzaak van deze interpreta:tiemoeilijkheid.
De interpretatieregel die beveelt de normale betekenis van de termen aan
te houden "in their context" biedt hier evenmin uitsluitsel. Immers,
paragraaf 2 van artikel 2 dient gelezen te worden in samenhang met de
eerste paragraaf, waar precies wordt gesteld dat de integratie betrekking
heeft op de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin. De context
waarin paragraaf 2 dient te worden geplaatst zou er dus eerder op wijzen
dat de paragraaf een opsomming van mogelijkheden bevat. Immers, in het
tegengestelde geval zou de kwalificatie "in de ruimste zin" van betekenis
ontbloot zijn.
We laten deze interpretatievraag naar de omschrijving van het materiële
toepassingsgebied van de beoogde integratie voorlopig open en stellen vast
dat we ons bevinden in de situatie voorzien in artikel 32 van het Verdrag
van Wenen -- "(a) leaves the meaning ambiguous or obscure ... " -- en dus een
beroep kunnen doen op de voorbereidende werken en de omstandigheden van de
sluiting van het Verdrag.
In de volgende paragraaf zullen we de voorbereidende werken en de
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omstandigheden van de sluiting van het Verdrag onderzoeken, enerzijds met
het oog op de oplossing van de interpretatievraag, anderzijds ter
bevestiging van wat werd uiteengezet in verband met de term ''integratie".

2.10.2.3. De term 11 unie"
Met betrekking tot de vraag die ons nu bezig houdt, dienen we kort in te
gaan op het gebruik van de term "unie" in het Verdrag, om na te gaan of
daaruit nog bijkomende elementen kunnen worden afgeleid ten opzichte van
wat eerder werd opgemerkt aangaande de hantering van het begrip
"integratie".
De term "unie" komt reeds in de preambule van het Verdrag voor, meer
bepaald in de laatste paragraaf: "Hebben besloten tot de instelling van een
unie op het gebied van de Nederlandse taal...". De naam van de unie wordt
pas in het eerste, echt constitutieve artikel van het.Verdrag vermeld: "Het
Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden stellen bij dit Verdrag
de Nederlandse Taalunie in (hierna te noemen Taalunie)". Vervolgens wordt
het doel van de unie en dus meteen het wezen ervan in artikel 2 nader
omschreven.
De term "unie" kan volgens Van Dale twee betekenissen omvatten, waarvan
alleen de eerste eveneens bij Kramers voorkomt: 1. vereniging, verbond; 2.
aaneensluiting van staten die nauwer is dan een verbond, vereniging van
bovennationale aard.
Alle van belang zijnde aanwijzingen duiden erop dat de tweede, normale
betekenis van het begrip "unie" hier dient te worden gevolgd, met dien
verstande, dat bovennationaal niet in de strikte zin van supranationaal mag
worden gezien, maar hiervoor verwijzen we naar de beantwoording van vraag
1.
In de Encyclopedia of the United Nations and International Agreements
wordt de term "unie" niet afzonderlijk opgenomen en verklaard.
Zoals dit het geval was bij de term "integratie" en om dezelfde redenen
rijst ook hier de vraag of aan een technische of speciale betekenis van de
term "unie" niet de voorkeur dient te worden verleend. Immers, ook deze
term werd gekozen door de beide verdragspartijen, die elk deel uitmaken van
de Benelux, de WEU en de Europese Gemeenschappen, terwijl België bovendien
met Luxemburg is verbonden in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.
Met andere woorden wordt de vraag gesteld of de term "unie", gebruikt in
de constitutieve tekst van een internationale organisatie, een bijzondere
betekenis toekomt waaraan voor de lidstaten juridische verplichtingen of
tenminste interpretatie- en toepassingsrichtlijnen kunnen worden verbonden.
"Een vrijhandelszone, een douane-unie en een gemeenschappelijke markt
zijn in beginsel liberalisatiemaatregelen" [36]. Van een economische unie
kan pas sprake zijn als 11 die aan alle regels van een gemeenschappelijke
markt nog een gemeenschappelijk beleid op economisch gebied toevoegt" [37].
"In een monetaire unie zijn de nationale geldeenheden onverbrekelijk aan
elkaar verbonden ... Is men eenmaal zover, dan is een gemeenschappelijke
munt gemakkelijk te verwezenlijken. Zonder volledige monetaire unie is eèrt
. . ,. ·
gemeenschappelijke munt echter onmogelijk" [38]. .
Voor een overzicht van de internationale organisaties die de term "unie" . .
in hun benaming dragen, moge verwezen worden naar de werken van Peasleè
[39]. Het merkwaardige daarbij is dat vrijwel nooit de precieze betekenis
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van het begrip "unie" nader wordt omschreven. Waar dit wel gebeurt, zoals
in artikel 1, lid 2 van het Benelux-verdrag, wordt niet alleen over
coördinatie van beleid, maar ook over gemeenschappelijk beleid gesproken.
Dit correspondeert met het door Schermers vermelde element bij een
economische en monetaire unie. Hetzelfde geldt trouwens ook voor
douane-unies. Derhalve kan worden vastgesteld dat gemeenschappelijkheid van
beleid een wezenlijk onderdeel lijkt uit te maken van een unie tussen
staten, op welk terrein deze unie zich dan ook moge uitstrekken.
Indien elders in het Taalunieverdrag niet zou worden gesproken over het
treffen van gemeenschappelijke beleidsbeslissingen zou het gebruik van de
term "unie" een ernstige aanwijzing kunnen zijn dat gemeenschappelijkheid
van beleid wel wordt vereist. Dit element van gemeenschappelijk beleid
stijgt uit boven de normale, gangbare betekenis van de term "unie".
Anderzijds kan uit de bestaande statenpraktijk niet worden afgeleid dat het
gebruik van de term "unie" aan een reeds gesteld integratiedoel nog iets
wezenlijks toevoegt. Immers, de unie als internationale organisatie wordt
gecreëerd als instrument om het doel, in casu de sectoriële integratie op
het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin, te
bereiken. In de volgende paragraaf zal worden onderzocht of deze
interpretatie wordt tegengesproken door de voorbereidende werken of de
omstandigheden van de sluiting van het Verdrag.

2.10.3. De voorbereidende werken en de omstandigheden van de sluiting van
het Verdrag

In deze paragraaf analyseren we de voorbereidende werken van het Verdrag om
na te gaan of de eerder gegeven interpretaties van de begrippen
"integratie" en "uniett worden bevestigd en of een oplossing wordt
aangedragen voor het interpretatieprobleem rond het materiële
toepassingsgebied van het Verdrag. Hetzelfde geschiedt door de
omstandigheden van de sluiting van het Taalunieverdrag te onderzoeken.
2.10.3.1. Het rapport van de werkgroep ad hoc
Reeds in de inleiding van het rapport van de werkgroep ad hoc duikt het
begrip "integratie" op wanneer gewezen wordt op de behoefte om het
Cultureel Verdrag van 1946 aan te vullen "als instrument voor de culturele
integratie van Nederland en het Nederlandstalige deel van België" [40]. Het
begrip integratie, ofschoon in zijn totale culturele omvang, vormde dus
reeds bij het begin van het proces dat tot de oprichting van de Taalunie
leidde, de achtergrond ervan. De beperking tot sectoriële integratie op het
terrein van de Nederlandse taal en letteren gaat terug tot het in 1971 door
de Gemengde Commissie van het Cultureel Verdrag uitgebrachte advies [41].
De beperking tot Nederlandse taal en letterkunde was meteen ook gegeven in
de opdracht aan de werkgroep ad hoc [42].
De culturele integratie van Nederland en Vlaanderen werd daarmee evenwel
niet uit het oog verloren, omdat de sectoriële integratie op het gebied van
taal en letteren daaraan in de eerste plaats gestalte diende te geven [43].
Dit betekent dat de integratiegerichte interpretatie van het
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Taal unieverdrag in een ruimer kader ook op die integratie georiënteerd .
dient te zijn; dit geldt dus vooral voor het Taalunieverdrag in zijn geheel

[44].
Wat het materiële toepassingsgebied van het Taalunievcrdrag, en dus va:n
de integratie, betreft, dient reeds nu verwezen te worden naar deze passage
uit het rapport: "Het werkterrein van het op te richten orgaan van
. .
samenwerking en advies zal volgens het mandaat van de werkgroep breed
opgezet moeten worden. Het gaat om de taal als instrument van
maatschappelijk verkeer" [45]. Deze laatste aanwijzing zal later letterlijk
worden overgenomen als slot van de opsomming in artikel 2, paragraaf 2 van .
het Verdrag.
Dit komt eveneens tot uiting in de preambule van het ontwerpverdrag~
omdat de oprichting van gemeenschappelijke instellingen geschiedt "op het
terrein van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin van het
woord" [46].
In de uiteindelijke verdragstekst wordt het materiële toepassingsgebied
van de integratie omschreven op een wijze identiek aan de voorstellen van ·
de werkgroep ad hoc. Alleen werd in het ontwerp van de werkgroep daaraan
onmiddellijk de opsomming van de doelstellingen toegevoegd die in het
Verdrag zelf in artikel 3 werden opgenomen.
De integratie, aldus nog de werkgroep, dient te worden weerspiegeld op
het institutionele vlak door de totstandkoming van een "werkelijk
geïntegreerd Belgisch-Nederlands orgaan" (47].
De integratie zal als doel van de Taalunie fungeren met de eenheid van
de Nederlandse taal en het Nederlandse taalgebied als uitgangspunt (48],
waarbij men in het oog dient te houden., "dat het Nederlandse taalgebied
zich niet beperkt tot de grenzen van België en Nederland" (49].
In de memorie van toelichting gaat de werkgroep ad hoc nader in op het
begrip integratie en de ermee samenhangende vraagstukken. De relevante
elementen zijn de volgende [50].
Het doel van het voorgestelde verdrag is integratie 11 in alle sectoren
waar de taal een instrument is van cultureel en maatschappelijk verkeer",
waarmee nogmaals het ruime materiële toepassingsgebied wordt benadrukt.
De integratie wordt bereikt via het werktuig van "een gemeenschappelijk
beleid inzake de Nederlandse taal". De inhoud van de integratie "kan
bestaan zowel in samenwerking en coördinatie als in samenvoeging van
bestaande afzonderlijke instellingen en, waar gewenst, oprichting van
gemeenschappelijke instellingen".
Uitermate belangrîjk voor onze vraagstelling is dan de volgende passage:
"Het woord 'integratie' is hier heel bewust gekozen. De Taalunie beoogt
bepaald meer dan een intensievere samenwerking. Het verdrag is een
wezenlijke stap verder dan de samenwerking zoals die tot dusverre bestaat;
het beoogt de verwijdering van alle belemmeringen die de Nederlandstaligen
op taalgebied hinderen bij hun onderling verkeer. Het zal niet mogelijk
zijn, om bij het afsluiten van het verdrag in één keer alle belemmeringen
die het vrije onderlinge verkeer op cultureel en maatschappelijk gebied in·
de weg staan, op te heffen ... Slechts door een geleidelijk op elkaar
afstemmen van de culturele wetgeving en reglementering in beide landen, zal
hier het beoogde doel kunnen worden benaderd" (51].
Deze passage en de in de voorgaande alinea's weergegeven citaten laten
aan duidelijkheid niets te wensen over. De werkgroep ad hoc heeft
doelbewust voor de term integratie gekozen en maakt in de toelichting
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meteen ook duidelijk dat het begrip dient te worden geïnterpreteerd op een
wijze die boven de normale betekenis uitstijgt. Immers, er kan niet aan
getwijfeld worden dat de noties "positieve en "negatieve" integratie, bij
de leden van de werkgroep voorop hebben gezeten. Er is sprake van
gemeenschappelijk beleid, samenwerking en coördinatie enerzijds: en van de
opheffing van alle mogelijke belemmeringen anderzijds.
Dat in de bewuste passage uitdrukkelijk sprake is van het "vrije
onderlinge verkeer op cultureel en maatschappelijk gebied" sluit dermate
aan bij de in het EG-verdrag opgesomde vrijheden, dat het moeilijk is om
niet aan te nemen dat de leden van de werkgroep ad hoc daarbij aan het
EG-verdrag, de daarin gebezigde terminologie en de daarmee verbonden
integratiegedachte hebben gedacht, en dit ook in de memorie van toelichting
bij het door hen opgestelde ontwerpverdrag tot uitdrukking hebben willen
brengen.
Dat het bij deze integratie gaat om een zich ontwikkelend proces, wordt
eveneens erkend in deze passage en ligt, gelet op de tweevoudige inhoud van
het begrip integratie, ook voor de hand en is analoog aan de EG-integratie.
Immers, in het omgekeerde geval zou het doel van de Taalunie reeds bij haar
oprichting bereikt zijn. Deze vaststelling vermag evenwel niets af te doen
aan de bij de beantwoording van andere vragen geponeerde stelling in
verband met de bevoegdheden van de Nederlandse Taalunie, te rekenen vanaf
het sluiten van het Verdrag op 9 september 1980 [52].
Wat het rapport van de werkgroep ad hoc betreft, dient ook in dit
verband opnieuw te worden verwezen naar het voorgestelde mechanisme voor de
regeling van geschillen. Immers, het integratiekarakter van de Nederlandse
Taalunie zou aanzienlijk versterkt zijn geweest indien het College van
Scheidsrechters zou zijn behouden, gelet op de hen toegekende, uitgebreide
bevoegdheden. Rekening houdend met de cruciale rol van een Hof van Justitie
voor het integratieproces van de Europese Gemeenschappen kan de
niet-overneming van dit voorstel van de werkgroep ad hoc worden betreurd.
De grenzen en de modaliteiten van positieve en negatieve integratie hadden
door dit College van Scheidsrechters in contentieuze of adviesprocedures
gaandeweg kunnen worden gepreciseerd.
1
'

2.10.3.2. Het rapport van de begeleidingscommissie
Commentaren op de voorstellen van de werkgroep ad hoc over een te geringe
doorzichtigheid van de oorspronkelijke artikelen 1 en 2 hebben ertoe geleid
dat "de inhoud daarvan, in een duidelijke formulering, (werd) gespreid over
de artikelen 1, 2 en 3" [53]. De oprichting van de organisatie, de
omschrijving van het doel en het materiële toepassingsgebied ervan en de
concretisering van de doelstellingen werden derhalve in afzonderlijke
artikelen verwoord.
Gezien de vragen over de betekenis van de gebezigde uitdrukking
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin", is aan artikel 2 een
tweede paragraaf toegevoegd, waarin de onderwerpen worden genoemd die
daaronder worden begrepen", aldus het rapport [54]. Deze door de
begeleidingscommissie verstrekte toelichting over de bestaansreden van
artikel 2, paragraaf 2 is in dergelijke bewoordingen gesteld, dat wellicht,
in dit stadium, besloten dient te worden dat de paragraaf een limitatieve
opsomming weergeeft.
11
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In de memorie van toelichting van de begeleidingscommissie wordt, in
navolging van de werkgroep ad hoc, verwezen naar de door de Gemengde
Commissie van het Cultureel Verdrag uitgebrachte adviezen van 1962 en 1971.
De passages uit het rapport van de werkgroep ad hoc aangaande het begrip
integratie komen in de memorie van toelichting van de begeleidingscommissie
niet ongewijzigd voor, maar de globale benadering van het begrip integratie
werd wel overgenomen. Integratie werd doelbewust gekozen omdat de Taalunie
een wezenlijke stap verder betekent dan de samenwerking zoals die tot nu
toe heeft bestaan en alle belemmeringen in het onderlinge vrije verkeer
zullen niet meteen kunnen worden weggenomen. Vaste afspraken en
gemeenschappelijke beslissingen worden eveneens vermeld zodat de elementen
van positieve en negatieve integratie ook hier aanwezig zijn, ofschoon niet
in identieke bewoordingen, en derhalve dient niets wezenlijks te worden
toegevoegd aan de sub 2.10.3.1. gemaakte opmerkingen terzake.

2.10.3.3. De memorie van toelichting
Uitgangspunt bij de oprichting van de Nederlandse Taalunie is de
vaststelling "dat de Nederlandse taal een ondeelbaar cultureel erfgoed is
van alle Nederlandssprekenden en een onvervangbaar instrument in het
maatschappelijk, wetenschappelijk, cultureel en literair verkeer in en
tussen beide landen. Eenzijdige nationale beslissingen zouden die
ontwikkelingen en die maatschappelijke functie slechts kunnen schaden. Zij
zijn er zich daarbij van bewust dat de bevestiging van de eenheid van een
taalgebied door middel van een verdrag tussen de betrokken landen iets
geheel nieuws is in het internationale verkeer" (55].
Hiermee hebben de opstellers van het Verdrag de reden aangegeven waarom
tot oprichting van de Nederlandse Taalunie diende te worden overgegaan:
"Harmonisatie en integratie op een zo belangrijk cultureel gebied als de
taal en letteren achten zij daarom een dwingende en dringende noodzaak"

[56].
Harmonisatie en integratie dienen niet te worden beschouwd als twee tot
elkaar tegengestelde begrippen, omdat, zoals eerder reeds werd gesteld,
harmonisatie en coördinatie van wetgeving en beleid middelen kunnen zijn
voor de verwezenlijking van de integratie-doelstelling.
De sub 2.10.3.1. gemaakte opmerkingen over de andere passages die
betrekking hebben op integratie als zodanig gelden ook voor de memorie van
toelichting.
Met betrekking tot het materiële toepassingsgebied van de integratie
stelt de memorie van toelichting: "Artikel 2, tweede lid geeft aan op welke
terreinen deze integratie gestalte moet krijgen, nl...." [57]. De hier
gebruikte formulering en de toevoeging namelijk nopen ons ertoe te
concluderen dat de opsomming in artikel 2, paragraaf 2 in het licht van de
memorie van toelichting als limitatief moet worden beschouwd. Met andere
woorden: wat dient te worden verstaan onder "het gebied van de Nederlandse
taal en letteren in de ruimste zin" wordt beperkend weergegeven en opgesomd
in paragraaf 2 van artikel 2.
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2.10.3.4. De omstandigheden van de sluiting van het Verdrag
De Nederlandse Raad van State achtte een vergaande vorm van samenwerking
gerechtvaardigd, gelet op het "belang van een gemeenschappelijk beleid ter
zake van de maatschappelijke functie van de taal in beide landen, voor de
samenwerking tussen de landen en voor het uitdragen van de Nederlandse
cultuur [58). De Raad stelt vast dat aan de Taalunie nogal ingrijpende
bevoegdheden worden toegekend en voegt hieraan toe: "Erkend moet intussen
worden dat de instelling van een unie slechts zin heeft, indien daaraan
reële bevoegdheden worden overgedragen, waardoor de unie zich bovendien
wezenlijk zal onderscheiden van de tot nog toe bestaande
samenwerkingsverbanden 11 [59].
Dit is overigens de enige plaats in het totstandkomingsproces van het
Taalunieverdrag waar iets nader wordt ingegaan op de aard van de unie in
het algemeen. De unie, als instrument om het integratiedoel te bereiken,
dient over de nodige, ingrijpende, reële bevoegdheden te beschikken. De
weerslag hiervan werd reeds bij de beantwoording van andere vragen
onderzocht. De overdracht van bevoegdheid gepaard gaande met
gemeenschappelijkheid van beleid in een aantal sectoren is wezenlijk voor
de goede functionering van een unie, een term die dus door de Nederlandse
Raad van State in een bijzondere, technisch-juridische betekenis wordt
gehanteerd.
Inhoudelijke opmerkingen over het Taalunieverdrag werden door de
Belgische Raad van State niet gemaakt.
Uit het debat in de Nederlandse Tweede Kamer mogen de volgende elementen
vermeld worden. Onder verwijzing naar de memorie van toelichting wordt wat
het materiële toepassingsgebied van de integratie betreft vastgesteld 11 dat
het begrip 'taal' hier in een zeer brede, praktische betekenis verstaan
wordt" [60].
Anderzijds wordt de beperking van de organisatie tot de
gemeenschappelijke bevordering van de kennis en de ontwikkeling van de
Nederlandse taal en de Nederlandse letteren als getuigend van wijsheid
beschouwd [61].
Het unieke van de Nederlandse Taalunie is o.a. gelegen in de
omstandigheid dat het gaat om "een internationaal verdrag dat individuele
beslissingsbevoegdheid in taalzaken van soevereine staten overdraagt op een
afzonderlijk internationaal orgaan" [62].
In de Eerste Kamer werd opgemerkt dat de wettelijke erkenning van een
taalkundige eenheid als eerste stap kan worden beschouwd naar de erkenning
van een culturele eenheid [63]. Taalkundige eenheid staat in menig opzicht
aan de basis van culturele eenheid, aldus de minister [64). Van de in het
Taalunieverdrag geformuleerde doelstellingen kan op zijn minst gezegd
worden dat ze ambitieus zijn [65].
De minister refereerde aan het Taalunieverdrag als een raamwerk teneinde
een aantal problemen gecoördineerd te benaderen [66].
De Taalunie voorziet in het nodige wettelijke kader, aldus de rapporteur
in de Vlaamse Raad, met als doel te komen tot een integratie op het
specifieke gebied van taal en letteren [67]. De rapporteur verwees tevens
naar de nadruk die reeds eerder was gelegd tlop het feit dat deze Taalunie
weliswaar slechts het terrein van taal en letteren betreft, maar dan wel in
haar meest extensieve betekenis 68].
In de Vlaamse Raad werd ruime interpretatie van het Taalunieverdrag
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noodzakelijk geacht en dienen mogelijkheden tot uitbreiding in de toekomst
te worden nagestreefd [69]. "De uitvoering van het verdrag vergt inzicht,
volgehouden inspanning en ruimdenkendheid" [70].
De Vlaamse Staatssecretaris voor Cultuur, Toerisme en Huisvesting stelde
eveneens dat het erop zal aankomen aan het Taalunieverdrag een dynamische
en brede interpretatie en uitvoering te geven [71].
In zijn toespraak naar aanleiding van de sluiting van het Verdrag
benadrukte de Nederlandse Minister van Onderwijs en Wetenschappen dat het
Verdrag een middel is, maar dat veel, zo niet alles, zal afhangen van hoe
het wordt gebruikt.
De taal als vervoermiddel van ideeën was reeds in 1974 als object van
het Taalunieverdrag vooropgesteld, aldus de Minister van de Vlaamse
Gemeenschap in haar toespraak.
2.10.3.5. Enkele opmerkingen
De bedoelingen van de verdragsluitende partijen zoals die duidelijk werden
in de voorbereidende werken en uit de omstandigheden rond de sluiting van
het Verdrag, laten ons toe de volgende opmerkingen te formuleren, in
aansluiting op wat in paragraaf 2 reeds werd uiteengezet.
Het globale interpretatiekader van het Nederlandse Taalunieverdrag
impliceert dat het Verdrag wordt geïnterpreteerd en toegepast op een wijze
die ook gericht is op de ruimere culturele integratie van Nederland en de
Nederlandse gemeenschap in België. Deze overkoepelende oriëntatie komt
overeen met de bedoeling van de verdragspartijen, ofschoon ze niet
uitdrukkelijk is neergelegd in de verdragstekst zelf.
De eenheid van de Nederlandse taal en het Nederlandse taalgebied vormt
het uitgangspunt voor de integratie. De term 1fotegratie 11 werd door de
opstellers van het Verdrag doelbewust gekozen, omdat de Nederlandse
Taalunie de bestaande vormen van samenwerking overstijgt. De term omvat
zowel de positieve als de negatieve integratie die moeten worden bereikt,
zij het in een proces van geleidelijke ontwikkeling, via een
gemeenschappelijk beleid, harmo.nisatie en coördinatie en alle andere vormen
van samenwerking. De in paragraaf 2 uiteengezette bijzondere betekenis van
de integratie vindt hier dus haar bevestiging en dient weerslag te hebben
op de beantwoording van de vraag die ons hier bezighoudt.
De sectoriële integratie die de Taalunie dient te bereiken, heeft
betrekking op het gebied van de Nederlandse taal en letteren. Het
materieel toepassingsgebied dient in de ruimste zin te worden opgevat, zo
blijkt uit de in deze paragraaf verwerkte gegevens. Tevens is evenwel
duidelijk geworden dat de opsomming in artikel 2, paragraaf 2 als
limitatief dient te worden beschouwd, tot eventueel het bewijs van het
tegendeel wordt geleverd door nadere verdragspraktijk van de partijen.
Anders geformuleerd, wat niet in paragraaf 2 is vermeld, valt buiten het
gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin zoals
omschreven door de verdragspartijen, dus buiten het materiële
toepassingsgebied van de beoogde sectoriële integratie, en derhalve buiten
het Taalunieverdrag.
Wat tenslotte het gebruik van de term unie betreft, kan het advies van
de Nederlandse Raad van State worden gebruikt om aan te nemen dat de term
''unie" niet alleen gemeenschappelijkheid van beleid inhoudt -- en daarmee
11
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dus verwijst naar een onderdeel van het begrip ,rintegratie" waarvan de unie
trouwens ten dienste staat -- maar eveneens de overdracht van reële
bevoegdheden veronderstelt. De verdragspartijen dienen de juridische
overdracht van bevoegdheden die reeds heeft plaatsgehad te eerbiedigen en
zich derhalve enerzijds te onthouden van handelingen die daarmee in strijd
zijn en anderzijds de feitelijke overdracht, zoals we die al herhaaldelijk
hebben omschreven, tot stand te brengen.

2.10.4. Het onderscheid tussen de artikelen 4 en 5 van het Verdrag

Het onderscheid tussen de verdragsverplichtingen op basis van artikel 4 en
deze. die gegrond zijn op artikel 5 is van belang voor de vraag die ons
daarna zal bezighouden, namelijk of en in welke mate er nog kan worden
gesproken van een resterende beleidsvrijheid voor de verdragspartijen.
Gemeenschappelijk aan beide artikelen is dat ze zijn opgenomen in
hoofdstuk Ivan het Verdrag dat als titel draagt "Doel en inhoud".
Hoofdstuk I vormt dus het specifieke kader voor hun interpretatie. Wann~er
we nu hoofdstuk I in grote lijnen bekijken, wordt duidelijk uit de
gebruikte formuleringen in de tekst zelf, dat het doel van het
Taalunieverdrag is neergelegd in de artikelen 1, 2 en 3, terwijl de inhoud
noodzakelijkerwijze in de artikelen 4 en 5 van het Verdrag werd
geconcretiseerd. Met andere woorden, de essentie van het Verdrag vinden we
in artikelen 4 en 5. De hoofdstukken II (Organen), III (Geldmiddelen) en IV
(Slotbepalingen) zijn derhalve aan het eerste hoofdstuk ondergeschikt.
De interpretatie van beide artikelen dient te geschieden, zoals voor de
andere verdragsbepalingen trouwens, in hun context. Dit betekent niet
alleen de globale context van het Verdrag, maar tevens de specifieke
context van hoofdstuk I. Artikelen 4 en 5 maken er deel van uit, volgen
onmiddellijk op de omschrijving van het doel en de doelstellingen van de
Nederlandse Taalunie en moeten dus in uiterste samenhang daarmee worden
geïnterpreteerd en toegepast.
Dit betekent dat de artikelen l-3 de richting bepalen waarin de
verdragsverplichtingen van artikelen 4 en 5 moeten worden geïnterpreteerd
en dus toegepast. Gelet op wat in paragrafen 2.10.2. en 2.10.3. werd
uiteengezet, dient deze interpretatie dus plaats te grijpen op een manier
die het doel van de Nederlandse Taalunie naderbij brengt, bevordert,
verwezenlijkt: interpretatie en toepassing van artikelen 4 en 5 -- en van
de rest van het Verdrag -- dienen te geschieden met het oog op de
integratie -- zoals eerder omschreven -- op het materiële toepassingsgebied
van het Verdrag, zoals in artikel 2, paragraaf 2 limitatief gepreciseerd.
Integratie-conforme interpretatie is dus essentieel, wordt geëist door
artikel 31,1 van het Verdrag van Wenen en dient zowel positieve als
negatieve integratie te omvatten en dus maximaal te zijn. Met name de
weerslag van de negatieve integratie op de draagwijdte van de
verdragsverplichting van artikel 5 zal nog nader moeten worden onderzocht.
Het aspect "positieve integratie" is immers zeer duidelijk en nadrukkelijk
aanwezig in de formulering van de verdragsverplichtingen van artikel 4.
Het doel van het Taalunieverdrag is ruim geformuleerd in artikel 2
(sectoriële integratie) en nader gespecificeerd in de basisdoelstellingen
van artikel 3. Artikelen 4 en 5 bevatten de middelen waarmee de Taalunie
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via haar organen het doel en de doelstellingen dient te verwezenlijken.
Zowel artikel 2 als artikel 3 beheersen dus hun interpretatie en
toepassing. Artikelen 4 en 5 zijn verschillend van aard, maar
noodzakelijkerwijze complementair met het oog op het bereiken van de
doelstellingen waartoe ze als instrumenten dienen (artikel 4) of kunnen
( artikel 5) worden gebruikt.
Het onderscheid tussen de artikelen 4 en 5, dat duidelijk blijkt uit de
tekst van het Verdrag, werd ook reeds in de voorbereidende werken en in de
omstandigheden rond de sluiting van het Verdrag onderstreept.
Ofschoon in het ontwerpverdrag voorgesteld door de werkgroep ad hoc de
bindende samenwerking van het toenmalige artikel 3 beperkt was tot de
spelling, initiatieven op het gebied van woordenboeken en grammatica's en
het examen en getuigschrift Nederlands voor buitenlanders, was ook reeds
het onderscheid met het latere artikel 5 gegeven (partijen verbinden zich
ertoe, wanneer het mogelijk en wenselijk is) (72]. "Deze beperking", aldus
de ontwerpmemorie van toelichting, "voorkomt overheidsdirigisme op een
gebied waar ruimte voor vrije ontwikkeling gewaarborgd moet blijveni' [73].
Immers, "naast specifiek omschreven terreinen van bindende samenwerking!I
geeft het Verdrag "een kader waarbinnen de regeringen een algemene politiek
inzake taal en letteren kunnen voeren. Zo'n kader is belangrijk want
niemand kan in details vooruitlopen op de richting en de vorm van een
dergelijke politiek in al haar uitvoerende aspecten. Te kiezen oplossingen
dienen ruime openingen te bieden naar andere terreinen van culturele ,
·.
samenwerking en integratie" [74].
De grondslag voor het onderscheid tussen de verplichtingen van de
artikelen 4 en 5 wordt genoemd in de ontwerpmemorie van toelichting',
opgesteld door de begeleidingscommissie. Immers, in artikel 5 gaat heföm
"sectoren waar zij geen eigen directe bevoegdheid hebben handelend op te.·
treden" [75].
In artikel 4, aldus de begeleiclingscommissie, gaan de partijen onder·
meer de verbintenis aan de spelling en de spraakkunst van de Nederlandse
taal gemeenschappelijk te bepalen. Waar dit binnen de bevoegdheid van de ·
beide verdragsluitende partijen ligt, verbinden zij zich verder tot een
·
gemeenschappelijk beleid, zoals ... " [76].
"Daarnaast", en dat betreft dan artikel 5, "zullen de verdragsluitend~
partijen gezamenlijk optreden waar dat mogelijk en wenselijk is, zonder te
vervallen in overheidsdirigisme op gebieden waar ruimte voor vrije
ontwikkeling gewaarborgd moet blijven" [77].
In het ontwerpverdrag breidde de begeleidingscommissie het
toepassingsgebied van artikel 4 uit in vergelijking met de door de
werkgroep ad hoc voörgestelde tekst. Deze formulering werd in de
uiteindelijke verdragstekst overgenomen.
ln artikel 5 stelde de begeleidingscommissie als aanhef voor: "De Hoge
Verdragsluitende Partijen zullen bovendien gezamenlijk: ... 11 • De in de .,,
ontwerpmemorie van toelichting vermelde beperking "waar dit mogelijk en.
wenselijk is" kwam in deze ontwerptekst niet uitdrukkelijk naar voren, mäat
verhindert niet dat deze passage aangaf hoe artikel 5 ook in de ogen van de
begeleidingscommissie diende te worden begrepen.
·
In de definitieve versie van de memorie van toelichting werden de . : , . , , . ·•
overeenkomstige passages uit de ontwerpmemorie overgenomen, met dien
verstande dat met betrekking tot artikel 5 weliswaar wordt gesteld, na de
vermelding van spelling en spraakkunst: "Waar dit binnen de bevoegdheid van :,
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de Verdragsluitende Partijen ligt", maar dan niet meer wordt gesproken, in
de context van artikel 4, over een gemeenschappelijk beleid, maar over
"harmonisatie en integratie van hun beleid" [78]. Gelet op wat in
paragrafen 2 en 3 werd uiteengezet, houdt deze wijziging evenwel geen
substantiële verandering in. Immers, integratie impliceert o.a.
gemeenschappelijkheid van beleid, naast inderdaad ook harmonisatie van het
beleid.
De andere hier van belang zijnde passages uit de ontwerpmemorie van
toelichting werden in de definitieve versie overgenomen, maar in de tekst
zelf van artikel 5 werd aan de aanhef uitdrukkelijk toegevoegd "waar zij
dit nodig achten", terwijl in de memorie nog steeds wordt gesproken van
"waar dit mogelijk en wenselijk is". Beide kwalificaties, beperkingen aan
de verdragsverplichting van artikel 5, dekken elkaar niet helemaal. Naar
ons oordeel dient de uitdrukkelijke formulering van de bedoeling van de
verdragspartijen in de verdragstekst zelf de voorrang te krijgen. In de
praktijk zal wellicht dit verschil geen grote moeilijkheden opleveren,
aangezien partijen een gezamenlijk optreden in het kader van artikel 5
slechts dan pas nodig zullen achten wanneer dit gezamenlijk optreden door
hen vooraf als mogelijk en wenselijk werd beoordeeld.
De omstandigheden van de sluiting van het Verdrag leveren terzake g6en
nieuwe elementen op.
Artikel 4 voorziet dus inderdaad, zoals in de vraagstelling
geformuleerd, in een aantal "verplichte" werkzaamheden voor de
verdragspartijen, terwijl de werkzaamheden in artkel 5 opgesomd als
"facultatief' kunnen worden gekwalificeerd.
De weerslag van de verdragsverplichting van artikel 5 op de bevoegdheid
van de verdragspartijen kwam reeds uitvoerig aan bod bij de beantwoording
van vraag 3. Blijkens de memorie van toelichting beogen de in de Taalunie
genomen gemeenschappelijke beslissingen het beleid in beide landen op
elkaar af te stemmen, te coördineren, te harmoniseren, te integreren; dan
gaat het dus om de uitoefening van de bevoegdheden waarover de Nederlandse
Taalunie beschikt, over reeds genomen beslissingen. Ook de weerslag hiervan
werd reeds onderzocht in het kader van vraag 3. De weerslag van de
verdragsverplichting op grond van artikel 5 wordt in de volgende paragraaf
behandeld.
Kwam het onderscheid tussen de artikelen 4 en 5 ook reeds tot uiting in
de tot nu toe gevolgde verdragspraktijk? De gewone besluiten van het Comité
van Ministers noch de mondelinge toelichting verstrekt door de Algemeen
Secretaris leveren terzake nieuwe elementen op. Anders is het gesteld met
de begrotingsbesluiten van heL Comité van Ministers. Een eerste indicatie
voor de vertaling in de verdragspraktijk van het juridisch onderscheid
vinden we in de bedragen opgevoerd in de begrotingen voor de onder beide
artikelen ressorterende activiteiten. Voor de zogenaamde werkvelden van
artikel 4 ( de verplichte werkzaamheden) werden in 1985 en 1986
respectievelijk 444.000 en 246.000 gulden in totaal ter beschikking
gesteld, terwijl dit voor de facultatieve werkzaamheden van artikel 5
respectievelijk 231.000 en 132.000 gulden bedroeg. He~ Comité van Ministers
voorzag dus bijna het dubbele begrotingsbedrag voor artikel 4 in
vergelijking met artikel 5 (79).
Dit verschil in begrotingsbedragen wordt in de memorie van toelichting
bij de begroting nader verklaard. Immers, de dwingende verbondenheid van de
verdragsverplichting vormt de grondslag voor het onderscheid tussen beide
284

artikelen [80]. Derhalve geeft het Comité van Ministers "in zijn eerste
begroting sedert het definitief worden van de Taalunie voorrang aan het
behalen van de doelstellingen die in artikel 4 van het Verdrag worden
aangegeven [81]. De beschikbare middelen en de noodzaak dat de organen van
de Taalunie op elkaar ingespeeld geraken, vormen bijkomende redenen om tot
deze prioriteitsbepaling over te gaan en niet al te veel doeleinden
tegelijkertijd na te streven, aldus nog de toelichting (82]. Op deze
prioriteitsvraag en dus op het onderscheid tussen de artikelen 4 en 5 van
het Verdrag wordt in de toelichting bij de begroting 1986 niet meer
teruggekomen.
Samenvattend kan wat de beschikbare verdragspraktijk betreft worden
gesteld dat deze aansluit bij het eerder vermelde onderscheid tussen de
artikelen 4 en 5, een onderscheid dat duidelijk blijkt uit het verschil in
formulering en dat bovendien wordt bevestigd door de voorbereidende werken
van het Verdrag en door de omstandigheden rond de sluiting ervan.
Tenslotte, en wellicht ten overvloede, kan andermaal worden herinnerd
aan het eerder, bij de beantwoording van vraag 3 gehanteerde onderscheid in
de soorten verdragsverplichtingen tussen "obligations of conducf' en
"obligations of result". In het eerste geval wordt de staat of een groep
staten een bepaalde gedragslijn voorgeschreven door het verdrag om het erin
gestelde doel te bereiken; in de tweede categorie mag de staat of een groep
staten naar eigen goeddunken de middelen kiezen om het doel neergelegd in
het verdrag te bereiken. De beleidsvrijheid in het tweede geval is groter,
maar zoals eerder aangestipt niet onbeperkt [83]; in het eerste geval moet
een bepaald middel worden gebruikt.
Wat de Taalunie aangaat, hebben we er bij de beantwoording van vraag 3
reeds op gewezen dat de verdragspartijen gezamenlijk een
resultaatsverplichting op zich hebben genomen -- het nastreven van het in
artikel 2 van het Verdrag gestelde doel -- maar tegelijk de daarbij normaal
horende beleidsvrijheid aanzienlijk hebben beperkt door het creëren van een
aantal "obligations of conduct", daarmee reeds dwingend de middelen
aangevend en de wijze waarop de sectoriële integratie dient te worden
verwezenlijkt.
De belangrijkste "obligations of conduct" zijn neergelegd in artikel 4.
Er is sprake van het gemeenschappelijk bepalen van een aantal onderdelen
van de integratie en het voeren van een gemeenschappelijk beleid op een
aantal terreinen. Het doel van deze regels is de integratie. De
particular course of conduct" bestaat in het voortaan gemeenschappelijke
karaker ervan. Artikel 4 laat geen ruimte meer voor het discretionair
bepalen door de verdragspartijen van wat al dan niet gemeenschappelijk zou
dienen te geschieden. Ook de verdragspartijen gezamenlijk beschikken niet
meer over de vrijheid om te bepalen dat de in artikel 4 opgesomde
activiteiten al dan niet gemeenschappelijk dienen te worden ondernomen.
Deze beleidsvrijheid is er voor de verdragspartijen wèl in de situatie
voorzien in artikel 5. De fundamentele resultaatsverplichting van het
Verdrag -- de integratie bevorderen, nastreven en realiseren -- dienen de
verdragspartijen na te leven. Over de manier waarop dit resultaat moet
worden bereikt, laat het Verdrag hun, via artikel 5, naast de verplichting
van artikel 4, de vrijheid om gezamenlijk te bepalen ("waar zij dit nodig
achten") of de middelen in artikel 5, a-h, zullen worden aangewend. De in
artikel 5 opgenomen bepalingen verwoorden dan ook aan de fundamentele
resultaatsverplichting van het Verdrag ondergeschikte, afzonderlijke
11

11
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verplichtingen tot het bereiken van deelresultaten ( aanmoedigen,
bevorderen, streven).
In artikel 4 gaat het dus om een absolute "obligation of conduct", in
artikel 5 gaat het om een gekwalificeerde resultaatsverplichting, met een
ruim aanwezige beoordelingsmarge, maar zoals trouwens ook voor artikel 4 na
te leven op een integratiegerichte manier.

2.10.5. Is er nog resterende beleidsvrijheid voor de verdragspartijen?

De kern van de verdragsverplichtingen voor de lidstaten van de Nederlandse
Taalunie werden vastgelegd in de artikelen 4 en 5. Het onderscheid in
draagwijdte tussen beide bepalingen hebben we in de vorige paragraaf
onderzocht. Gelet op de vraagstelling van vraag 10 dienen we nu eerst na te
gaan of er nog gesproken kan worden van beleidsvrijheid voor de beide
verdragspartijen. Immers, of en in welke mate overleg wenselijk of
verplicht is zal mede daardoor worden bepaald.
2.10.5.1. Buiten het toepassingsgebied van het Verdrag
De kernverplichtingen van artikelen 4 en 5 worden in hun draagwijdte
begrensd door het materiële toepassingsgebied van het Taalunieverdrag zoals
dit omschreven is in artikel 2 van de overeenkomst. Daar worden het
voorwerp en het doel van de Taalunie geformuleerd. De
verdragsverplichtingen van welke aard ze ook mogen zijn, kunnen uitsluitend
betrekking hebben op de materies en aangelegenheden die in het Verdrag zijn
opgesomd.
Wat tot het materiële toepassingsgebied van het Verdrag dient te worden
gerekend -- de integratie op het gebied van de Nederlandse taal en letteren
in de ruimste zin -- wordt op een limitatieve wijze opgesomd in artikel 2,
paragraaf 2. De beperking die de lidstaten aan hun beslissingsvrijheid
hebben aangebracht door het sluiten van het Verdrag strekt zich dus niet
uit tot gebieden vallende buiten deze opsomming. Met andere woorden daar
hernemen de soevereine bevoegdheden van de beide lidstaten hun volledige
werking en is er ruimte voor beleidsvrijheid. De bedoeling van de
verdragspartijen is alleen geweest zich te verbinden tot de in het Verdrag
geregelde verplichtingen op de eveneens in het Verdrag omschreven gebieden.
In paragraaf 2.10.6. zullen we nagaan of de beleidsvrijheid die de
partijen bezitten buiten het toepassingsgebied van het Taalunieverdrag een
absoluut karakter draagt, dan wel eveneens aan zekere beperkingen is
onderworpen. Wel kan reeds worden opgemerkt dat uit de beantwoording van
vraag 2 duidelijk is geworden, dat het gedrag van partijen inzake
aangelegenheden die liggen buiten het Taalunieverdrag nog wel steeds, voor
zover van toepassing, wordt beheerst door het tussen de zelfde partners
gesloten Cultureel Verdrag van 1946, ofschoon uiteraard met minder ver
reikende verdragsverplichtingen. We hebben toen eveneens aangeduid welke
van de bepalingen uit het Cultureel Verdrag van 1946 als onverenigbaar met
het Taalunieverdrag dienen te worden beschouwd.
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2.10.5.2. Binnen het toepassingsgebied van het Verdrag
De vraag naar het bestaan van resterende, individuele beleidsvrijheid voor
de lidstaten van de Nederlandse Taalunie doet zich voor op een
verschillende manier, al naar gelang het gaat om verdragsverplichtingen ex
artikel 4 of op basis van artikel 5. Reeds eerder hebben we uiteengezet dat
de lidstaten in de aangelegenheden beheerst door artikel 4 over geen
bevoegdheid terzake meer beschikken. De Nederlandse Taalunie is derhalve
exclusief bevoegd om op die terreinen beleidsbepalend op te treden via haar
organen. Er kan dus geen sprake meer zijn van resterende beleidsvrijheid
voor de lidstaten. Artikel 4 houdt de verplichting in tot gemeenschappelijk
beleid op de in paragrafen a-f vermelde terreinen en tot overleg in
paragraaf g. Dit impliceert dat het bepalen van het beleid terzake niet
meer eenzijdig kan geschieden.
Als de lidstaten individueel niet meer over beleidsvrijheid beschikken,
bestaat die vrijheid dan wellicht nog wel voor hen gezamenlijk? Ook hierop
dient, voor wat betreft artikel 4, negatief te worden geantwoord, in deze
zin dat uit de memorie van toelichting blijkt dat het in artikel 4 gaat om
bindende samenwerking. De lidstaten beschikken derhalve ook gezamenlijk
niet over de beleidsvrijheid om artikel 4 niet uit te voeren. Ze zijn ook
gezamenlijk verplicht tot het uitstippelen van een gemeenschappelijk
beleid. Bovendien wordt hun beleidsvrijheid over de inhoud van dit beleid
verder beperkt door de verplichting het beleid gezamenlijk te bepalen op
een integratiegerichte manier en uiteraard volgens de procedure die in het
Verdrag is opgenomen met betrekking tot het ganse besluitvormingsproces.
De situatie is verschillend wanneer we kijken naar artikel 5, omdat het
daarbij gaat, zoals eerder gesteld, om een gekwalificeerde
resultaatsverplichting.
De materiële inhoud van de verplichtingen van artikel 5 slaat op
gezamenlijk aanmoedigen, bevorderen, organiseren en streven. Het gaat dus
niet om werkelijk beleidsbepalende beslissingen in de strikte zin van het
woord. De verplichting voor de lidstaten bestaat erin de vermelde
initiatieven op de terreinen, opgesomd in paragrafen a-h, gezamenlijk te
ondernemen.
De kwalificatie van deze verplichting -- beperkt in vergelijking met
waartoe de partijen zich in artikel 4 hebben verbonden -- is gelegen in de
zinsnede "waar zij dit nodig achten". Met andere woorden, het ogenblik
waarop de verdragsverplichting voor de partijen van artikel 5 ontstaat is
verschillend ten opzichte van artikel 4. De verder reikende
verdragsverplichting van artikel 4 bestaat in zijn volledige omvang, met
alle juridische consequenties, sedert het sluiten van het Taalunieverdrag.
De verdragsverplichting daarentegen van artikel 5 is weliswaar additioneel
-- "zullen bovendien11 - - ten opzichte van artikel 4, maar wordt pas
operationeel wanneer partijen het nodig hebben geacht gezamenlijke
initiatieven te ontplooien. Anders gezegd, er is dus een afzonderlijk
optreden of een afzonderlijke beginselbeslissing van de verdragsluitende
partijen nodig om artikel 5 zijn volledige uitwerking te laten hebben.
In dit perspectief dient dan ook te worden gesteld dat er in beginsel
beleidsvrijheid bestaat voor de lidstaten tot en zolang zij niet
gezamenlijk van oordeel zijn dat het nodig is uitvoering te geven aan
artikel 5. Zolang dat niet is geschied, is er beleidsvrijheid, maar ook
deze is niet onbeperkt, omdat ook hier de algemene verdragsverplichting tot
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uitvoering te goeder trouw en de integratiegerichte interpretatie ervan
verhinderen dat een lidstaat eenzijdige initiatieven ontplooit op de in
artikel 5 vermelde gebieden en wel op een manier waardoor gezamenlijke
initiatieven in de toekomst onmogelijk of zeer moeilijk worden gemaakt.
Voldongen feiten als resultaat van eenzijdige initiatieven houden dan het
risico in dat partijen gezamenlijk initiatieven niet nodig kunnen achten.
Zodra de verdragspartijen gezamenlijke initiatieven nodig hebben geacht,
kan er van de zoëven vermelde beperkte beleidsvrijheid tot eenzijdig
optreden geen sprake meer zijn. Het zal dan evenwel van de inhoud van een
genomen beslissing afhangen of het Comité van Ministers nog beleidsvrijheid
aan de partijen overlaat, bijvoorbeeld over de manier en modaliteiten van
het aanmoedigen, bevorderen, streven en organiseren. Als eenmaal deze
initiatieven nodig worden geacht, dienen ze gezamenlijk te worden
ondernomen; maar gelet op hun aard is er wellicht toch nog ruimte voor
concrete invulling van de modaliteiten ervan.
De lidstaten van de Taalunie beschikken dus over de gezamenlijk uit te
oefenen beleidsvrijheid om te bepalen waar en wanneer gezamenlijke
initiatieven zoals vermeld in artikel 5 nodig zijn. Is deze gezamenlijke
beleidsvrijheid volledig en absoluut, met andere woorden kunnen de
verdragspartijen besluiten om niet over te gaan tot uitvoering van artikel
5? Ons komt het voor dat een volledig nalaten terzake, gelet ook op de
belangrijke plaats die ook aan artikel 5 toekomt in het kader van het ganse
Vcrdrag en rekening houdend met het doel van de Taalunie, niet kan worden
verdedigd. Voorwerp en doel en ook de geest van het Taalunieverdrag hebben
als gevolg dat de lidstaten veel sneller zullen moeten oordelen dat
gezamenlijke intitiatieven nodig zijn en dit op grond van de op hen
gezamenlijk rustende globale resultaatsverplichting om het doel van de
Nederlandse Taalunie naderbij te brengen. Het nalaten van de facultatieve
werkzaamheden van artikel 5 zou terzake een ernstige tekortkoming
betekenen. Ook het gedurende lange tijd uitstellen van een beslissing dat
gezamenlijke initiatieven nodig zijn, zou moeilijk te rijmen zijn met de
ook op de lidstaten gezamenlijk en op de organen van de Taalunie rustende
algemene verplichting het Verdrag te goeder trouw uit te voeren.
Om uit te maken of aan deze zoëven vermelde verplichting -- die de
gezamenlijke beleidsvrijheid inzake artikel 5 dus inhoudelijk en in de tijd
beperkt -- werd voldaan en om na te kunnen gaan of de beleidsvrijheid voor
de afzonderlijke partijen nog bestaat, is het dus van belang te weten
wanneer de Hoge Verdragsluitende Partijen het nodig hebben geacht tot
gezamenlijke initiatieven van bevorderen, aanmoedigen, streven of
organiseren over te gaan. Vooral gelet op de tweede consequentie en
rekening houdençl met de formele besluitvormingsprocedure voorzien in het
Verdrag, lijkt het aangewezen ervan uit te gaan dat gebruik Werd gemaakt
van de mogelijkheid van artikel 5 zodra er terzake een besluit werd genomen
door het Comité van Ministers, met andere woorden de situatie moet klaar,
duidelijk en ondubbelzinning kunnen worden genoemd. Bijzonder indicatief in
dit verband zijn uiteraard, ofschoon niet uitsluitend, de
begrotingsbesluiten. Het vaststellen van voor de uitvoering, zelfs in een
voorbereidende fase, van artikel 5 noodzakelijk geachte begrotingsbedragen
houdt in dat het Comité van Ministers gezamenlijke initiatieven nodig acht.
Daarom moet worden vastgesteld dat een dergelijke beslissing van het
Comité van Ministers reeds aanwezig moet worden geacht voor de -in de
begrotingen 1985 en 1986 opgesomde terreinen in Deel B (Werkvelden) en C
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(Overhevelingen), die aangelegenheden betreffen van artikel 5. Op basis van
de begrotingsbesluiten 1985 en 1986 is dit dus reeds het geval voor een
ganse reeks onderwerpen [84], met de eraan verbonden juridische gevolgen.
We schreven zoëven dat niet alleen de begrotingsbesluiten terzake
belangrijk zijn. Het Comité van Ministers zelf heeft hierop gewezen in zijn
toelichting bij de begroting 1985 toen werd gehandeld over het niet in
begrotingstermen uitgedrukte werkgebied: "In de afgelopen twee jaar heeft
het Comité van Ministers enige malen vastgesteld dat het van belang was
gezamenlijk standpunten in te nemen over bepaalde onderwerpen die niet in
begrotingstermen van de Nederlandse Taalunie worden uitgedrukt. Dit is o.a.
het geval geweest met de Open Universiteit, de Vaste Boekenprijs en een
eventueel geïntegreerd mediabeleid. Het Comité van Ministers ging hierbij
uit van de gedachte dat het voeren van een gezamenlijk beleid op het gebied
van de Nederlandse taal en letteren niet noodzakelijkerwijze in alle
gevallen leidt tot het standpunt dat ook de financiering van dergelijke
onderwerpen via de begroting van de Nederlandse Taalunie zou moeten
plaatsvinden" [85]. Ook een gezamenlijke standpuntbepaling zou dus als
startsein voor de toepassing of als aanloop voor gezamenlijke initiatieven
op het gebied van artikel 5 kunnen worden beschouwd, mits tot stand gekomen
volgens de gebruikelijke besluitvormingsprocedure. We denken hierbij dan
met name aan de naleving van het voorschrift van artikel 7, 5e alinea.

2.10.6. Opnieuw de algemene verdragsverplichting, maar geen bepaling
analoog aan artikel 5 van het EG-verdrag

Het beginsel "pacta sunt servanda" vat een dubbele regel samen: een van
kracht zijnde overeenkomst is niet alleen bindend voor de staten die er
partij bij zijn, maar moet bovendien door hen te goeder trouw worden uitgevoerd (artikel 26 van het Verdrag van Wenen).
Het beginsel is van toepassing op elk verdrag dat van kracht is in de
zin van artikelen 24 en 25 van het Verdrag van Wenen en impliceert dat
partijen bij een verdrag zich moeten onthouden van elke handeling "visant à
réduire à néant l'objet et le but du traité" [86]. Dit geldt uiteraard ook
voor de lidstaten van de Nederlandse Taalunie. Anderzijds, positief
geformuleerd, vloeit uit het beginsel de verplichting voort om alle gepaste
maatregelen te treffen voor de uitvoering van het Verdrag [87]; dit houdt
uitvoeringsmaatregelen in van financiële, administratieve, technische of
juridische aard, en dus ook het aanbrengen van eventuele wijzigingen aan de
interne rechtsorde [88].
In het algemeen laat het volkenrecht aan de staten de vrijheid om,
binnen het kader van de bepalingen van het verdrag, te kiezen op welke
manier ze de verdragsbepalingen zullen uitvoeren [89]. In het voorgaande
hebben we reeds voldoende uiteengezet hoe deze vrijheid in het
Taalunieverdrag werd opgevat, uiteindelijk beheerst door het voorwerp en
het doel van de overeenkomst.
De resultaatsverplichting die aan het Verdrag inzake de Nederlandse
Taalunie ten grondslag ligt, heeft betrekking op de integratie van
Nederland en de Nederlandse gemeenschap in België op het gebied van de
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin. Met dat doel werd de
Nederlandse Taalunie opgericht als internationale organisatie. Haar organen
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en haar lidstaten moeten die integratie nastreven met behulp van het hun
ter beschikking staande rechtsinstrumentarium. De vraag naar resterende
beleidsvrijheid hebben we in de vorige paragraaf besproken. De daar gegeven
beschouwingen nemen evenwel niet weg dat een globale resultaatsverplichting
ook "altijd de verplichting van de staat betekent om zich voortdurend zo te
gedragen ( of te onthouden van gedragingen) dat het voorgeschreven resultaat
bereikt wordt", aldus Meijers [90].
Het beginsel pacta sunt servanda omvat de verplichting om het
Taalunieverdrag te goeder trouw uit te voeren, wat voor de lidstaten
impliceert dat zij alle nodige uitvoeringsmaatregelen moeten nemen die
worden voorgeschreven, ofwel rechtstreeks in het Verdrag, hetzij in
besluiten van het Comité van Ministers, en anderzijds dat zij zich
voortdurend zo gedragen, of zich onthouden van gedragingen, dat de
integratie wordt bereikt.
De discussie op de Conferentie van Wenen rond het Luxemburgse voorstel
[91] heeft duidelijk gemaakt dat het beginsel pacta sunt servanda inderdaad
dient te worden opgevat zoals zoëven beschreven, zonder dat daarover in elk
verdrag nog eens afzonderlijke en uitdrukkelijke bepalingen dienen te
worden opgenomen. Het gaat immers om een fundamenteel beginsel van het
verdragsrecht. Toch bevat een belangrijk constitutief verdrag dat eveneens
op de integratie gericht is wel een dergelijke bepaling. Artikel 5 van het
EG-verdrag luidt immers: "De Lidstaten treffen alle algemene of bijzondere
maatregelen welke geschikt zijn om de nakoming van de uit dit Verdrag of
uit handelingen van de Instellingen der Gemeenschap voortvloeiende
verplichtingen te verzekeren. Zij vergemakkelijken de vervulling van haar
taak. Zij onthouden zich van alle maatregelen welke de verwezenlijking van
de doelstellingen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen".
Een analoge bepaling ontbreekt in het Taalunieverdrag. Maar hoe wordt
artikel 5 van het EG-verdrag geïnterpreteerd? Voegt het artikel iets toe
aan wat reeds eerder over de draagwijdte van pacta sunt servanda werd
gezegd? Zo ja, dan geldt de additionele draagwijdte niet voor de Taalunie;
zo niet, dan kan het ontbreken van een analoge bepaling in het
Taalunieverdrag wellicht worden betreurd, maar is de juridische positie
niet verschillend ten opzichte van wat reeds werd opgemerkt.
De meest gezaghebbende Nederlandstalige commentatoren schrijven in
verband met artikel 5 het volgende: "Artikel 5 bevat twee positieve en een
negatieve verplichting voor de Lidstaten waarvan thans vrijwel algemeen
wordt aangenomen, dat zij naast de talrijke in het verdrag vastgelegde
verplichtingen een zelfstandige betekenis hebben. Wel kan men zich afvragen
of het hier om een voor de Lidstaten bindende 'restatement' gaat van
algemeen geldende volkenrechtelijke beginselen van verdragsinterpretatie;
of juist om daarbovenuit gaande verplichtingen. Wij laten deze interessante
vraag hier rusten" (92]. Hier kan dus geen nadere indicatie uit worden
afgeleid.
Uit artikel 5 van het EG-verdrag kunnen de volgende elementen worden
afgeleid, aldus een gezaghebbend Engelstalig commentator:
informatieverplichting voor de Lidstaten naar de instellingen van de
Gemeenschap toe, nationale rechtbanken moeten interpretatie door het Hof te
Luxemburg aanvaarden en toepassen, Lidstaten mogen niet interfereren met de
toepassing van gemeenschapsrecht, zoals bijvoorbeeld door het uitvaardigen
van nationale wetgeving die ermee strijdig is [93].
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De jurispruderitiè van het Hof van Justitie van Luxemburg levert o.a. de . .
volgende elementen op in verband met artikel 5.
De tweede paragraaf van artikel 5 bevat een algemene verplichting voor
de Lidstaten waarvan de concrete inhoud in elk afzonderlijk geval
afhankelijk is van de toepasselijke bepaling van gemeenschapsrecht [94].
Elke lidstaat moet de consequenties erkennen voor zijn interne rechtsorde
van zijn lidmaatschap in overeenstemming met de algemene verplichtingen van
artikel 5 die op de Lidstaten rusten [95]. Indien de Lidstaten tijdens de
overgangsperiode (na toetreding) en zolang de Gemeenschap van haar
bevoegdheden nog geen gebruik heeft gemaakt, aangepaste maatregelen mogen
treffen (in de sector van de bescherming van de biologische rijkdommen van
de zee), dan dienen ze dat te doen zonder dat de algemene
samenwerkingsplicht van artikel 5 daaronder lijdt [96]. Deze algemene
samenwerkingsplicht is bijzonder noodzakelijk wanneer het onmogelijk is
gebleken om een gemeenschappelijk beleid tot stand te brengen omwille van
belangentegenstellingen die nog niet werden overbrugd [97}.
Het in artikel 5 neergelegde samenwerkingsbeginsel moet eveneens worden
toegepast wanneer de rechterlijke instanties van de Lidstaten de uit de
rechtstreekse werking van de gemeenschapsbepalingen voortvloeiende
rechtsbescherming waarborgen [98].
Artikel 5 van het EG-verdrag laat de onderscheiden Lidstaten wel vrij te
kiezen welke algemene en bijzondere maatregelen passen, de keuze van
sancties -- ook strafrechtelijke -- daaronder begrepen [99].
Uit artikel 5, 2e alinea van het EG-verdrag volgt dat, ofschoon
verdragsartikelen zich ook tot ondernemingen kunnen richten, de Lidstaten
de verplichting hebben geen maatregelen te nemen of te handhaven welke die
verdragsbepalingen hun nuttig effect kunnen ontnemen (100]. Anderzijds
vormt vertraagde uitvoering van een besluit van de communautaire overheid
door de nationale administratie een schending van artikel 5, eerste alinea
van het EG-verdrag [101].
Uit deze beknopte gegevens kan voldoende worden afgeleid dat de
interpretatie en toepassing van artikel 5 EG weliswaar en uiteraard verband
houden met het eigen karakter van de communautaire rechtsorde, ook op
institutioneel vlak, maar dat de concrete modaliteiten ervan in feite op
niets anders neerkomen dan wat reeds vervat ligt in het beginsel pacta sunt
servanda. Het ontbreken in het Taalunieverdrag van een aan artikel 5
analoge bepaling heeft dus geen juridische consequenties voor de naleving
van de algernene verdragsverplichting.
Mutatis mutandis kunnen de toepassingsmodaliteiten van artikel 5 van het
EG-Verdrag dan ook worden toegepast op de Nederlandse Taalunie, precies
omdat ze behoren tot en afgeleid kunnen worden uit de algemene
verdragsverplichting. Het mutatis mutandis slaat vooral op het verschil in
aard van beide internationale organisaties, een verschil waarop bij de
beantwoording van vraag 1 werd ingegaan. De Nederlandse Taalunie beschikt
niet over supranationale organen en/of bevoegdheden. Informatie- en
overlegverplichtingen binnen het kader van de Nederlandse Taalunie komen
dus wel degelijk in een ander perspectief te staan, maar zijn niettemin
aanwezig. Toetsing aan doel en doelstellingen van het Taalunieverdrag
geschiedt niet door een supranationale autoriteit zoals de Commissie van de _.
Europese Gemeenschappen, maar door en binnen het Comité van Ministers en .
door de afzonderlijke lidstaten die het recht hebben om elkaar tot naleving
·
van hun constitutionele verplichtingen aan te spreken (102].
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Zo belanden we dan bij de vraag of voorafgaand overleg of toetsing, als
vorm van een dergelijke algemene verdragsverplichting -- die overigens dus
geldt binnen het materiële toepassingsgebied van het Taalunieverdrag -- ook
als plicht kan worden beschouwd in de vrije beleidsruimte van de
afzonderlinge lidstaten zoals we die in paragraaf 2.10.5. hebben
omschreven.

2.10.7. Voorafgaand overleg of toetsing in Taaluniekader in de vrije
beleidsruimte: wenselijk maar niet verplicht?
2.10.7.1. De vrije beleidsruimte
De omvang van de vrije beleidsruimte kwam in paragraaf 2.10.5. reeds ter
sprake. Er zij aan herinnerd dat de vrije beleidsruimte voor de
verdragspartijen drie terreinen omvat: ten eerste de aangelegenheden die
vallen buiten het materiële toepassingsgebied van het Taalunieverdrag en
evenmin behoren tot de werkingssfeer van het Cultureel Verdrag van 1946;
ten tweede de aangelegenheden die vallen buiten het materiële
toepassingsgebied van het Taalunieverdrag maar wel behoren tot de
werkingssfeer van het Cultureel Verdrag van 1946; en ten derde de
aangelegenheden die vallen binnen het materiële toepassingsgebied van het
Taalunieverdrag maar ressorteren onder artikel 5 en dit tot zolang er geen
indicatie is van de Hoge Verdragsluitende Partijen dat zij gezamenlijk
optreden terzake nodig achten.
De tweede categorie aangelegenheden blijft hier verder buiten
beschouwing. Daarop zijn immers de bepalingen van het Cultureel Verdrag van
1946 normaal van toepassing met daarin o.a. de rol en functie toebedeeld
aan de Gemengde Commissie. De verdragspartijen dienen de daarin opgenomen
verdragsverplichtingen verder na te komen, aangezien het per definitie gàat
om bepalingen waarvan, bij de beantwoording van vraag 2, werd aangenomen
dat de concrete toepassing ervan niet onverzoenbaar was met de toepassing
van het Taalunieverdrag en die derhalve niet als opgeschort dienen of
kunnen worden beschouwd.
Van belang zijn dus hier alleen de kwesties vallende buiten het
Taalunieverdrag en buiten het Cultureel Verdrag van 1946 enerzijds en de
aangelegenheden vermeld in artikel 5 anderzijds gedurende een in de tijd
niet als onbeperkt te beschouwen overgangsperiode. Wat deze laatste groep
betreft is het van groot belang er nogmaals op te wijzen dat hier de
tijdelijke beleidsvrijheid wordt beperkt en beheerst door de algemene
verdragsverplichting tot uitvoering te goeder trouw en op
integratie-gerichte interpretatîe. Beide verhinderen, het zij herhaald, dat
een lidstaat eenzijdige initiatieven ontplooit op de in artikel 5 vermelde
gebieden en wel op een manier waardoor gezamenlijke initiatieven in de
toekomst onmogelijk of zeer moeilijk worden gemaakt. Voldongen feiten als
resultaat van eenzijdige initiatieven houden dan het risico in dat partijen
gezamenlijke initiatieven niet meer nodig kunnen achten.
In dit licht lijkt het ons dan ook volledig verantwoord en in
overeenstemming met de geest van het Taalunieverdrag te aanvaarden dat de
algemene verdragsverplichting èn de integratie-gerichtheid van de
Nederlandse Taalunie voorafgaand overleg en toetsing -- nog nader te

292

omschrijven begrippen -- op initiatief van de betrokken -verdragspartij
vereisen, indien zij van de nog tijdelijk bestaande beleidsvrijheid gebruik
wil maken, zelfs ofschoon deze overlegverplichting niet uitdrukkelijk in de
tekst van het Verdrag is opgenomen voor zover h et aangelegenheden vermeld
in artikel 5 betreft.
Immers, de lidstaten hebben altijd de verplichting ·om zich voortdurend
zo te gedragen, of zich te onthouden van gedragingen, dat het
voorgeschreven resultaat, in casu de integratie, wordt bereikt.
Het niet-naleven van deze aan de integratie inherente
overlegverplichting kan schending van de algemene verdragsverplichting
opleveren, indien bij afwezigheid van dergelijk overleg de eenzijdige
initiatieven worden ontplooid met de reeds eerder omschreven daaraan
verbonden gevolgen wat de toepassing van artikel 5 betreft.
Op deze met artikel 5 verband houdende kwesties wordt verder alleen nog
ingegaan voor zover nadere beschouwingen ook op die situatie van toepassing
kunnen worden geacht. We houden ons dus in beginsel verder alleen nog bezig
met de buiten het materiële toepassingsgebied van het Verdrag vallende
aangelegenheden die niet tevens behoren tot de werkingssfeer van het
Cultureel Verdrag van 1946. Eerst onderzoeken we nog de begrippen overleg
en toetsing.
2.10.7.2. De begrippen overleg en toetsing

In paragraaf 2.10.6. hebben we de relatie
verdragsverplichting -- uitvoering van het verdrag te goè der trouw -- en de
afwezigheid van een verdragsbepaling zoals artikel'S ·vaîr hêt EG-verdrag. De
gevolgen voortvloeiend uit de algemene resulta.atsvêf plichting van het
Nederlandse Taalunieverdrag werden daarbij ääiigèd~f~;l~r-wijl tevens werd
vastgesteld dat de concrete modaliteiten van ~!ükel? X~ ~etEG-verdrag
in feite op niets anders neerkomen dan wat reed~ ligty~ry~t in het
.. • . •.. ,.:,/:,:· ;A: ,:,, ,,< .•.
beginsel pacta sunt servanda.
De van belang zijnde taalkundige betekenis vaii'.óvêrlêg' isuitèräard "het
raadplegen van anderen, beraadslaging", met hëtoOgdp~f tg~tsing, d.w.z.

"het onderzoeken van een verordening of weto~ l;~~ij~~éëic:l .n1et een andere
(norm) Il [103],
.· · . .·•·•:•
•:) }::•; ;:r,u::::;; .. \

"De belangrijkste plicht die een staat heeftiII~~jF::~~.!tyi~\'~*> ··••·•.•
lidstaat van een internationale organisatie is ?~l?Xê~l.. a.F3-Il ëyt werk van
een internationale organisatie mee te werkeIJ. ... q ~za~.f ~j~ ~~~ben de
lidstaten de plicht te waken over het goed func.t~p~~~~~,:X~ q.e,.~rg;anisatie,
haar besluiten uit te voeren en haar de midd~lêri ter: bèsc.~~g; te stellen
om de taken uit te voeren die aan de organis~ti{ zijn opgtfrit~g;g~\ aldus
Schermers [104]. Dit geldt ook voor de lidstate~ yagde,) 'fed~l !cll:1.ds~;::)
Taalunie.
. ·. .. \i .,\\ }'.('.) t':?fr ~
~Il:ft, /)f•,gi' : .·{, :;}\:
Consultatieprocedures kunnen in het kadef..\T.a~:?~~.~t~fg;g~\T~fil~rrièntele
organisatie .dienen "om inbreuken op de bas.i ~n?r~~~i:l i •Xi()R~g~~Il, zonder dat
de consultatie kan leiden tot juridisch bind~~êr?C:~l~t~~l?-:,~~gsg11s.y~~
een basisnorm af te wijken of om toetsing da~r?':l.1 0 9~}!}~;.~?113.~~~~j :•..
bestaat dan slechts een consultatieverplic~~~g.;,~ à aflpoB Y~,,~.~.{Hë(GJ))'
c~~sultatieprocedure blijf~ in deze hypot~~srA~ .~etrg~~q il,?jf1
VTIJ het voorgenomen beleid toch door te·~~t,{~!\r ,J }9,~]. ,~,~:~
i ~gg,p fit.\. ·.
geschreven met het oog op intemationalèe,Ç?rf9~~:~he .or anisati~~f if .~.~Vän
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het basisverdrag bovendien een dergelijke consultatieverplichting
uitdrukkelijk voorziet, is de achterliggende gedachte eveneens van belang
voor de Nederlandse Taalunie en voor de verdragspartijen wanneer ze,
gebruik makend van hun vrije beleidsruimte binnen het kader van het
Verdrag, gehouden zijn tot onderling overleg. Het overleg kan, gelet op het
intergouvernementele karakter van de Taalunie, niet leiden tot juridisch
bindende besluiten en de betrokken lidstaat blijft derhalve vrij zijn
voorgenomen beleid door te zetten, maar dit kan dan leiden tot schending
van de algemene verdragsverplichting en van de aan het Taalunieverdrag ten
grondslag liggende resultaatsverplichting.

2.10.7.3. Een redenering a fortiori op basis van artikel 4, g?
Artikel 4, g is de enige plaats in het Taalunieverdrag waar een
uitdrukkelijke overlegplicht voor de verdragsluitende partijen, en dit dan
in het kader van de bindende samenwerking, is opgenomen. Artikel 4, g is
ook de enige paragraaf uit artikel 4 die, in totale afwijking van de
paragrafen a-f, niet handelt over het dwingend voeren van een
gemeenschappelijk beleid, maar, eveneens dwingend, slechts over het plegen
van overleg [106).
Het toepassingsgebied van deze overlegplicht wordt territoriaal nader
omschreven: het moet gaan om betrekkingen van de verdragspartijen tot derde
landen of tot internationale instellingen of bijeenkomsten. Een element van
externe betrekkingen is dus wezenlijk voor de consultatieplicht. Hierop
werd nader ingegaan bij de beantwoording van vraag 6 [107]. Is dit externe
aspect afwezig, dan doet er zich eigenlijk helemaal geen probleem voor,
daar in die hypothese de bindende samenwerking via het voeren van een
gemeenschappelijk beleid of artikel 5 van toepassing is.
Het materiële toepassingsgebied van de consultatieplicht wordt gevormd
door het belang van de Nederlandse taal of de doelstellingen van het
Taalunieverdrag: hierop slaat de overlegplicht voor de externe relaties.
De doelstellingen van de Taalunie zijn opgesomd in artikel 3 van het
Verdrag. Zijn de gemeenschappelijke ontwikkeling van de Nederlandse taal,
de gemeenschappelijke bevordering van de kennis en het verantwoord gebruik
ervan, de gemeenschappelijke bevordering van de Nederlandse letteren of de
gemeenschappelijke bevordering van de studie en verspreiding van de
Nederlandse taal en letteren in het buitenland in het geding, dan eist
artikel 4, g het plegen van overleg. Over de wijze waarop dit overleg dient
te worden gevoerd, bv. wie het initiatief kan of moet nemen en welk
resultaat eraan dient te worden verbonden, regelt het Verdrag verder niets.
Naast de doelstellingen van de Taalunie kunnen eventueel ook de belangen
van de Nederlandse taal in externe relaties in het geding zijn en dus nopen
tot het plegen van overleg. Deze belangen van de Nederlandse taal worden
afzonderlijk vermeld naast de doelstellingen, maar worden niet nader
omschreven. Het gebruik van het disjunctief "of' laat vermoeden dat aan de
belangen van de Nederlandse taal een zelfstandige betekenis dient te worden
toegekend, los van de in artikel 3 vermelde doelstellingen, ofschoon
daaraan uiteraard en evident de belangen van de Nederlandse taal ten
grondslag liggen.
Aangezien er geen speciale procedure voor het starten van dit overleg is
voorzien, dient te worden aangenomen dat elk van de verdragspartijen van
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oordeel kan zijn dat bijvoorbeeld de belangen van de Nederlandse taal in
het geding zijn: met andere woorden elke verdragspartner kan zijn eigen
interpretatie geven aan "de belangen van de Nederlandse taal". Evenmin is
uitgesloten dat het Comité van Ministers als orgaan dat zorg draagt voor de
uitvoering van het Verdrag terzake een initiatief neemt, hetzij via het op
gang brengen van dit overleg, hetzij via een besluit waarin een nadere
omschrijving wordt gegeven van "de belangen van de Nederlandse taal". Dit
laatste is eerder onwaarschijnlijk zodat de inroeping van de overlegplicht,
door één van de verdragspartijen of door het Comité van Ministers,
vermoedelijk een ad-hoc-karakter zal dragen en de belangen van de
Nederlandse taal dan ook op een pragmatische wijze, via elkaar opvolgende
consultatierondes, nader zullen worden omschreven.
De overlegverplichting van artikel 4, g geldt dus binnen dat ruime
toepassingsveld -- de belangen van de Nederlandse taal of de doelstellingen
van dit Verdrag -- maar alleen in de betrekkingen tot derde landen of tot
internationale instellingen of bijeenkomsten.
Daar de belangen van de Nederlandse taal ruim kunnen worden opgevat en
dus ook aangelegenheden kunnen omvatten die vallen buiten het gebied van de
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin zoals omschreven in artikel
2, paragraaf 2, rijst de vraag of in die gevallen de overlegverplichting
eveneens geldt. Het antwoord daarop is positief, op voorwaarde dat de
problemen zich voordoen in betrekkingen tot derde landen of tot
internationale instellingen of bijeenkomsten.
De uitdrukkelijke verwijzing naar en vermelding van deze exterrte
situatie door de verdragspartijen duidt hun bedoeling aan om de
overlegplicht tot die situaties te beperken, zelfs rekening houdend met de
ruime interpretatie die aan de belangen van de Nederlandse taal kan worden
gegeven. In andere gevallen doet zich de hypothese van artikel 4, a-f of
van artikel 5 voor. In hypothesen vallende buiten deze artikelen en dus ook
buiten het Verdrag, waarbij de belangen van de Nederlandse taal in het
geding zijn, maar niet in externe relaties, en dus in het interne beleid
van een of beide verdragspartners kan, zonder uitdrukkelijke
verdragsverplichting, in die vrije beleidsruimte (gekwalificeerd als het
gaat om artikel 5) geen overlegverplichting worden aanvaard en is er dus
geen plaats voor een redenering a fortiori op basis van artikel 4, g.
·
Verdragspartijen zijn immers alleen gehouden tot datgene waartoe ze zich
uitdrukkelijk hebben verbonden, en dit op basis uiteraard van het beginsel
pacta sunt servanda. Interpretatie en toepassing van een verdrag te goeder
trouw verzetten zich tegen een dergelijke redenering a fortiori.
Derhalve kan, gelet op de tekst van het Verdrag, geen
overlegverplichting worden opgelegd aan de verdragspartijen in
aangelegenheden die zich voordoen buiten het toepassingsgebied van het
Verdrag, en dus in de vrije beleidsruimte zoals eerder omschreven, voor
zover die betrekking kunnen hebben op de belangen van de Nederlandse taal,
maar zonder dat er sprake is van externe relaties. Met andere woorden, er
is geen overlegverplichting die gedeeltelijk analoog zou zijn aan de
verdragsverplichting van artikel 116 EG en die, gelet op de beperking van
artikel 4, g van het Taalunieverdrag, zou luiden: voor alle vraagstukken
die van bijzonder belang zijn voor de Nederlandse Taalunie treden de
lidstaten nog slechts op na onderling overleg terzake van aangelegenheden
die niet door het Taalunieverdrag worden beheerst [108].
De verdragspartijen hebben een dergelijke overlegplicht niet voorzien en
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bovendien gaat het bij hypothese om materies buiten het materiële
toepassingsgebied van het Verdrag; daar geldt dus, bij gebrek aan een aldus
luidende bepaling, geen overlegplicht. De vraag of dit eveneens betekent
dat de resterende beleidsvrijheid voor de verdragspartijen een absoluut
karakter draagt, werd eerder reeds beantwoord. Immers, de algemene
verdragsverplichting brengt bijvoorbeeld mee dat de lidstaten van de
Nederlandse Taalunie zich bij hun beleid, dat niet of nog niet (artikel 5)
rechtstreeks onder de werkingssfeer van de Nederlandse Taalunie
ressorteert, afvragen of een bepaalde voorgenomen maatregel de
verwezenlijking van de doelstellingen van het Taalunieverdrag niet in
gevaar brengt. Overleg met de andere verdragspartij is dan wellicht
aangewezen en wenselijk, maar niet verdragsrechtelijk verplicht.
Anderzijds staat het de lidstaten vrij om, ook zonder aanknopingspunt in
een specifieke bepaling van het Taalunieverdrag, ter gezamenlijke
uitvoering van hun algemene verdragsverplichting, of althans met
inachtneming ervan, bij onderlinge overeenkomst bepaalde onderwerpen te
regelen die samenhangen met de materie van het Taalunieverdrag en die van
belang zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de
Nederlandse Taalunie [109].
2.10.7.4. Is er inzake voorafgaande overleg in de vrije beleidsruimte reeds
staatspraktijk?
Tenslotte dient even kort te worden nagegaan of de verdragspartijen zich in
de vrije beleidsruimte zo hebben opgesteld dat daaruit eventueel zou kunnen
worden afgeleid dat zij gezamenlijk, en dit ondanks de afwezigheid van een
aldus luidende verdragsbepaling, een dergelijke overlegverplichting zouden
voorstaan in die vrije beleidsruimte. Dan zou immers de eerste zeer
elementaire stap gezet kunnen zijn in de richting van de vestiging van een
bilaterale gewoonte terzake, indien het overleg uit besef werd gevoerd dat
het volkenrecht dit zou voorschrijven [110).
De verdragspraktijk tot nu toe en de informatie ons door de Algemeen
Secretaris verstrekt, geven geen indicaties dat bovenstaande evolutie zich
zou hebben voorgedaan. Ook langs die gewoonterechtelijke weg zou dus,
evenmin, op termijn, van een overlegverplichting kunnen worden gesproken.
Immers, de informatie die ons werd verstrekt wijst er eerder op dat het
overleg binnen de sfeer van het Taalunieverdrag wordt gevoerd op een wijze
die zich soms moeilijk laat verzoenen met het institutionele bestel, de
bevoegdheidsafbakening, de geest en de letter van het Taalunieverdrag.
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2.10.8. Noten
1] Het gaat om een "saving clause" die niet alleen geschreven regels van eèri int~rnationale
organisatie omvat, maar ook "unwritten customary rules", Sinclair, op. cit. p. 95.
2] Aldus Anzilotti aangehaald bij Sinclair, op.cit. p. 43. De oorspronkelijke tekstvari de
International Law Commission sprak over "acts tending to frustrate the object of a proposed
treaty". Tijdens de Conferentie van Wenen "it was feit desirable to tighten up the language
employed", aldus Sinclair, op. cit. p. 43.
3] Sinclair, op. cit., pp. 43-44.
4] Sinclair, op.cit., p. 86.
5] Sinclair, op.cit., p. 99.
6] De in artikel 20 voorziene associati.e -overeenkomsten bepalen vormen en voorwaarden van
deze samenwerking en kunnen derhalve een dergelijke consultatieprocedure voorafgaande aan de
associatie bevatten.
7] I.C.J. Reports 1951, 29-30.
8] Andere mogelijke voorbeelden van toepassing van artikel 20 van het Verdrag van Wenen zijn
uiteraard de Europese Gemeenschappen en de Benelux.
9] Zie ook Sinclair, op.cit., p. 130.
10] Sinclair, op. cit., p. 118.
11] Sinclair, op.cit., p. 130.
12] Zie ook terecht Sinclair, op.cit., p. 131.
13] Zie de meer dan 30 internationale organisaties vermeld bij Peaslee, waar in de titel van
de organisatie de term "unie" voorkomt: A.J. Peaslee, International Govemmental Organization,
Constitutional Documents, M. Nijhoff, The Hague.
14] Sinclair, op. cit., p. 126.
15] Ibidem.
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p. 73. Zie verder ook pp. 77-78. Zie over Benelux eveneens het Benelux-nummer van
Sociaal-Economische Wetgeving, 1982, pp. 509-582.
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251 Schneider, op. cit., p. 91.
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de uitdrukkelijke formulering van artikel 35: "De volledige toepassing van de bepalingen van
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76] Ibidem, p . 16.
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De laatste zinsnede werd letterlijk overgenomert uit het rapport van de werkgroep ad hoc.
Hetzelfde geldt voor de eveneens al aangehaalde passage: "Het verdrag geeft naast specifiek
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81] Ibidem.
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99] Zaak 50/76, Jur. 1977, 137, arrest van 2.2.1977.
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104] Schermers, op.cit., Institutionel, p. 18, par. 53. . .
105] VerLoren van Toemaat, Rechtsgrondslagen van ee·n
Asser-Instituut, Tjeenk Willink, 1979, 379 pp, p . 163.
106] Ofschoon de tekst van artikel 4, g slechts spreekt over
in de begroting 1985, onder verwijzing naar artikel 4, g, onder "inter·hatiöî@H (t,iläter·áàl)''
5.000 gulden voorzien, maar tevens in een bedrag van
Expolangues 1985, eveneens onder verwijzing naar artikel 4,
In hoeverre aan deze begrotingsbeslissing enige doon;Iaitgeve1hdc! w·äärdê
toegekend teneinde de verplichting van artikel 4, g als meer te be:sch.ou.~'.e.~:_51~-in .. ,.
overlegverplichting, dient, naar ons oordeel, nog te worden atg;ewacl1tt. L1ee1ne:m1tng; aain
Expolangues 1985 kan op zich, los van de begroting, echter
sitîlêre:hd
in de betrekkingen tot derde landen, of tot internationale instellii~Îfe} 1<).È·.·•·~.-V. ;1ehlcórrtsten en
betrekking hebbende op de doelstellingen van het
';,' ">.,•.-.. ...:-•··•'"···'''·.
In het meerjarenperspectief wordt voor internationaal (bilatêr21aCI01:idefr\iêfwijzirig rîàar
artikel 4, g pas vanaf 1988 50.000 gulden opgevoerd.
·•·'. .··•, ··•• .·-·.
Voor deelneming aan Expolangues wordt res;pe,cfü:Vel!Jk
e.v.) opgevoerd.
In de begroting 1986 komt voor de post 4, g, interr1at11onaa1 (bilat◄eraatJ ...
~
v""~-rl~-'~<>.,.,;.,, ,"rjffr.. _..._•. ,., ·•.•· ·-• .•••'
Ondanks het vermelden van 40.000 gulden in het me:eriar,eó1:Sêr-spcectiefVoor. deêlherhi111g
Expolangues werd in de begroting terzake geen bedrag
hèitbied1:iif:sleverl >'.'<
in Nede.rland en Vlaanderen nauwelijks belangstelling
Ministers besloten -- evenals trouwens het Nederlandse Ministerie: v.anOncte1lWlJS e:n
Wetenschappen en de Vlaamse Gemeenschap --van de
12).
Overigens kan worden opgemerkt dat de ve1rm,eldmg
de term "bilateraal" onjuist kan worden genoemd--•,~•~..-."" foi:n11"1lèrüigy•.1!) ,arhke_l;1
~ v. . .
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derde landen" en rekening houdend met het territoriaal toepassingsgebied van het Verdrag zoals
omschreven in artikel 19.
107] Deze "externe" kwalificatie van de overlegplicht was reeds gegeven in het
ontwerpverdrag van de werkgroep ad hoc (p. 16, art. 5), ofschoon de formulering verschilde van
de uiteindelijke verdragstekst zoals neergelegd in artikel 4, g.
De andere aspecten van de interpretatie van artikel 4, g zoals hier geformuleerd worden niet
tegengesproken noch door de voorbereidende werken van het verdrag no.ch door de omstandigheden
rond de sluiting ervan.
108] Artikel 116 EG-verdrag luidt: "Voor alle vraagstukken die van bijzonder belang zijn
voor de gemeenschappelijke markt treden de Lidstaten in het kader van de internationale
organisaties die een economisch karakter dragen, na het einde van de overgangsperiode nog
slechts gezamenlijk op. De Commissie doet aan de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen besluit, voorstellen betreffende de draagwijdte en de uitvoering van dat gezamenlijk
optreden.
Gedurende de overgangsperiode plegen de Lidstaten overleg teneinde hun optreden op elkaar af
te stemmen en, voor zover mogelijk, een gelijke houding aan te nemen".
109) Mutatis mutandis van wat Kapteyn en VerLoren van Toemaat terzake schreven in verband
met de EG: op. cit., p. 126.
110) Eén enkele indicatie troffen we aan tijdens een bespreking van de Vaste Commissie voor
Welzijn en Cultuur en voor Buiten landse Zaken op 28 oktober 1985 over de Internationale
Culturele Betrekkingen, waar de minister stelde: "Gezien het feit dat er echter ook ruimte
dient te zijn voor een eigen, zeker niet posterioritair op te vatten nationaal beleid met het
oog op vertalingen van het Nederlands in het buitenland, wil ik mij -- zo ik dat al zonder
overleg met mijn Vlaamse collega van cultuur zou kunnen doen -- niet uitspreken over de vorm en
de omvang waarin dat gemeenschappelijke beleid met het oog op vertalingen zou kunnen worden
gevoerd (UCV 28 oktober 1985, 12-18).
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2.11. DE VERDRAGSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE TAALUNIE .
2.11.1. Inleiding

Nadat we aldus hebben vastgesteld dat de Taalunie een internationale
intergouvernementele organisatie is, bekleed met een internationale
.
rechtspersoonlijkheid in de mate die nodig is om de. doelstellingen van het
Verdrag te verwezenlijken, dient tenslotte nog de door de vanuit de
Interparlementaire Commissie gestelde vraag te worden beantwoord in.
hoeverre de Taalunie betrekkingen kan onderhouden, verdragen kan sluiten,
met staten of met andere internationale organisaties.
Over het beginsel van de verdragsluitende bevoegdheid van intern.a tionale
organisaties bestaat op dit ogenblik eigenlijk geen verschil van mening .
meer, en in de praktijk bestaat ook geen enkele twijfel over de
.. ·
mogelijkheden die zij hebben om zelfstandig deel te nemen aan het .
internationale rechtsverkeer.
··
Toch kan niet worden ontkend dat zich in de externe oe1creKK.Jmgen
internationale organisaties heel specifieke problemen '1A,r.rr,r.c,~
Op de eerste plaats is de bevoegdheid van een
op het gebied van de externe betrekkingen altijd
bepalingen van haar constitutie. De afzonderlijke n~.,.c.~hLt,:.,sr,1),(,~irS<JOill11kh1~1ct
de organisatie komt immers juist tot stand doordat staten, voor
hun lidmaatschap, een deel van hun soevereiniteit (hoe gering
afstaan, een deel dat dan door de organisatie wordt overgenomèn.
echter met zich mee dat er een fundamentele ongelijkheid besta.af
afzonderlijke organisaties. Een tweede belangrijke kwestie is
vertegenwoordiging. Het antwoord op de vraag wie h"''""'"'l"Tr1
te vertegenwoordigen en dus voor de organisatie D1::::1c1é:r:tcre ovt~reenJK01ns1ten
te gaan is cruciaal, en in sommige gevallen zelfs niet -..uj'"-''-' ....""'
definitief te beantwoorden [1] .
Het is dus duidelijk dat de verdragsluitende oe1voe:gane1la
internationale organisaties niet alleen specifieke K·e!:1:::ne~rv"'"
vergeleken met de verdragsluitende bevoegdheid van
• m,;,,;.-'•N,"ir ·
specifiek is voor iedere organisatie afzonderlijk.
Toch heeft men geprobeerd met betrekking tot
internationale organisaties een aantal uniforme
gebaseerd op de praktijk van die organisaties
in het kader van de werkzaamheden van de
Recht [2].
Het probleem van de verdragsluitende be,1oe:2:one10
organisaties werd door de Commissie uu,.u..-u1n u1.,.ua1..1u,.,,u
in zekere zin als een uitvloeisel van, de pogrnLgen t- r-t,.··.;"r'urtu.~LLr-,.r'-•,~".'.>r-u,..,""
verdragenrecht die geleid hebben tot het
1969.
Het bestaande verdragenrecht had
recht, ontwikkeld uit de statenpraktijk. Tot
een verdrag een overeenkomst gesloten
is daar in de praktijk een ander soort ""''rrt,-·!:ïcT bijJ~èlföJJff~!l:\ é:.~~&
.y~:I q:1~~
waarbij onder andere, of uitsluitend, mtertiat1:ona1e orj~atus~1t1e
zijn.
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Het leek in eerste instantie vanzelfsprekend dat ook die verdragen deel
zouden uitmaken van het "entire subject of the law of treaties" zoals dat
door de Commissie in behandeling was genomen. In 1962 werd door de
Commissie zelfs een definitie aangenomen, waarbij werd bepaald dat het
begrip "verdrag" in haar ontwerpartikelen mede zou omvatten verdragen
gesloten tussen staten en internationale organisaties of tussen
internationale organisaties onderling. Ook werd bij de omschrijving van het
begrip "capacity to conclude treaties" gesteld dat deze bevoegdheid in het
geval van internationale organisaties atbankelijk was van de bepalingen van
de constitutie van de betreffende organisatie [3].
Langzamerhand werd echter duidelijk dat er van bepaalde zijde bezwaren
waren tegen dat soort "gelijkstelling" van internationale organisaties met
staten. En deze bezwaren kwamen niet alleen in de Vle Commissie van de
Algemene Vergadering, maar ook in de Commissie zelf naar voren.
In 1965 werden alle verwijzingen naar internationale organisaties
geschrapt uit de ontwerptekst van artikel 1 (definitie van de term
"verdrag") en uit het artikel over de bevoegdheid óm verdragen te sluiten.
Daarenboven werd in een voorlopig artikel Onog eens uitdrukkelijk gesteld
dat de ontwerp-artikelen alleen betrekking hadden op verdragen tussen
staten [4].
Toch werd het probleem van verdragen waarbij internationale organisaties
partij zijn opnieuw aan de orde gesteld tijdens de Conferentie van Wenen
over het verdragenrecht, waar de ontwerptekst van de Commissie werd
besproken, en het "Verdragenverdrag" werd aangenomen.
Het was de afgevaardigde van de Verenigde Staten die er op wees dat het
ontwerpartikel 1, door het uitsluiten van verdragen met of tussen
internationale organisaties, voorbijging aan de ontwikkelingen van het
internationale recht in de 20e eeuw, en aan de toenemende activiteiten van
internationale organisaties die over het algemeen wèl de bevoegdheid hebben
verdragen te sluiten en een belangrijke rol spelen in de internationale
gemeenschap (5].
Uiteindelijk besloot de Conferentie haar werkzaamheden te beperken tot
verdragen tussen staten, maar deed zij tegelijkertijd een beroep op de
Algemene Vergadering om de codificatie van het recht betreffende verdragen
tussen en met internationale organisaties als een nieuwe en afzonderlijke
"topic" op te dragen aan de Commissie voor Internationaal Recht [6].

2.11.2. De bevoegdheid van internationale organisaties om verdragen te
sluiten: het nieuwe Weense Verdragenverdrag

De werkzaamheden van de Commissie, begonnen in 1970, werden in 1982
afgesloten met een ontwerptekst voor een nieuw "Verdragenverdrag" [7], dat
inmiddels op een Conferentie van gevolmachtigden in Wenen, februari-maart
1986 [8], definitief tot stand kwam [9]. De tekst van dit Verdrag volgt het
Verdrag van 1969 op de voet. Alleen waar de specifieke problemen van
internationale organisaties vragen om specifieke oplossingen werd van de
oude tekst afgeweken.
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De belangrijkste problemen waarvoor nieuwe opl C'JS,3'',r,?•.~~,"u n10esten "'"' .. ,-f=,,
gezocht waren:
- de bevoegdheid van internationale organisaties om HP,·rlr<lrrc•~
sluiten;
- de rol van de interne rechtsregels voor iedere r.r;,,.,,,~r'...J,..,"?~'f_',•f'~·,
- de kwestie van de vertegenwoordiging van de organisatie
onderhandelen over, en het sluiten van verdragen;
- de rechtsgevolgen van de gesloten verdragen voor staten,
de lidstaten van de verdragsluitende organisatie;
1

- de vorm waarin de organisatie formeel haar goedkeuringhechtaan
gesloten verdrag.
2.11.2.1. Bevoegdheid

Zo eenvoudig als het indertijd was, vast te stellen dat alle
bevoegdheid bezitten om verdragen te sluiten, omdat die oe,roegone1ct ,............ "'.,."
juist de uitdrukking is van de soevereine gelijkheid van
moeilijk ligt die kwestie in het geval van internationale r..-l'/.1.r,us:.lt1(!S
immers fundamenteel en principieel ongelijk zijn. Het zou mi:ssch1ein
mogelijk zijn enkele algemene grondbeginselen terzake op te
men alleen de grote wereldwijde organisaties uit het
aanmerking neemt. Maar wanneer men ervan uitgaat dat
toepassing zou moeten zijn op alle internationale organisaties, zelfs
organisaties waaraan in hun constitutie die bevoegdheid niet ûitdtûkkêlijk
werd toegekend, of die een dergelijke bevoegdheid in de praktijklliêt nodig
hebben, staat men voor bijna onoverkomelijke problemen van definitie.
In de praktijk gaat men uiterst soepel te werk, zoals blijktûit dé söms
onthullende commentaren terzake van bepaalde internationale organisaties.
- De Verenigde Naties zelf verwijst naar een constantêpraktîjkVa11 een
11
... continuous ex:pansion of the number and subject areas of treaties to
which the UN has been or is a party ( which) has occurrêd withóutaiî ·express
United
provision in the constitutive instrument - the Charter of
Nations - granting the Organization the capacity to enter into treaties for
the genera! purpose of carrying out the tasks entrustedrn it../ [10}.
- De Raad van Europa verwijst, na te hebben vastgestelcl~~tniets in het
Verdrag duidt op een bevoegdheid om verdragen te sluiten, naar talrijke
overeenkomsten die door de Secretaris-Generaal" ... sólely on his own
responsibility ... 11 werden gesloten. Het ging hier i~yeefg~yallefföm
overeenkomsten van samenwerking, uitwisseling van}~f?rn1atie e~
documentatie, met andere organisaties. Ook wordtyerwezen naar een
Resolutie van het Comité van Ministers van 1951, waarbij het Comité
zichzelf bevoegd verklaarde met andere internatiórialê organisaties
verdragen te sluiten over zaken binnen zijn bevöeg~~~icl(ll J.
- De EG stelt uitdrukkelijk: "The Community'streacy,-makingpowers are
not restricted to the instances exr>llc1ny provided
in the Treaty
establishing the European Economie ~1".Ji"1-'ur."'u 11,nu,u1 ~hJT
ma.y be extended
in new fields under the conditions provided
"[12].
Men stelt vast dat alleen de toe:maLss1ng
internationaal recht hier uitkomst
bevoegdheden
oekomst aan
de behoeften van
De

the
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tekst van artikel 6 luidt dan ook, heel algemeen: "The capacity of an
international organization to conclude treaties is governed by the rules of
that organization11 •
2.11.2.2. Interne rechtsregels
Wat men precies moet verstaan onder 11 rules of the organization 11 is een
vraag die tijdens de Conferentie tot veel discussie aanleiding heeft
gegeven. Gaat het hier formeel uitsluitend over de constitutie van een
organisatie, of kunnen ook andere teksten een rol spelen? De uiteindelijke
definitie, gegeven in artikel 2.1, (j), luidt: 11 rules of the organization
means, in particular, [daarmee wordt dus aangeduid dat de opsomming die
gaat volgen niet limitatief is!] the constituent instruments, decisions and
resolutions adopted in accordance with them [een toevoeging aan het streven
naar rechtszekerheid voor de lidstaten], and established practice of the
organization [uit voorbeelden uit de VN-praktijk bleek dat de praktijk niet
altijd in overeenstemming is met de letterlijke tekst van het
Handvest...]".
2.11.2.3. Vertegenwoordiging
Een andere vraag is de kwestie van de vertegenwoordiging van de organisatie
en meer in het bijzonder de vraag hoe tegenover de andere verdragsluitende
partijen bewijs wordt geleverd van het feit dat een bepaalde natuurlijke
persoon werd aangeduid om te onderhandelen over de totstandkoming van een
verdrag. Wat de vertegenwoordiging van een staat betreft, maakt het Verdrag
van Wenen van 1969 onderscheid tussen, enerzijds, personen die als bevoegd
terzake worden beschouwd zonder dat zij een volmacht behoeven over te
leggen en anderzijds personen die een volmacht nodig hebben.
Dan rijst met betrekking tot de vertegenwoordiging van organisaties de
vraag of men daar wèl in alle gevallen een volmacht moet eisen. In de
praktijk van de internationale organisaties is het niet gebruikelijk; er
bestaat meestal geen enkele twijfel over wie de "hoogste functionaris" van
een organisatie is.
Maar wanneer andere vertegenwoordigers van een organisatie samen met
staten aan de onderhandelingen deelnemen (en dat zal in de toekomst steeds
vaker voorkomen), is het wel degelijk belangrijk dat ook zij aan bepaalde
formele vereisten zouden voldoen. De uiteindelijke tekst van artikel 7 van
het nieuwe Verdrag volgt de tekst van Wenen I in zoverre dat ofwel de
persoon in kwestie een volmacht overlegt, ofwel uit de omstandigheden
blijkt dat het de bedoeling van de organisatie in kwestie was, die bepaalde
persoon te beschouwen als degene die de organisatie terzake
vertegenwoordigt, in overeenstemming met de interne rechtsregels van de
organisatie.

2.11.2.4. Rechtsgevolgen
De meeste aandacht werd echter besteed aan een ander probleem dat diende te
worden opgelost, de kwestie van de rechtsgevolgen die voor de lidstaten van
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een organisatie voortvloeien uit een verdrag,.,,,,.._.....
r.....,·..-./r~u"',...";u.":,..,•,,h~,",v" partij
is, het veelbesproken ontwerp-artikel 36 bis: "Obligations and rights
arising for States members of an international organization from a treaty
to which it is a party1'. Het is duidelijk dat een overeenkomstig artikel
ontbreekt in het Verdrag van Wenen van 1969. In het slotcommentaar van de
Commissie bij het artikel worden voorbeelden gegeven van situaties waar het
van toepassing zou kunnen zijn [13]:
ofan
" (A) customs union, in the case where it takes the
international organization, normally concludes tariff agreements to which
its members are not parties. Such tariff agreements would be pointless
unless they were to be immediately binding on member States ... (Or) an
international organization, before concluding a headquarters agreement with
a State, may wish its member States to agree among themselves, and with the
organization itself, beforehand so as to establish, at least in part, some
of the provisions of the headquarters agreement" .
Uiteraard was het vooral de EG die de opneming van éen ·artikel in deze
zin wenste. Daarentegen rees er verzet van de zijde van verschillende leden
van de Commissie, en later ook van sommige afgevaardigden in de VIe
Commissie van de Algemene Vergadering, juist omdat zij het niet terecht
oordeelden dat de Commissie ontwerp-artikelen zoUopstellen met het oog op
uitzonderlijke en eenmalige situaties zoals die van de EG.
In werkelijkheid bevatte ontwerp-artikel 36 bis echter zelf geen
aanduiding dat het alleen van toepassing zou zijn op de EG en inderdaad
zouden, zoals door verschillende Commissieleden werd opgemerkt, de
garanties die het artikel bood gelden voor een groot aantal organisaties.
Wegens het controversiële karakter had ontwerp-artikel 36 bis al
verschillende wijzigingen ondergaan naar aanleiding Van de commentaren en
discussies. Niet te verwonderen, als men bedenkt dat het hier een situatie
betreft die men ten tijde van het tot stand komen van het Verdrag van Wenen
van 1969 nog niet duidelijk voor ogen had. In het geval van de EG is de
juridische toestand zo dat zij verdragen kan sluiten die bindend zijn voor
haarzelf én voor haar lidstaten (artikel 228 EG). In vele gevallen is zij
echter niet bevoegd alléén bepaalde verdragen te sluiten. In zulke gevallen
worden zowel de Gemeenschap als de lidstaten verdragspartij, ieder voor dat
deel waarvoor hij bevoegd is: de zogenaamde nge.tl1engde akkoorden". Er
bestaat in ieder geval duidelijke behoefte aa.n een regeling van de
aansprakelijkheden in geval van verdragsschendingen.
Deze regeling is uiteindelijk in het
Verdrag Van Wenen niet tot
stand gekomen. Ontwerp-artikel 36 bis

2.11.2.5. Vorm van goedkeuring
Het probleem van de ratificatie door
<
•. .. .
.. .
wordt
opgelost in artikel 11 van het Verdrag dat stelt dat "the consent of an
international organization to be bound by à trêaty may be expressed by
signature, exchange of instruments consthûting atreaty, act of formal
confirmation, acceptance, approval or a~c~ssion, orby any other means if
so agreed". Het nieuwe begrip "act off9rlllal c91ûirlll~ti9n" wordt in artikel
2, 1, (b bis) gedefmieerd als: "an internati9~a1..~ft c9rresponding to that
of ratification by a State, whereby an international organization
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establishes on the international plane its consent to be bound by a
treaty".

2.113. Conclusies
1. In het algemeen dient te worden gesteld dat de bepalingen van het nieuwe
verdragenverdrag, het Verdrag van Wenen 1986 (Wenen II), van toepassing
zijn op verdragen die door de Taalunie zouden worden gesloten, zelfs indien
de Hoge Verdragsluitende Partijen het Verdrag van Wenen II (nog) niet
hebben geratificeerd en de Taalunie zelf (nog) niet tot het Verdrag is
toegetreden. Het is een codificatieverdrag, en geeft de regels weer die
tussen staten en internationale organisaties terzake gebruikelijk zijn.
Naar die regels heeft het Internationaal Gerechtshof trouwens reeds
verwezen toen zij nog slechts bestonden in de vorm van ontwerpartikelen
opgesteld door de Commissie voor Internationaal Recht [14].
2. De verdragsluitende bevoegdheid van de Taalunie wordt beheerst door de
"interne rechtsregels" van de Organisatie, dat wil zeggen het
Taalunieverdrag zelf, eventuele besluiten van Taalunieorganen die in
overeenstemming met dat Verdrag genomen zijn, en de praktijk van de
Taalunie (artikelen 6 en 2, 1, Wenen II).
3. Het Taalunieverdrag zelf (artikel 20) kent aan de Taalunie de
bevoegdheid toe om associatieovereenkomsten te sluiten met andere staten.
Het beginsel van de verdragsluitende bevoegdheid is dus formeel erkend.
4. In de praktijk zullen eventueel nog andere verdragen kunnen worden
gesloten. Men kan denken aan een zetel-akkoord (zie vraag 8), of een
samenwerkingsakkoord met andere internationale organisaties.
5. Voor het sluiten van verdragen wordt in voorkomende gevallen de
toestemming gegeven door het terzake bevoegde Taalunieorgaan: het Comité
van Ministers.
6. Voor het sluiten van,.aSS(}{;Îalie9vereenkomsten is volgens het
Taalunieverck ~ .~~~aàllde igoç~kçm(in~ v~reist yaa de Hoge
Verdragsluit '
_;llttijètt[:.,Dit is'êèn formeel vereiste, en dê'toestemming
dient formeel te worden gegeven. , ·
7. In het algemeen: wil een door de Taalunie te sluiten verdrag bindend
zijn voor de beide lidstaten, dan dient tevoren de formele toestemming te
worden gevraagd van de Hoge Verdragsluitende Partijen; voor België de
nationale regering ( zie vraag 9).
8. Degene die namens de Taalunie deelneemt aan de onderhandelingen over de
voorwaarden van een verdrag dient een volmacht over te leggen van het
terzake bevoegde Taalunieorgaan, het Comité van Ministers. Van de Algemeen
Secretaris mag echter worden verondersteld dat hij bevoegd is, ook wanneer
hij niet over een uitdrukkelijke volmacht beschikt (artikel 7, 3, (b),
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Wenen II). Dit geldt voor het stadium van de onderhandelingen, vóÜr
vaststellen en paraferen van de tekst, en voor de uiteindelijke
goedkeuring.
9. Wanneer de formele instemming met het gesloten verclràg doórde Taalunie
wordt neergelegd in een formeel document ( de parallel van een ..
ratificatie-oor kon de) wordt dat document neergelegd, of ingeschreven iii eert .
register, bij een depositaris (bijvoorbeeld de Secretaris-Generaal van
·
Verenigde Naties) (artikelen 11 en 81, Wenen II).
10. Ook de Taalunie zelf kan toetreden tot het Verdrag van \Vene~ i986. ·
( artikel 84, Wenen II).
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2.11.4. Noten
l} Cfr. Neri Sybesma-Knol, Het nieuwe verdragenrecht, de codificatie van het recht van
verdragen tussen staten en internationale organisaties en tussen twee of meer internationale
organisaties, in: Liber Amicorum Elie Van Bogaert, Antwerpen, 1985, pp. 261-281.
2] Deze Commissie, die in 1947 door de Algemene Vergadering werd opgericht, bestaat uit
34 specialisten op het gebied van het internationaal recht. Hun opdracht is: het bevorderen
van de voortschrijdende ontwikkeling, en de codificatie van het internationale recht
(artikel 1 van het Statuut van de Commissie). Zij dienen onderzoek te doen in "the whole
field of international law with a view to selecting topics for codification" (artikel 18),
en hebben inderdaad op een groot aantal gebieden van het recht codificerend werk verricht.
De onderwerpen die daarvoor in aanmerking komen worden door de Commissie geselecteerd, maar
ook de Algemene Vergadering kan een bepaald onderwerp voorstellen. Zo werd in 1958 aan de
Commissie gevraagd, de kwestie van de "verhouding tussen staten en internationale
organisaties" in behandeling te nemen. Sinds 1962, toen prof. Abdullah El-Brian als
verslaggever werd aangesteld, stond dit punt op de agenda van de jaarlijkse vergadering van
de Commissie. Het werk aan de eerste helft van het onderwerp ( de vertegenwoordiging van
staten bij internationale organisaties) heeft inmiddels geleid tot een Conferentie te Wenen
in 1975, waar het "Verdrag over de Vertegenwoordiging van Staten in hun betrekkingen met
Internationale Organisaties" werd aangenomen. Het tweede deel van het onderwerp werd in 1976
op de agenda van de Commissie geplaatst. De verslaggever kreeg de opdracht, de status en de
privileges en immuniteiten van internationale organisaties en van hun personeel, in de meest
brede zin, te onderzoeken. Wegens haar drukke werkzaamheden in verband met andere topics,
heeft de Commissie dit onderwerp echter nog niet ter hand genomen.
Zie over het werk van de Commissie in het algemeen: H.W. Briggs, The International Law
Commission, lthaca NY, 1965; B.G. Ramcharan, The International Law Commission, its Approach
to the Codification and Progressive Development of International Law, Den Haag, 1977; The
Work of the international Law Commission (3rd ed.), United Nations, New York, 1980.
De belangrijkste bron voor een studie van het werk van de Commissie zijn de jaarboeken:
"Yearbook of the International Law Commission", waarin verslagen van de werkzaamheden,
ontwerpteksten, en het jaarlijks Rapport van de Commissie aan de Algemene Vergadering worden
opgenomen, United Nations, New York, 1949---.
3] Rapport van de Commissie aan de Algemene Vergadering, 1962, Hoofdstuk II, onder
artikel 1, l(a) en 3.
4) Yearbook ILC 1965, vol II.
5) Toen al waren er door internationale organisaties (Volkenbond, Verenigde Naties,
Gespecialiseerde Organisaties) honderden verdragen gesloten, en dit aantal wordt nog
overtroffen door de overeenkomsten van regionale organisaties zoals de EG: 800 sinds de
oprichting tot eind 1984.
6] Resolution relating to article 1 of the Vienna Convention on the Law ofTreaties.
The United Nation·s Conference on the Law of Treaties. Recalling "that the Genera!
Assembly of the United Nations, by its resolution 21.66 (XXI) of 5 December 1966, referred to
the Conference the draft articles contained in chapter II of the report of the International
Law Commission on the work of its eighteenth session",
Taking note that the Commission's draft articles deal only with treaties concluded
between States.
Recognizing the importance of the question of treaties concluded between States and
international organisations or between two or more international organizations,
Cognizant of the varied practices of international organizations in this respect, and
Desirous of ensuring that the extensive experience of international organizations in this
field be utilized to the best advantage,
Recommends to the Genera! Assembly of the United Nations that it refers to the
International Law Commission the study, in consultation with the principal international
organizations, of the question of treaties concluded between States and international
organizations or between two or more international organizations".
7] UN Doe. NCONF.129/4, Reprint of Chapter 11 of the Report of the International Law
Commission on the Work of its Thirty-Fourth Session.
8] Voor de Conferentie werden de belangrijkste internationale organisaties geconsulteerd.
Zie: UN Doc.NCONF.129/5, Analytica! Compilation of Comments and Observations by States and
Principal International Intergovernmental Organiza.tions on the Pina! Draft Articles on the
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Law of Treaties between States and International Organizations or between two or more
International Organizations.
Ook werd een aantal organisaties uitgenodigd om de Conferentie (maar dan als waarnemer)
bij te wonen. Zij werden ter plaatse nauw betrokken bij de werkzaamheden.
9] De "Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International
Organizations or between International Organizations", Vienna, 1986. Voor de tekst, zie: UN
Doe. NCONF.129/15.
10] UN Doe. NCN.4/339/Add.5, p.2.
11] UN Doe. NCN.4/350, p. 9.
12] UN Doe. NCN.4/339, p. 26.
13] Yearbook I. LC 1982, Vol. Il. Report to the Genera! Assembly, §§ 88-89.
14J "Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt";
Internationaal Gerechtshof, Advies, 1980. ICJ Reports 1980, p. 73, par. 47 en 49.
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DEEL3
BIJLAGE

3.1. TEKST VAN HET VERDRAG INZAKE DE NEDERLANDSE TAALUNIE
Doel en inhoud

Artikel 1
Het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden stellen bij dit
Verdrag de Nederlandse Taalunie in (hierna te noemen de Taalunie).
Artikel 2
1. De Taalunie heeft tot doel de integratie van Nederland en de Nederlandse
gemeenschap in België op het gebied van de Nederlandse taal en letteren
in de ruimste zin.
2. Tot dit gebied behoren: de taal en letteren als onderwerp van
wetenschap, de letteren als vorm van kunst, de taal als
communicatiemiddel van de wetenschappen, de taal als medium van de
letteren, het onderwijs van de taal en van de letteren en, meer in het
algemeen, de taal als instrument van maatschappelijk verkeer.
Artikel 3
Tot de doelstellingen van de Taalunie behoren:
a. de gemeenschappelijke ontwikkeling van de Nederlandse taal;
b. de gemeenschappelijke bevordering van de kennis en het verantwoorde
gebruik van de Nederlandse taal;
c. de gemeenschappelijke bevordering van de Nederlandse letteren;
d. de gemeenschappelijke bevordering van de studie en verspreiding van de
Nederlandse taal en letteren in het buitenland.
Artikel 4
De Hoge Verdragsluitende Partijen besluiten tot:
a. de oprichting en de instandhouding van gemeenschappelijke instellingen
voor de verwezenlijking van doelstellingen en maatregelen die in dit
Verdrag zijn overeengekomen;
b. het gemeenschappelijk bepalen van de officiële spelling en spraakkunst
van de Nederlandse taal;
c. het gemeenschappelijk bepalen van een gelijke terminologie ten behoeve
van wetgeving en officiële publikaties;
d. het voeren van een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot
particuliere initiatieven op het gebied van woordenboeken,
woordenlijsten en grammatica's;
e. het gemeenschappelijk bepalen van de toetsstenen voor het behalen van
het "Getuigschrift Nederlands als Vreemde Taal" en het gezamenlijk
toekennen van het Getuigschrift;
f. het voeren van een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de
Nederlandse taal en letteren in internationaal verband, in het bijzonder
in de Europese Gemeenschappen;
g. het plegen van overleg, wanneer in hun betrekkingen tot derde landen of
tot internationale instellingen of bijeenkomsten de belangen van de
Nederlandse taal of de doelstellingen van dit Verdrag in het geding
zijn.
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Artikel 5

De Hoge Verdragsluitende Partijen zullen bovendien, waar zij dit nodig
achten, gezamenlijk:
a. het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Nederlandse taal en
letteren alsmede de ontwikkeling van de Nederlandse letteren
aanmoedigen, daarbij inbegrepen het uitgeven en het verspreiden van
boeken;
b. het onderwijs in de Nederlandse taal en letteren bevorderen en ernaar
streven dat daarbij wordt uitgegaan van de eenheid van de taal en de
gemeenschappelijkheid van de letteren;
c. streven naar een verantwoord gebruik van de Nederlandse taal, in het
bijzonder in het onderwijs en in het ambtelijk verkeer;
d. op het gebied van de massamedia initiatieven aanmoedigen die de
verwezenlijking van de doelstellingen van de Taalunie beogen;
e. de instelling van databanken op het gebied van de terminologie en het
opstellen van woordenlijsten bevorderen;
f. het onderwijs in de Nederlandse taal, letteren en cultuurgeschiedenis in
het buitenland bevorderen of organiseren;
g. de verspreiding in het buitenland van de Nederlandse letteren, al dan
niet in vertaling, aanmoedigen;
h. particuliere initiatieven die tot de verwezenlijking van de
doelstellingen van de Taalunie kunnen bijdragen, aanmoedigen.
Organen

Artikel 6

De organen van de Taalunie zijn:
a. het Comité van Ministers;
b. de Interparlementaire Commissie;
c. de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren;
d. het Algemeen Secretariaat.
Artikel 7

Het Comité van Ministers bepaalt het beleid van de Taalunie. Het draagt
zorg voor de uitvoering van dit Verdrag met het oog op de verwezenlijking
van de daarin vervatte doelstellingen. Het doet aanbevelingen en stelt
maatregelen vast ten behoeve van de uitvoering van dit Verdrag onder de
erin aangegeven voorwaarden.
Het houdt toezicht op de uitvoering van zijn besluiten.
Het is met name bevoegd tot het sluiten van de in artikel 20 bedoelde
associatieovereenkomsten.
In alle zaken de Taalunie betreffende wint het Comité van Ministers het
advies in van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Het Comité van
Ministers stelt de statuten van de Raad vast.
Artikel 8
1. Ieder van de Hoge Verdragsluitende Partijen wijst ten minste twee leden
van de regering aan om zitting te nemen in het Comité van Ministers. Bij
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voorkeur komen die leden vari de regering in aanmP,rk1I1ç,; rlie belast zijn
met de zorg voor onderwijs en cultuur.
L Ieder van de Hoge Verdragsluitende Partijen kan, telkens als zij het
gewenst acht, andere leden van haar regering uitnodigen aan de
vergaderingen deel te nemen.
3. Ieder van de Hoge Verdragsluitende Partijen beschikt over één stem.
Artikel 9
1. Het Comité van Ministers komt ten minste êénmaal per jaar bijeen.
In dringende gevallen komt het bijeen op verzoek van de regering van één
van de Hoge Verdragsluitende Partijen'.
2. De vergaderingen van het Comité van Ministers worden beurtelings door
een Belgisch en een Nederlands lid voorgezeten, ongeacht de plaats van
de vergadering.

Artikel 10
De Interparlementaire Cornmissie be vc)e:g:ct te beraadslagen over alle zaken
die op de Taalunie betrekking hebben en
daarover tot het Comité van
Ministers te richten. De Interparlementaire Commissie regelt zelf haar
werkzaamheden.
1

Artikel 11
De Interparlementaire Commissie
minste veertien leden, van
wie de helft wordt J:;'-''"'uL,\,.,U uit en door de Cultuurraad voor de Nederlandse
en de andere helft uit en door de

Artikel 12
De Raad voor de P.r1f'•rl<>nr1,,P
L.JVLL,--~v.u.
genoemd de Raadf heeft
tot taak:
a. desgevraagd of uit eigen beweging aan het Comité van Ministers adviezen
uit te brengen en maatregelen voor te stellen met betrekking tot de
doelstellingen en beleidsvoornemens in artikelen 2, 3, 4 en 5 genoemd;
b. alle verdere werkzaamheden en taken. te verrichten die voortvloeien uit
zijn Statuten.

Artikel 13
De samenstelling en de werk\wn~e
Statuten.

Artikel 14
1. Het Algemeen -.:a,,,.,.,,..;r.a·.·.-r-a:at
beleidsuitvoere
Het staat ten die
desgewenst van d
het Comité van
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Secretariaat zijn werkzaamheden ten dienste van deze organen verricht.
2. Het Algemeen Secretariaat bestaat uit de Algemeen Secretaris en zijn
medewerkers. De Algemeen Secretaris is van Nederlandse of Belgische
nationaliteit. De Algemeen Secretaris of een door hem aangewezen
vertegenwoordiger woont de vergaderingen van de in het eerste lid
genoemde organen bij, tenzij het desbetreffende orgaan anders beslist.
Hij heeft daarin een raadgevende stem.
3. Gehoord de Raad, stelt het Comité van Ministers de
personeelssamenstelling en de rechtspositie van het personeel van het
Algemeen Secretariaat vast.
4. Het Comité van Ministers benoemt, schorst en ontslaat de Algemeen
Secretaris, gehoord de Raad.
Het bepaalt diens salaris, pensioen, toelagen en andere
arbeidsvoorwaarden.
5. Met inachtneming van de bepaling in het derde lid benoemt, schorst en
ontslaat de Algemeen Secretaris het overige personeel van het Algemeen
Secretariaat, een en ander volgens nader door het Comité van Ministers,
de Raad gehoord, te stellen regelen.
Artikel 15
De zetel van de Taalunie is gevestigd op een door het Comité van Ministers
te bepalen plaats.

Artikel 16
1. De Taalunie bezit rechtspersoonlijkheid. Zij geniet op het grondgebied
van ieder van de Hoge Verdragsluitende Partijen dezelfde
rechtsbevoegdheid als door de nationale wetgeving aan rechtspersonen
wordt toegekend, voor zover deze nodig is voor de uitoefening van haar
taak en voor het verwezenlijken van haar doelstellingen. In het
bijzonder kan zij contracten naar burgerlijk recht sluiten, onroerende
en roerende goederen verwerven en vervreemden, particuliere en openbare
gelden ontvangen en uitgeven, alsmede in rechte optreden.
De Taalunie wordt hiertoe door de Algemeen Secretaris vertegenwoordigd.
2. De voorrechten en immuniteiten welke nodig zijn voor de uitoefening van
de functies en voor het bereiken van de doelstellingen van de Taalunie
worden vastgelegd in een tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen te
sluiten Protocol.
Geldmiddelen

Artikel 17
De Hoge Verdragsluitende Partijen verstrekken de Taalunie de voor de
uitvoering van haar taak benodigde financiële middelen in een zodanige
verhouding dat België éénderde en Nederland tweederde van de kosten
betaalt.
Het Comité van Ministers heeft de bevoegdheid ill daartoe aanleiding gevende
gevallen hiervan af te wijken.
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Het Comité van Ministers stelt de begroting van de Taalunie en de regelen
omtrent heUïnanciële beheer vast.

Slotbepalingen

Artikel 18
Elk geschil tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen betreffende de
uitlegging of de toepassing van het Verdrag, dat niet door onderhandelingen
kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan een arbitragecommissie
waarvan de samenstelling door het Comité van Ministers wordt bepaald.

Artikel 19
1. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft is de werking van dit Verdrag
beperkt tot het Rijk in Europa.
2. De werking van dit Verdrag kan worden uitgebreid tot de Nederlandse
Antillen door middel van een diplomatieke notawisseling.

Artikel 20
Onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring van de Hoge Verdragsluitende
Partijen kunnen andere Staten die aan activiteiten van de Taalunie wensen
mede te werken, met de Taalunie een associatieovereenkomst sluiten.
De overeenkomst bepaalt de vormen en voorwaarden van deze samenwerking.

Artikel 21
1. Het Verdrag wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
2. Ieder van de Hoge Verdragsluitende Partijen kan te allen tijde, na
verloop van tien jaar na de dag waarop het Verdrag in werking is
getreden, aan de andere Hoge Verdragsluitende Partij schriftelijk
kennisgeving doen van haar besluit het Verdrag te beëindigen. De
opzegging wordt van kracht twaalf maanden na de dag van ontvangst van
deze kennisgeving door de andere Hoge Verdragsluitende Partij.

Artikel 22
Het Comité van Ministers kan de Hoge Verdragsluitende Partijen
aanbevelingen doen tot wijziging van dit Verdrag.

Artikel 23
1. Dit Verdrag dient te worden be.'uachtigd. De akten van bekrachtiging
zullen te 's-Gravenhage worden uitgewisseld.
2. Het Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de derde maand
volgende op de dag van de uitwisseling van de akten van bekrachtiging.
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VOORZETTEN NEDERLANDSE TAALUNIE

W. Haeseryn & J. de Rooij Grammatica
2 W. Haeseryn Terminologie
3

J.

de Rooij & W. Haeseryn Spelling en spellingregeling - wettel0'ke en bestuurlfjke aspecten

4

J.

de Roo~j Spelling en spellingregeling inhoudelijke aspecten

5 F. Montens & A.G. Sciarone De kennis van het Nederlands bij buitenlanders en de toetsing
certificering ervan - enkele voorlopige opmerkingen
6 Werner Duthoy Het .Nederlandï in de instellingen van de Europese Gemeenschap
7 L. Beheydt Het Certificaat .Nederlands en Nederlands als tweede taal
8 W. Haeseryn )Vormen en taal
9 Simon Verhallen Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Nederland - een inventarisc
van cursussen naar doel en opbrengst
10 Neri Sybesma-Knol en Karel Wellens Enige volkenrechtelijke vragen rond de Nederlan
Taalunie

De VOORZETTEN 1 tot en met 8 ztjn verschenen b~j
Wolters-Noordhoff Groningen en Wolters Leuven.
Vanaf aflevering 9 verschünen de VOORZETTEN b~j de
Stichting Bibliographia Neerlandica
Postbus 90407
2509 LK 's-Gravenhage

In de reeks Voorzetten verschijnen probleemstellende en andere notities over
onderwerpen die de Nederlandse Taalunie ter harte gaan.
De notities in deze reeks zijn doorgaans geschreven in opdracht van de
Nederlandse Taalunie. Dat betekent dan dat de keuze van de onderwerpen
afkomstig is van die organisatie, en soms zelfs de vraagstelling. De notities
verschijnen onder de naam van de auteur(s). De door de auteur(s) ingenomen
standpunten geven immers niet noodzakelijkerwijze de opvatting weer van de
Nederlandse-Taalunie.
De Nederlandse Taalunie is een intergouvernementele organisatie, die in het
leven is geroepen bij verdrag tussen Nederland en België. Zij heeft tot doel de
integratie van Nederland en de Nederlandstalige gemeenschap in België op het
gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin.
Het verdrag werd gesloten op 9 september 1980 te Brussel. Het werd vervolgens
geratificeerd door het Nederlandse parlement en - krachtens de Belgische
grondwetswijziging van augustus 1980 - door de Vlaamse Raad. De uitvoering
van het verdrag is opgedragen aan de Nederlandse regering en aan de Vlaamse
Executieve.
Prof. dr. Karel Wellens is hoogleraar volkenrecht aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen. Mevrouw prof. dr. Neri Sybesma-Knol is docent in het volkenrecht en
het recht van de internationale organisaties aan de Vrije Universiteit Brussel.
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