OVEREENKOMST
TUSSEN
DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE,
enerzijds,

EN
DE REPUBLIEK RWANDA,
anderzijds,

INZAKE
DE WEDERZIJDSE BEVORDERING EN BESCHERMING VAN INVESTERINGEN

OVEREEI\'KOMST
TUSSEN
DE BELGlSCH·LUXEMDURGSE ECONOMJSCHE UNIE,

enerzij ds,
EN
DE REP UBLI EK RWANDA.
anderzijds,
INZAKE
DE WEDERZIJDSE BEVORDERING EN BESCHERMI NG VAN INVESTERINGEN

HET KONINKRIJK BELGIË.
HET VLAAMSE GEWEST,
HET WAA LSE GEWEST,
EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE\.VEST,
evenals
HET GROOTHERTOGDOM LUXEM BURG,
enerzijds,

en

DE REPUBLI EK RWASDA,
anderzijds,

(hierna te nocmen ··de Overeenkomstslu•tende Panijen"'),

VERLANGENDE hun ec<>nomische samenwerking te versterken door voor investeringen door
investeerders van de ene Overeenkomstsluitende Panij gunstige voorwaarden te scheppen op het
grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Panij,

Z IJl'\ het volgende ov<reengekomen:

ARTIKEL 1
Begripsomschrij\'ingen

Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de term:

l.

2.

''investeerder":
a)

de "onderdanen", zijnde elk natuurlijk persoon die volgens de wetgeving van het
Koninkrijk Belgi~ of het Groothertogdom Luxemburg of van de Republiek Rwanda
wordt beschouwd als een onderdaan van het Koninkrij k België of van het
Groothertogdom Luxemburg dan wel van de Republiek Rwanda;

b)

de "vennootschappen", zijnde elke rechtspersoon die is opgericht in
overeenstemming met de wetgeving van het Koninkrijk België of het
Groothertogdom Luxemburg of van de Republiek Rwanda en waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk België
of het Groothertogdom Luxemburg dan wel van de Republiek Rwanda.

''investering":

alle

soorten

vermogensbestanddelen

en

elke

rechtstreekse

onrechtstreekse inbreng, die worden geïnvesteerd of geherinvesteerd

of

in welke

economische sector ook.
Als investeringen in de zin van deze Overeenkomst gelden in het bijzonder, doch niet
uitsluitend:
a)

roerende en onroerende goederen, alsmede andere zakelijke rechten zoals
hypotheken, retcntiereehtcn, pandrechtcn, rechten van vruchtgebruik en
soortgelijke rechten;

b)

aandelen, maatschappelijke aandelen en alle andere vomten van deelneming, met
inbegrip van minderheidsdeelnemingen dan wel onrechtstreekse deelnemingen, in
bedrijven die zijn opgericht op het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende
Partijen;

c)

obligaties, tegoeden en gelijk welke prestatie die economische waarde heeft;

d)

auteursrechten, rechte n van industriële e igendom, technische werkwijzen, merken

en goodwill ;
e)

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

Veranderingen in de rechtsvorm waarin vem1ogensbestanddelen en kapitaal werden

gelnvesteerd of geherinvesteerd doen geen atbreuk aan de omschrijving ervan als
" investering" zoals bedoeld in deze Overeenkomst.
3.

"opbrengst": de bedragen die een investering opleven, en met name, doch niet
uitsluitend, winst, intrest, vermogensaanwas, dividenden, royalty's en honoraria.

4.

"grondgebied": het grondgebied van het Koninkrijk België, het grondgebied van het
Groothertogdom Luxemburg en de Republiek Rwanda evenals de zeegebieden, d.w.z. de
gebieden op en onder zee die zich voorbij de territoriale wateren van het Koninkrijk
België uitstrekken en waarin het, overeenkomstig het internationaal recht, soevereine
rechten en rechtsmacht uitoefent met het oog op de opsporing, de winning en het behoud
van de natuurlijke rijkdommen.

5.

6.

"Milieuwetgeving": de wetgeving van de Overeenkomstsluitende Partijen, of een
bepaling uit die wetgeving, die in hoofdzaak gericht is op de bescherming van het milieu
dan wel het voorkomen van enig gevaar voor het leven of de gezondheid van mens, dier
of plant, door:
a)

het voorkomen, verminderen of beheersen van de uitstoot, de lozing of de emissie
van verontreinigende stoffen en contaminanten;

b)

het beheersen van milieugevaarlijke of toxische chemicaliën, stoffen, materialen en
afvalstoffen, en het verspreiden van desbetreffende informatie;

c)

het beschermen of in stand houden van in het wild levende dier· en plantensoorten,
met inbegrip van bedreigde soorten, hun habitat en speciaal beschermde
natuurgebieden op het gJ"Ondgebied van de Overeenkomstsluitende Partij.

"Arbeidswetgeving": de wetgeving van het Koninkrijk Belgi!, het Groothertogdom
Luxemburg of de Republiek Rwanda, of bepalingen uit die wetgeving, die rechtstreeks
verband houden met de volgende internationaal erkende rechten van werknemers:
a)
b)
c)
d)
e)

het recht op vereniging;
het recht op organisatie en collectieve onderhandeling;
het verbod op het gebruik van enige vorm van dwang· of slavenarbeid;
L'Ctl minimumleeflijd voor de tewerkstelling van kinderen;
redelijke arbeidsvoorwaarden op het gebied van minimumloon, aantal werkuren,
veiligheid en gezondheid.

ARTIKEL2
Bevordering van investeringen

I.

2.

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

staat met name het sluiten en uitvoeren van

licentieovereenkomsten en overeenkomsten inzake commerciële, administratieve of technische
bijstand toe, voor zover deze activiteiten verband houden met zodanige investeringen.

ARTTK.EL3
Bescherming van investeringen

I.

Alle investeringen door investeerders van een der Overeenkomstsluitende Partij en genieten op
het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij een eerlijke rn rechtvaardige
behandeling.

2.

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

ARTIKEL 4
Nationale behandeling en m-

begunstigde natie

I.

In alle aangelegenheden met betrekking tot de behandeling van investenngen genieten de
investte«<ers van elke Overeenkomstsluitende Panij op het grondgebied van de andere
Overeenkomstsluitende Partij de nationale behandeling en de behandeling van meest
begunstigde natie.

2.

Met betrekking tot de werking, het beheer, het o nderhoud, het gebruik, het genot, de verkoop
of de vervreemding van investeringen kent elke Overeenkomstsluitende Purtij investeerders
van de andere Overeenkomstsluitende Partij op haar grondgebied een behandeling toe die niet
minder gunstig is dan de behandeling die wordt toegekend aan haar eigen investeerders of de
investeerders van een andere Staat, zo laatstgenoemde bebandehng gunsuger is.

3.

Deze behandeling behelst geenszins de voorrechten die door een Overeenkomstsluitrode Panij
worden verleend aan ID\CSteerders van een derde Staat in bet kader van dtens lidmaatschap van
of associatie met een vrijhandelsgebied, een douane-unie, een gemeenschappehJke markt of
enige andere vorm \an regJonale economische organisatie.

4.

Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op belastingzaken.

ART IKEL S
Milieu

I.

In het besef dat elke O•ereenkomstsluitende Panij het n:cht heeft haar eigen ni,eau van
nationale milieuhescberrnmg te bepalen en de beleidslijnen en priontetten ter uke van
milieuontwikkeling vast te leggen alsmede haar ad hoe wetgeving dienov.-nkomsug aan te
nemen of te 'vijzigen, dient elke Overeenkomstsluitende Partij erop toe te zten dat haar
wetgeving een hoog niveau van milieubescherming waarborgt en alles in het werk te stellen om
voornoemde wetgeving voortdurend btj te sturen.

2.

De Overeenko mstsluitende Partijen erkennen dat het niet passend is de nationale
milieuwetgeving te versoepelen teneinde investeringen aan te moedigen. Elke
Overeenkomstsluitende Partij dient er dan ook op toe te zien dat geen vrijstelling of enige
andere afwijking van voornoemde wetgeving wordt toegestaan en dat ook geen mogelijkheid
tot vrijstelling of andere afwijking wordt geboden teneinde hel doen, onderhouden of
uitbreiden van een investering op haar grondgebied aan te moedigen.

3.

De Overeenkomstsluttende Partijen bevestigen andermaal de verbintemssen dte ze zijn
aangegaan in het kader van de internationale milieuovereenkomsten die ze hebben gesloten. Ze
zullen alles tn het -..crk stellen om te "ruuborgen dat hun nationale wetge' ing de erkenmng en
de uitvoering van deze verbtntemssen verzekert.

4.

Oe Overeenkomstsluitende PartiJen erkennen dat de onderhoge samenwerkmg hen meer
mogelijkheden biedt om de voorschriften inzake mtlieuhescherrning bij te sturen. Op verzoek
van een Overeenkomstsluitende PartiJ stemt de andere Overeenkomstsluitende Partij ermee in
dat over eender welk punt waarop dit anikei van toepassing is, deskundigeno,•erleg wordt
gevoerd.

ARTIKEL6
Arbeid

l.

In het besef dat elke Overeenkomstsluitende Partij het recht heet\ eigen normen ter
bescherming van de arbeid vast te leggen en haar arbeidswetgeving dienovereenkomstig vast te
stellen of te wijzigen, dient elke Overeenkomstsluitende Parrij erop toe te zien dat haar
wetgeving voorziet in arbeidsnormen die in overeenstemming zijn met de internationaal

erkende rechten van de werknemers als vermeld in artikel I, 6' lid, en ze dienovereenkomstig
bij te sturen.
2.

De Overeenkomstsluitende Parrijen erkennen dat het niet passend is de nationale
arbeidswetgeving te versoepelen teneinde investeringen aan te moedigen. Elke
Overeenkomstsluitende Parrij dient er dan ook op toe te zien dat geen vrijstelling of enige
andere afwijking van deze wetgeving wordt toegestaan en dat ook geen mogelijkheid tot
vrijstelling of andere afwijking wordt geboden teneinde het doen, onderhouden of uitbreiden
van een investering op haar grondgebied aan te moedigen.

3.

De Overeenkomstsluitende Parrijen bevestigen andermaal de verbintenissen die ze zijn
aangegaan als lid van de Internationale Arbeidsorganisatie alsmede hun verbintenissen op
grond van de Verklaring van de IAO over de fundamentele beginselen en rechten met
betrekking tot werk en de follow-up ervan. De Overeenkomstsluitende Partijen zien erop toe
dat de arbeidsbeginselen en de internationaal erkende rechten van de werknemers die vermeld

worden in artikel I, 6' lid, door hun nationale wetgeving worden erkend en beschermd.
4.

De Overeenkomstsluitende Partijen erkennen dat de onderlinge samenwerking hen meer
mogelijkheden biedt om de arbeidsnormen bij te sturen. Op vraag van de ene
Overeenkomstsluitende Partij stemt de andere Overeenkomstsluitende Panij ennee in

deskundigenoverleg te houden over eender welk onderwerp dat onder dit artikel ressorteert.

ARTIKEL7
Ontneming en eigendomsbeperking

I.

2.

Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich geen enkele maatregel tot onteigening of
nationalisatie noch enige andere maatregel 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.
Wanneer om redenen van openbaar nut, veiligheid of nationaal belang van het bepaalde in het
eerste lid moet worden afgeweken, dienen de volgende voorwaarden te worden vervuld:

a)
b)
c)

de maatregelen worden genomen met inachtneming van een behoorlijke rechtsgang;
de maatregelen z ijn niet discriminatoir of in strijd met bijzondere verbintenissen~
de maatregelen gaan vergtzcld van voorzieningen voor de betaling van een billijke en

re<!le schadeloosstelling.
3.

Het bedrag van de schadeloosstelling komt overeen met de werkelijke waarde van de
investeringen op de dag voordat de maatregelen werden genomen of bekendgemaakt.

De schadeloosstelling wordt uitgekeerd in gelijk welke omwisselbare munt. Ze moet zonder
onnodige vertraging worden uitbetaald en moet vrij kunnen worden overgemaakt. Vanaf het
tijdstip waarop het bedrag van de schadeloosstelling wordt vastgelegd tot op de datum van
uitbetaling, levert de schadeloosstelling intrest op tegen het nonnaIe banktarief.
4.

Aan investeerders van de ene Overeenkomstsluitende Partij die verliezen lijden met betrekking
tot hun investeringen wegens oorlog of een ander gewapend conflict, revolutie, een nationale
noodtoestand of opstand op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij,
wordt door laatstgenoemde, wat de restitutie, schadevergoeding, schadeloosstelling of een
andere regeling betren, een behandeling toegekend die ten minste gelijk is aan die welke aan
investeerders van de meest begunstigde natie wordt verleend.

ARTIKELS
Overmalóngen

I.

Elke Overeenkomstsluitende Partij verleent de investeerders van de andere
Overeenkomstsluite.nde Partij de toelating om alle met een investering verband houdende
uitkeringen vrij over te maken. De uitkeringen zijn onder andere:
a)

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

b)

bedragen bestemd voor het nakomen van contractuele verbintenissen, met inbegrip van
de bedragen die nodig zijn voor de terugbetaling van leningen, roya.lty's en andere
betalingen voortVloeiend uit licenties, franchises, concessies en andere soortgelijke
rechten, alsmede de bezoldiging van geëxpatrieerd personeel;

c)

de opbrengst van investeringen;

d)

de opbrengst van de gehele of gedeeltelijke liquidatie van investeringen, met inbegrip
van vennegensaanwas of toename van het geinvesteerde kapitaal;

e)

de in toepassing van artikel 7 uitgekeerde schadeloosstelling.

2.

De onderdanen van beide Overeenkomstsluitende Partijen, die uit hoofde van een investering
toelating hebben gekregen om op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij
te werken. is het tevens toegestaan een evenredig deel van hun bezoldiging over te maken naar
hun land van herkomst.

3.

Alle overmakingen gebeuren in vrij inwisselbare munt, tegen de wisselkoers die op de datum
van overmaking van roepassing is op contante transacties in de gebruikte munt.

4.

Elke Overeenkomstsluitende Partij verleent de nodige vergunningen die vereist zijn om de
ovennakins zonder onnodige vertraging uit te voeren, zonder andere lasten dan de
gebruikelijke bankkosten.

5.

De Overeenkomstsluitende Partijen gaan de verbintenis aan voormelde bepalingen van dit
artikel uit te voeren overeenkomstig hun respectieve nationale belastingwetgeving.

ARTIKEL9
Subrogatie

I.

Indien etn der OvereenkomstSlUitende Partijen of één van haar openbare instellingen een
schadeloosstelling uitkeen 33n haar eigen investeerders op grond van een voor een investering
verleende waarborg, erkent de andere Overeenkomstsluitende Partij dat d~ eerstgenoemde
Overeenkomstsluitende Partij of de desbetreffende openbare instelling in de rechten en
schuldvorderingen van de inves1eerdcrs 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
verplichringen laten gelden dte wettelijk of contractueel op de investeerders rusten.

ARTIKEL IO
Toepasbar e regels

Wanneer een vraagstuk omtrent investeringen wordt geregeld bij deze Overeenkomst en bij de
narionale wetgeving van de ene Overeenkomstsluitende Partij dan wel bij inremarionale
overeenkomsten waarbij de Partijen parrij zijn of op een later tijdstip kunnen worden, kunnen de
invesreerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij aanspraak maken op de bepalingen die
voor hen het meest gunstig lijn.

ARTI KEL U
Sperlfitkt overeenkomsten

I.

Investeringen waarvoor een specifieke overeenkomst is gesloten tussen een van de
Overeenkomstsluitende Partijen en investeerders van de andere PartiJ zijn onderworpen aan de
bepalingen van deze Overeenkomst en aan die van de specifieke overeenkomst

2.

Elke Overeenkomstsluitende Partijsraat te allen tijde in voor het naleven van de verbintenissen
die zij jegens investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij is aangegaan.

ARTIKEL 12
Rt1:tllng un in••esteringsgesebilltn

I.

Van elk invcsteringsgeschil tussen een mvesteerder van de ene Overeenkomstsluitende PartiJ
en de andere Overeenkomstsluitende Parrij wordt schriftelijk kennis gegeven door de eerste
Partij die een vordering instel!. De kennisgeving gaat vergezeld van een behoorliJk toegehchte

nota.

De Partijen dienen ernaar te streven geschillen in de mate van het mogelijke door
onderhandeling te regden, indien nodig door deskundig advies m te winnen van een derde
partij of anders door middel van bemiddeling tussen de Overeenkomstsluitende Partijen langs
diplomatieke weg.
2.

Wanneer de bij het geschil betrokken partijen niet rechtstreeks tot een minnelijke schikking zijn
gekomen of het geschil niet door bemiddeli11g langs diplomatieke weg hebben kunnen regelen
binnen zes maanden na ontvangst van de kennisgeving, kan het geschil naar keuze van de
investeerder worden 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 elk geschil aan zodanige arbitrage te onderwerpen. Deze toestemming houdt in
dat beide Partijen afstand doen van bet recht om de uitputting v-.tn alle nationale
administratieve en rechtsmiddelen te verzoeken.

3.

In geval van internationale arbitrage, wordt het geschil naar keuze van de investeerder
voorgelegd aan één van de volgende instellingen:
een scheidsgerecht ad hoc, ingesteld volgens de arbitrageregels van de Commissie van de
Verenigde Naties voor Internationaal Handelsrecht (U.N.C.I.T.R.A.L.);
het Internationale Centrum voor Beslechting van Jnvesteringsgesehillen (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 ondertekening werd opengesteld, zodra elk van de Staten die partij zijn
bij deze Overeenkoms~ partij is geworden bij het Verdrag. Zolang deze voorwaarde niet
is vervuld, aanvaarden de Overeenkomstsluitende Partijen dat het geschil aan arbitrage
wordt onderworpen overeenkomstig de Regels betreffende de Aanvullende Voorziening
van het I.C.S.I.D.:
het Scheidsgerecht van de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs;
het Instituut voor Arbitrage van de Kamer van Koophandel in Stockholm.
Indien wordt overgegaan 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 Overe-enkomstsluitende Partijen, zal in enig stadium van
de arbitrngeprocedure 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 9 van deze Overeenkomst vern1elde verzekeringspolis of
waarborg heeft ontvangen die het geheel of een gedeelte van zijn verliezen dekt.

5.

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

ARTIKEL 13
Geschillen tussen de O vereenkomstsluitende Partijen
betreffende de uitlegging, toepassing of wijziging van deze 0\•ereenkomst

I.

Geschi llen betreffende de uitlegging of toepassing van deze Overeenkomst worden zoveel
mogelijk langs diplomatieke weg beslecht.

2.

Wanneer een geschil niet langs diplomatieke weg kan worden beslecht, wordt het voorgelegd
aan een gemengde commissie bestaande uit maximum twee vertegenwoordigers van elk van de
Overeenkomstsluitende Partijen. Deze Commissie komt op verzoek van een
OvereenkomsiSluitende Partij en zonder onnodige vertraging bijeen.

3.

Indien de gemengde commissie het geschil binnen twaalf maanden na de oprichting ervan niet
kan regelen, wordt het op verzoek van een der OvereenkomsiSluitende Partijen onderworpen
aan een scheidsgerecht ad hoc dat voor elk geval afzonderlijk wordt samengesteld:
Elke Overeenkoms!Sluitende 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 ()verleg een onderdaan van een derde Staattot voorziuer van het
scheidsgerecht.
Indien deze tennijnen worden overschreden, kan een der Overeenkomstsluitende Partijen de
Voorzitter van het Internationale GerechiShof verzoeken de noodzakelijke benoeming(en) te
verrichten.
lndien

de

Voorzitter

van

het

Internationale

Oerechtshof onderdaan

is

van

een

Overeenkomstsluitende Partij of van een Staat waarmee een der Overeenkomstsluitende

Partijen geen diplomatieke banden heeft of indien hij om een andere reden verhinderd is
genoemde functie uit Ie oefenen, wordt de Vice-Voorzitter van het Internationale Gercc.hiShof
verzocht de benoeming(en) te verrichten.
4.

Het aldus samengestelde 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 OvereenkomsiSiuitende Partijen gedragen.
6.

Elke Overeenkomstsluitende Partij kan de andere Overeenkoms!Siuitende Partij in kennis
stellen van haar voornemen de inhoud van deze Overeenkomst le wijzigen,

voor zover de

voorgestelde wijziging schriftelijk wordt medegedeeld. Over zodanige wijziging wordt door
beide Partijen onderhandeld. Zodra een akkoord is bereikt, vomn de wijziging een addendum
bij de oorspronkelijke Overeenkomst.

ARTIKEL 14
Vorige investeringen

Deze Overeenkomst is eveneens van toepassing op investeringen die vóór de inwerkingtreding ervan
zijn gedaan door investeerders van een Overeenkomstsluitende Partij op het grondgebied van de
andere Overeenkomstsluitende Partij, overeenkomstig de wet- en regelgeving van laatstgenoemde
Overeenkomstsluitende Part.ij.

ARTIKEL IS
lowerkingtrtding en duur

I.

Deze Overeenkomst treedt in werking één maand na de datum waarop de
Overeenkomstsluitende Partijen de akten van bel:rachtiging hebben uitgewisseld. Ze blijft van
kracht gedurende een tijdvak van tien jaar.
Tenzij ten minste zes maanden vóór de datum van het verstriJken van de geldigheidsduur door
één van beide Overeenkomstsluitende Partijen mededeling van beëindiging is gedaan, wordt
deze Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een tijdvak van tien jaar, met dien
verstande dat elke Overeenkomstsluitende Partij zich het recht voorbehoudt de Overeenkomst
te beeindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 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
beeindiging.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe naar behoren
gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.
GEDAAN te Kigali, op 16 april 2007, in tweevoud in de Nederlandse, de Franse en de Engelse taal,
zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. fn geval van verschil in uitlegging is de Engelse tekst
doorslaggevend.
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