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OV.:EREENKOMST
TUSSEN
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enerzijds,
EN
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anderzijds,·
IN.ZAKE
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DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIË, .
handelend mede in naam van
de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, krachtens bestaande overeenkomsten,
de Vlaamse Regering,
· de Waalse Regering,
en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
enerzijds,

en

BOSNIË-HERZEGOVINA,
an!ferzijds,

(hierna te noemen "de Overeenkomstsluitendè Partijen"),

VERLANGENDE hun econo1nische samenwerking te versterken door voor investeringen door
investeerders van de ene Overeenkomstsluitende Partij gunstige voorwaarden ·te scheppen op h.et
grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, .

IN HET BESEF dat wederzijdse bevordering en beschenning van dergelijke investeringen
overeenkomstig deze Overeenkomst zullen leiden tot het stimuleren van de zakelijke initiatieven en
de economische welvaart van beide Overeenkomstsluitende Partijen zullen verhogen,

ZIJN het volgende overeengekomen :
..

~.===================~===============--~
ARTIKEL!
Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de tenn :
1.

"investeerder" :
a)

b).

2.

Wat het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreft :
i)

de "onderdanen", met name elk natuurlijk persoón. die volgens de wetgeving van
het Koninkrijk Belgi~ en het Groothertogdom Luxemburg wordt beschouwd als een
onderdaan van het Koninkrijk België en van het Groothe11ogdom Luxemburg ;

ji)

de "ondernemingen", met name elke rechtspersoon die is opgericht in
overeenstemming met de wetgeving · van het Koninkrijk België en · het
Groothertogdom Luxemburg en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op
het grondgebied van het Koninkrijk België en het Groothertogdoln Luxemburg.

Wat Bosniêl-Herzegovina betreft : ·
i)

natuurlijke personen die volgens de in Bosniêl-Herzegovina van; kracht zijnde
wetgeving de status· hebben van onderdaan van Bosniêl-Herzègovina voor zover
hun vaste verblijfplaats of hoofdbedrijfszetel in Bosniêl-Herzegovina gevestigd is;

ii)

rechtspersonen die zijn opgericht in overeenstemming met ·de in Bosnië~
Herzegovina van kracht zijnde wetgeving, waa.rVan de maatschappelijke zetel, het
centrale bestuur of het hoofdkantoor op het grondgebied van Bosnië-Herzegovina
gevestigd is.

''investeringen" : alle soorten vennogensbestanddelen en elke rechtstreekse of onrechtstreekse
inb:.:eng in speciê!n, .natura of diensten, die worden gèïnvesteerd of geherinvesteerd in welke
economische sector ook.
Als investeringen in de zin van deze Overeenkomst gelden m het bijzonder, doch niet
uitsluitend :
à)

roerende en ·onroerende goederen, aismede andere zakelijke rechten zoals hypotheken,
retentierechten, pandrechten, rechten·van vruchtgebruik en soortgelijke rechten ;

b)

aandelen, maatschappelijke aandelen en alle imdere vo'rmen van deelneming, met.
inbegrip van minderheidsdeelnemingen ·dan wel onrechtstreekse deelnemingen, in
bèdrijven die zijn opgerichf op het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende
Partijen;
· ·

d)

intellectuele eigendomsrechten als auteursrechten en naburige rechten, rechten van
industriêlle eigendom, technische werkwijzen, handelsmerken, handelsnan1en, know how
·
en goodwill ;

e)

publiekrechtelijke or' contractuele concessies, · waaronder · die tot het opsporen,
ontwikkelen, winnen of exploiteren van natuurlijke rijkdommen.

-==~I
Veranderingen i'n de rechtsvom1 waarin vermogensbestanddelen en kapitaal werden
geïnvesteerd of geherinvesteerd doen geeri afbreuk aan de omschrijving ervan als "investering"
als bedoeld in deze Overeenkomst. ·
3.

4.

"opbrengst" : de bedragen die een investering oplevert, en met name, doch niet uitsluitend;
winst, rente, vermogensaanwas, dividenden, royalty's en honoraria, licentierechten en andere
· rechten. ·
·
"~onqgebied"

a)

:

wathet Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreft :
het grondgebied van het Koninkrijk België en het grondgebied van het Groothertogdom
Luxemburg ev.enals de zeegebieden, d.w.z. de gebieden op en onder zee die zich voorbij
de:) ten·itoriale wateren van de betreffende Staten uitstrekken en waarin deze,
overeenkomstig het internationaal recht, soevereine rechten en rechtsmacht uitoefenen
met het oog op de opsporing, de winning en het behoud van de natuurlijke rijkdommen ;

b)

wat Bosië-Herzegovina betreft:
het hele landgebied van Bosnië-Herzegovina, de territoriale zee, de gehele zeebodem en
de ondergrond ervan en het luchtruim erboven, met inbegrip van het zeegebied dat zich·
voorbij de territoriale zee van Bosnië-Herzegovina uitstrekt endat overeenkomstig de
wetgeving van Bosnië-Herzegovina en in overeenstemming met het internationaal recht
werd of zal worden aangewezen als een gebied waarin ·Bosnië-Herzegovina met
betrekking tot de zeebodem, de ondergrond daarvan en de natuurlijke rijkdommen
·
rechten kan uitoefenen.

ARTIKEL2

Bevordering van investeringen

1.

Elke Overeenkomstsluitende Partij bevordert investeringen van investeerders van de andere
Overeenkomstsluitende ·Partij op haar grondgebied en laat zodanige investeringen toe in
overeenstemming met haar wetgeving.

2.

Elke Overeenkomstsluitende Partij staat het sluiten en uitvoeren van licentieovereenkomsten en
overeenkomsten inzake commerciële, administratieve of technische bijstand toe, voor zover
deze activiteiten verband houden met zodanige investeringen .

. ARTIKEL3

Bescherming van investeringen

1.

Alle investeringen, zij het rechtstreekse of onrechtstreekse, door investeerders van een der
Overeenkomstslu~tende Partijen genieten op het grondgebied van de andere
Overeenkomstsluitende Partij een eerlijke en rechtvaardige behandeling.

2.

Onder voorbehoud van maatregelen die noodzakelijk zijn voorde handhaving van de openbare
orde, genieten deze investeringen een voortdurende bescherming en zekerheid, met uitsluiting
van elke onredelijke of discriminatoire maatregel die, in rechte of in feite, het beheer, de
instandhouding, het gebruik, het genot of de-liquidatie van deze investeringen zou kmmen
belemmeren.
"

ARTIKEL4
Ontneming en eigendomsbeperking

J.

Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich geen enkele maatregel tot onteigening of
nationalisatie noch enige andere maatregei te treffen die tot gevolg heeft· dat aan de
investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij rechtstreeks of onrechtstreeks de hun
toebehorende investeringen op haar grondgebied worden ontnomen.

2.

Wanneer om redenen van openbaar nut, veiligheid of nationaal belang van het bepaalde in het
eerste lid inoet worden afgeweken, dienen de volgende voorwaarden te worden vervuld :

3.

a)

de maatregelen worden genomen met inachtneniing van een behoorlijke rechtsgang ; ·

b)

,de maatregelen zijn niet discriminatoir of in strijd met bijzondere verbintenissen;

c)

de maatregelen gaan vergezeld v~n voorzieningen voor de betaling van een billijke en
retile schadeloosstelliJ;J.g.
·

Het bedrag van de schadeloosstelling komt overeen met de marktwaarde van·de investeringen
op de dag voordat de maatregelen werden genomen ofb~kendgemaakt, naar gelangv&n welke
situatie zich eerder voordoet.
,
.
De schadeloosstelling wordt uitgekeerd in de munt van de Staat waarvan de investeerder
onderdaan is of in een andere omwissélb!lre munt. Ze moet zonder Veliraging worden betaald
en moet vrij kunnen worden overgemaakt. Ze levert rente op tegen een gewone cofnmerciël.e
rentevoet vanaf de dàtum van de vaststelling van het bedrag tot de datum van uitbetaling.

4.

Aan investeerders van de ene Overeenkomstsluitènde Partij die verliezen dan wel schade lijden
met betrekking tot hun investeringen wegens oorlog of een ander gewapend conflict, revoluÜe,
een nationale noodtoestand of opstand, oproer of ongeregeldheden op het grondge.bied van de
andere Overeenkomstsluitende Partij, wordt door laatstgenoemde, wat de restitutie,
schadevergoeding, schadeloosstelling of een andere regeling betreft, een behandeling
toegekend die ten minste gelijk is aan die welke aan inveF:teernArs v~n rlf>' "'l>f>st b':'g~!~!:tigde
natie wordt verleend.
·

5.

Voor de in dit artikel behandelde kwesties verleent elke Overeenkomstsluitende Partij aan de
investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij een behandeling die ten minste
gelijk is aan die welke investeerders van de· meest begunstigde natie op haar grondgebied
genieten en die in elk geval niet minoer gunstig is dan de gèbruikelijlce , regels van het
internationaal recht.

.-----------------~~---------------------------------

ARTIKELS
Overmaldiigen

1.

Elkè
.

Overeenkomstsluitende Partij verleent de iiwesteerders van de andere
Partij de toelating om alle met een investering verband houdende
uitkeringen vrij over te maken. Deze omvatten in het bijzonder :
Ove~:eenkomstsluitende

a)

bedragen bestemd om de investerjng tot stand te brengen, te behouden of uit te breiden ;

b)

bedragen bestemd voor het nakomen van contractuèle Verbintenissen, met inbegrip van
de bedragen die nodig zijn voor de terugbetaling van leningen, royalty's en andere
betalingen voortvloeiend uit licenties, franchises, concessies en andere soortgelijke
rechten, alsmede de bezoldiging van het geëxpatrieerd personeel ;

c)

de opbrengst van investeringen;

d)

de opbrengst van de gehele of gedeeltelijke liquidatie van de investeringen, met inbegrip
van meerwaarden of verhogingen van het geïnvesteerd kapitaal;

e)

de in toepassing van Artikel4 uitgekeerde schadeloosstelling;

f)

uitkeringen die zijn toegewezen na het regelen van geschillen.

2.

De natuurlijke personen die onderdaan zijn van beide Overeerikomstsluitende Partijen, die uit
hoofde van een investering door een investeerder van één der Overeenkomstsluitende Pmiijen
toelating hebben gekregen om op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij
te werken, is het tevens toegestaan ee~1 passend deel van hun verdiensten over te maken naar
hun land van herkomst.

~.

De oveflllakingen gebeuren in vrij inwisselbare munt, tegen de koers die op de datum van
overmaking van toepassing is op contante transacties'in de gebruikte munt .

4.

Elke Overeenkomstsluitende Partij verleent de toelating die vereist is om de overmaking
zonder onnodige vertraging uit te voeren, zonder andere làsten dan de gebruikelijke taksen en
kosten.
·

5.

De in dit artil}el vermelde waarborgen zijn ten minste gelijk aan die welke worden toegestaan
aan investeerders van de meest begunstigde natie.

ARTIKEL6
Subrogatie

1.

Indien één der Overeenkomstsluitende Partijen of één van haar· openbare instellingen een
schadeloosstelling uitkeert aan haar eigen investeerders op grond van een voor een investering
vetleende waarborg of verzekeringsovereenkomst ter dekking van niet-commerciële 'risico's,
erkent de andere Overeenkomstsluitende Partij, onverminderd de in toepassing van artikel 11
van de Overeenkomst verleendt:; rechten, dat de eerstgenoemdè Overeenkomstsluitende Partij
of de desbetreffende openbare instelling in de rechten van de investeerders is getreden.

2.

In verband met de overgedragen rechten kan de andere Overeenkomstsluitende Partij jegens de
verzekeraar die in de rechten van de schadeloosgestelde investeerders is getreden, de
vel-plichtingen laten gelden die wettelijk of contractueel op de investeerders rusten.
.'

ARTIKEL7
Toepasbare regels

Wanneer een vraagstuk omtrent investeringen wordt gèregeld bij deze Overeenkomst en bij de
nationale wetgeving van de ene Overeenkomstsluitende Partij dan wel bij internationale
overeeQkomsten waarbij de Partijen partij zijn of op een later tijdstip kunnen worden, ku1111en de
investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij aanspraak maken op de bepalingen ·die
voor hen het me~st gunstig"zijn.
.

ARTIKELS
Bijzondere Overeenkomsten

1.

Investeringen waarvoor een bijzondere ov~reenkomst is gesloten tussen de ene
Overeenkomstsluitende Partij en investeerders van de andere Partij zijn onderworpen aan de
bepalingen van deze Overeenkomst en a:an dievan de bijzondere overeenkomst.

2.

.Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich de door haar aangegane verbintenissen ten
aanzien van investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij te allen tijde na te
·
komen.

ARTIKEL9
Regeling van investeringsgeschillen

1.

Van elk investeringsgeschil tussen een investeerder ~an de ene Overeenkömstsluitende Partij
en de andere Overeenkomstsluitende Partij wordt schriftelijk kennis gegeven door de eerste
Partij die een vordering instelt. De ke1111isgeving gaat vergezeld van een behoorlijk toegelichte
nota.
De Partijen dienen ernaar te streven ·geschillen in de mate van het mogelijke door
onderhandeling te regelen, indien nodig door deskundig advies in te Wi1111en van een derde
p?.rtij. 0f :!."1derc deer rrüddc! ·"Tü1· bc.tïïiddcllü~ tu~~c~J Je OvcLctalk.unistsiuüende ?anijen Jangs
diplomatieke weg.

2.

Wanneer de bij het geschil betrokken partijen niet rechtstreeks tot een mi1111elijke schikking zijn
gekomen of het geschîl niet doör bemiddeling langs diplomatieke weg hebben kunnen regelen
bi1111en zes maanden na ontvangst van de ke1111isgeving, wordt het, naar keuze van de
investeerder, voorgelegd aan hetzij de bevoegde rechtsmacht van de Staat waar de investering
werd gedaan, hetzij aan internationale arbitrage ..

Elke Overeenkomstsluitende Partij geeft daartoe haar voorafgaande en onherroepelijke
toestemming etk geschil aan zodanige arbitrage te onde1werpen. Deze toestemming houdt in
dat beide Pa11ije)1 afstand ·doen van het recht om de uitputting van alle nationale
administratieve en rechtsmiddelen te verzoeken.
3.

In geval van intemationale arbitrage, wordt het geschil naar keuze van de in vesteerder
voorgelegd aan één van de volgende instellingen :
een scheidsgerecht ad hoc, ingesteld volgens de arbitrageregels van de Commissie van de
Verenigde Naties vobr Intemationaal Handelsrecht (U.N.C.I.T.R.A.L.);
·
het !lltèmationale Centnlm vooi: Beslechting vanlnvesteringsgeschillen (I.C.S.I.D.), dat
is opgericht krachtens het Verdrag inzake de beslechting van geschillen met betrekking
tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten, dat op 18 maart 1965 te
Washington voor ?ndertekening werd opengesteld ;
hetScheidsgerecht van de Intemationale Kamer van Koophandel te Parijs;
het Instituut voor Arbitrage van de Kamer van Koophandel in Stockholm.
Indien wordtovergegaan tot de arbitrageprocedure op initiatiefvan een Overeenkomstsluitende
Partij, verzoekt die Partij de betrokken investeerder schriftelijk het scheidsgerecht aan te
wijzen waaraan het geschil zal worden voorgelegd.

4.

Geen van de bij een geschil betrokken Overeenkonistsluitende Partijen, zal in enig stadium van
de arbitrageprocedure of van de uitvoering van een scheidsrechterlijke uitspraak als verweer
kunnen aanvoeren dat de investeerder die tegenpartij is bij het geschil, een vergoeding ·ter
uitvoering van een in Artikel 6 van deze Overeenkomst vermelde verzekeringspolis of
waarborg tegen niet-commercillle risico's die het geheel of een gedeelte van zijn' verliezen dekt.

5.

Het scheidsgerecht beslist op grond van het nationale recht, m,Ç!t inbegrip van de regels in..:ake
wetsconflicten, van de Overeenkomstsluite.1de Partij die partij· is bij het geschil en op het
grondgebied waarvan de investering werd gedaan alsmede op grond van de bepalingen van
deze Overeenkomst, van de bepalingen van de met betrekking tot de investering eventueel
gesloten bijzondere overeenkomst en van de beginselen vàn intemationaal recht.

6.

De uitspraken van het scheidsgerecht zijn onherroepelijk en bindend voor de partijen bij het
geschil. Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich ertoe ze uit te voeren overeenkomstig
haar nationale wetgevhtg.

ARTU~LIO

Nationale behandeling CJI meest begunstigde Natie

In alle aangelegenheden met betrekking· tot de behandeling van investeringen genieten de
inve:;teerder:; 'v'r.ü elke Ovctccu.iwulslsiuiLt:mde Partij op 11et grondgebied van ·de andere
Overeenkomstsluitende Partijde behandeling va11 meest begunstigde natie.
Met betrekking tot d,e werking, het beheer, het onderhoud, het gebruik, het genot, de verk;oop of de
vervreemding van investeringen dient elke Overeenkomstsluitende Partij investeerders van de andere ·
Overeenkomstsluitende Partij op haar grondgebied een behandeling toe te ke1men die niet minder
gunstig is dan de behandeling die wordt toegekend aan haar eigen investeerders of de investeerders
. van een andere Staat, zo laatstgenoemde behandeling gunstiger is.

Deze behandeling behelst geenszins de voorrechten die door een Overeenkomstsluitende Partij
worden verleend aan investeerders van een derde Staat in het kader van diens lidmaatschap van of
associatie met een vrijhandelszone, een douane-unie, een gémeenschappelijke markt of enige andere
vorm van regionale ~conomische organisatie.
Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op belastingzaken.

ARTIKEL U
Geschillen tussen de Overeenkomstsluitende Partijen
betreffende
de uitlegging of toepassing van deze Overeenkomst

.1.

Geschillen betreffende de uitlegging of toepassing van deze Overeenkomst worden zoveel
mogelijk langs diploinatieke weg beslecht.

2.

Wanneer een geschil niet langs diplomatieke weg kan worden beslecht, wordt het voorgelegd
aan een gemengde commissie bestaande uit vettegenwoordigers van beide Pmtijen. Deze
Commissie komt op verzoek van de meest gerede Partij en zonder onnodige vettraging bijeen.

3;

Indien de gemengde commissie het geschil niet kan regelen, wordt het op verzoek van een der
Overeenkomstsluitende Partijen onderworpen aan eeh scheidsgerecht dat voor elk geval
afzonderlijk op de volgende wijze wordt samengesteld :
Elk.e Overeenkomstsluitende Partij benoemt een scheidsman binnen een tijdspanne van twee
·maanden vanaf de datum waarop een der Overeenkomstsluitende Partijen. de andere
Overeenkomstsluitende Partij in kennis heeft gesteld van haar voornemen het geschil aan
arbitrage te onderwerpen. Binnen twee maanden na hun benoeming, benoemen de twee ·
scheidsmannen in onderling overleg een onderdaan van een derde Staat tot voorzitter van het
scheidsgerecht.
Indien deze termijnen worden ovèrschreden, kan een der Overeenkomstsluitende Partijen de
President van het Internationale Gerechtshof verzoeken de noodzakelijke benoeming(en) te
·
verrichten.
Indien de Voorzitter van het Internationale Gerechtshof onderdaan is van een
Overeenkomstsluitende Partij of van een Staat wammee een der Overeenkomstsluitende
p <utijcu ~ecu uipluwatit:ke oanáen neeit of maten lltJ om een andere reden verhinderd is
genoemde functie uit te oefenen, wordt de Vice-President van het Internationale Gerechtshof
verzocht de benoeming(en) te verrichten.

4.

Het aldus samengesteld scheidsgerecht stelt zijn eigen procedureregels vast. Het doet uitspraak
bij meerderheid van stemmen ; de uitspraken zijn onherroepelijk en bindend voor de
Overeenkomstsluitende Partijen.

5.

Elke Overeenkomstsluitende Partij draagt de kosten van de door haar benoemde scheidsman.
De kosten die voortvloeien uit de benoeming van de derde scheidsman en de ambtelijke kosten
van het gerecht worden gelijkelijk door de Overeenkomstsluitende Pa1iijen gedragen.

ARTIKEL12

·Toepassingsgebied.

Deze Overeenkomst is eveneens van toepassing op investeringen die vóór of na de inwerkingtreding
van deze Overeenkomst werden gedaan door investeerders van een Overeenkomstsluitende Partij op
het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

Het bepaalde in deze Overeenkomst .is evenwel niet van toepassing op vorderingen die verband
houden met gebeurtenissen die plaatshadden of vorderingen die werden geregeld vóór de
inwerkingtreding van de Overeenkomst.

ARTIKEL13

Inwerkingtreding en duur

1.

Deze Overeenkomst treedt in werking een máand na de dat1;1m waarop de
Overeenkomstsluitende Partijende akten van bekrachtiging hebben uitgewisseld. Ze blijft van
krachtgedurende een tijdvak van tien jaar.

Tenzij ten minste zes maanden vóór de datum van ht~t verstrijken van de geldigheidsduur door
een van beide Overeenkomstsluitende Partijen mededeling van be!!indiging is gedaan, wordt
deze Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een tijdvak van tien jaar, met dien verstande dat
elke Overeenkomstsluitende Partij zich hP-t rP-f'.ht ''00rbehcudt de Ov::~\:~i>kvmst î.10 ucëiuuig~n
met inachtneming van een opzegtermijn vari ten minste zes maanden vóór de datum van het
verstrijken van de lopende termijn van geldigheid.
·

2.

Ten aanzien van investeringen die vóór de datum van beëindiging van de Overeenkomst zijn
gedaan, blijft deze van kracht gedurende een tijdvak van tien jaar vanaf de datum van
beëindiging;

3.

Deze Overeenkomst kan schriftelijk door de Overeenkomstsluitende Partijen worden
gewijzigd. Ten aanzien van de inwerkingtreding van wijzigingen geldt dezelfde procedure als
voor de inwerkingtreding _van deze Overeenkomst.

. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe naar behoren
·
gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te 'S.c.x/t..O~<J~:•.iif;
, op
.:1
maart
2004,
in
twee
oorspronkelijke exemplaren in de Nederlandse, de Franse, de Bosnische/Kroatische/Servische en de
Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. ln geval van verschil in uitlegging is de
Engelse tekst doorslaggevend.
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ECONOMISCHE UNIE :

VOOR BOSNIË-HERZEGOVINA:

Voor de Regering van het Koninkrijk Belgii!,
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