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(

GELEID DOOR de wens een overeenkormt te sluiten teneinde het velTichten van betaalde

werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel wm de diplomatieke zendingen van de
Zendstaatdan wel van consulaire posten die deze heeft op het grondgebied van de Ontvangende Staat,

te vergemakkelijken;

(

ZIJN höt volgende overeengekomen:

ARTIKEL1

(

VoorwaJtrden
1.1

Op grond van wederkerigheid mag de partner van een

pet~onedslid

van de Zendstaat onder

bepaalde voo1waarden in de Ontvangende Stllat betaalde werkzaamheden verrichten.
1.2

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt vetstaan onder:
(a)

"personeelslid van de Zendstaat": een diplomatiek ambtenaar, een hd van het
a<Jminishatieve of technische personeel en van het bedienend petsarreel van de
dipl01natieke zending dat is aangemeld bij de Ontvangende Staat of b1j internationale
organisaties die een zetel hebben in de Ontvangende Staat, een consulair ambtenaar, een
consulau· bediende en een lid van het bedienend personeel van de consulaire post, dat
geen onderdaan is van de Ontvangende Staat of geen vaste verblijfhouder op zijn

grondgebied;
(b)

"partner": een persoon die als dusdanig dom· de Ontvangende Staat werd erkend, die een
personeelslid van de Zendstaat vergezelt en die geen ingezetene is van de Ontvangende
Staat of geen vaste verblufhouder op zijn grondgebied. Met dit begrip wordt ook de
wettelijke partner bedoeld;

(c)

"Diplomatiek Verdrag" betekent het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van
1961;

(d)

"Consulair Verdrag " betekent het Verdrag van Wenen illZIIke consulair verkeer van 1963.

(

1.3

Op aanvraag krijgt de partner de toestemming om betaalde werkzaamheden te venichten. Deze
toestemming kan ingaan vanaf de aan;ielling wn het pe1·soneelslid van de Zendstaat en vervalt
wanneer de mmstelling eindigt.

1.4

De toestemming voor een partner om betaalde werkzaamheden te verrichten vervalt:
(a)

wenneer de aanstelling van het perS\illeelslid van de Zendstaat eindigt; of

(b)

wanneer de paliner niet langer deel uitmaakt van het gezin.

(
1.5

De toestemming voor een partner om betaalde werkzaamheden te verrichten wordt verleend
overeenkomstig de wetten en voorschriften die in de Ontvangende Staat van klacht zijn en
betekent niet dfft de begunstigde wm-dt vrijge;ield van de wettelijke of andere ve.reisten inzake
betaalde werkzaamheden, ongeacht of deze persoonsgegevens, professionele, commerciële of
andere kwalificaties betreffen waarvan de belanghebbende het bewijs dient te leveren voor het
Vetrichten van bedeelde werkzaamheden.

ARTIKEL2
Civiel- en administratiefrechtelijke immuniteit van rechtsmacht

2. 1

(

Ingeval de partner civiel- en administratiefrechtelijke immuniteit van rechtsmacht geniet in de
Ontvlmgende Staat, overeenkomstig het Diplomatiek Verdrag, het Consulair Vel'dmg, dan wel
enig ander toepasselijk intemationaal verdrag, is deze hnmnniteit niet van toepassing op
handelingen die vomtvloeien uit het ve!Tichten van betaalde werkzaamheden welke onder het
burgerlijk en administratief Jecht van de Ontvangende Staat vallen.

(

2.2

In dat geval zal de Zendst:iat ook afstand doen van de immuniteit van tenuitvoerlegging van alle
gerechtelijke uitspraken tegen de beU-effende partner.

ARTIKEL3
Immuniteit ten aanzien van strnfzaken

lilgeval de partner immuniteit geniet ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken van de Ontvangende
StMt, overeenkomstig de bepalingen van het DiplomatiekVerdiag, het Consulair Verdrag, dan wel van

enig ander intemationaal verdrag.

"'

I

doet de Z<lndstaat afstand van de immumteit van de teehtsmacht in sh-afzaken die de
partner ten aanzien van de Ontvangende Stnat geniet met bei:J:ekking tot elk handelen of
nalaten dat vorntvloeit uit de betaalde werkzaamheden, behalve in bijzondere gevallen
wanneer de Zendstaat van mening is dat het doen van afstand in strijd zou kunnen zijn

met zijn belangen; en
b)

het doen van afstand van immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken wordt
niet geacht mede betrekking te hebben op de immuniteit ten aanzien van de
tenuitvollrlegging van de rechterlijke uitspraak, wamvan uitdrukkelijk afstarul moet
worden gedaan. In dergelijk geval neemt de Zendstaat het verwek van de Ontvangende
Staat emstig in overweging.

ARTIKEL4
Belasting- en sociale zekel"heidsstelsels

(

In overeenstemming met de bepalingen van het Diplomatiek Vel"drag, het Consulair Verdrag dan wel
krachtens enig ander toepassölijk intomationaal verW:ag is de partner onderworpen aan de belastingen sociale zekerheidsstelsels van de Ontvangende Staat, ten aanzien van alles wat verband houdt met
hetvemchten van bedoelde werkzaamheden in deze Staat

ARTICLES
Procedures

5.1

I

Elk verzoek om toestemming voor het venlebten van betaalde werkzaamheden wordt uit nMm
van de partner door de ambassade van de Zendstaat gestuurd naar de dienst Protocol van het
Departement Internationale Betrekkingen en Samenwerking van de Republiek Zuid-ATiika dan
wel naar de Ditectie Protocol van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkolingssamenwerking van het Koninkrijk Belgig.

I

5.2

Na verificatie of de betrokkene een partner is zoals vamzien in het toepassingsgebied van deze
Overeenkomst en na onderzoek van het o:ffici~le verzoek, zal de regering van de Ontvangende
Staat de ambassade van de Z<lndstaat ervan in kennis stellen dat de partner de betaalde
werkzaamheid mag uitoefenen.

5.3

De gevolgde proeedmes worden d\isdanig toegepast dat de partner zo snel mogelijk betaalde
werkzaamheden kan verrichten. In het verlengde hiervan zal onvenvijld worden ove.tgegaan tot
de fonnaliteiteu vo01 het verklijgen van de toestemming om betaalde werl=amheden te
venwhten.

ARTIKEL6
Duur en beëindiging

(

Deze Overeenkomst blijft voor onbepaalde duurvan kracht, met dien verstande datelk van de Pm.tijen
ze te allen tijde kan beëindigen door hiervan zes (6) maanden van te voren schriftelijkkoonis te geven

aan de andere Parhj.

ARTIKEL7
RepJltriëring van geldmiddelen

Personen die in het kader van deze Overeenkomst de toestemming hebben om betaalde
werkzaamheden te venichten. mogen hun bezoldigingen voor deze werkzaamheden repatri5ren vatiOp
het grondgebied van de staat van de Partij waar de werkzaamheden worden uitgevoerd,
ovrueenkomstig de Voorwaruden die in de nationale wetgeving van de betreffende staat voor
buitenlandse wedmemers zijn vastgelegd.

(

ARTIKELS
lnwerldngtreding

Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag van
uitwisseling vnn de laal•te kennisgeving van de voltooiing van de grondwettelijke en wettelijke
procedures.

(

TEN BLIJKE WAARVAN de ondru·getekenden, daartoe naar behoren gémachtigd door hun
respectieve Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

(

GEDAAN te Pretoria, op

.J(/. ... ./.r.ul.u Itd. :. .. . . . . .. .. . 201fi,

VOOR HET KONJNKRIJK BELGilt

vertegenwoordigd Mor.·
De Fe<lemleRegering:

(

De Vlaamse Regering:

(

(

in twee originele exemplaren, in de

Nederlandse, de Franse en de Envfse taal, z\inde alle teksten gelijkelijk authentiek.

(

I

(

I

De Waal•e Regering:

De Regering van het Bmssels
Hoofd•tedelijk Gew"'t:

