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Uitvoeringsprotocol

 De Hoge Verdragsluitende Partijen bij het heden ondertekende Verdrag tot instelling van de Benelux 
Economische Unie, hierna genoemd „Unieverdrag";

Erkennende, dat het nodig is de wijze van uitvoering te regelen voor enkele bepalingen van het Unieverdrag 
en de bij dit Verdrag gevoegde Overgangsovereenkomst;

Hebben besloten een Uitvoeringsprotocol te sluiten en zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

Artikel 1

Tot aan de inwerkingtreding van de overeenkomst, voorzien in artikel 1 van de Overgangsovereenkomst, 
bepalen het Vestigings- en Arbeidsverdrag tussen België en Nederland, ondertekend te Genève op 20 
februari 1933, en het Vestigings- en Arbeidsverdrag tussen het Groothertogdom Luxemburg en Nederland, 
ondertekend te 's-Gravenhage op 1 april 1933, binnen de grenzen van hun toepassingsgebied de wijze van 
uitvoering van de artikelen 55 en 56 van het Unieverdrag.

Artikel 2

1. Het op 6 juli 1956 te Brussel ondertekende Protocol betreffende de nationale behandeling bij de 
aanbesteding van werken en de aankoop van goederen bepaalt de wijze van uitvoering van de artikelen 62 
en 63 van het Unieverdrag, alsmede van artikel 4 van de Overgangsovereenkomst.

2. De bevoegdheden welke het in lid 1 van dit artikel genoemde Protocol toekent aan het Comité van 
Ministers, aan de Vergadering van de Voorzitters der Raden, aan het College van Scheidsrechters, alsmede 
aan de Commissie voor de Aanbestedingen, worden uitgeoefend respectievelijk door het Comité van 
Ministers, door de Raad van de Economische Unie, door het College van Scheidsrechters en door de 
Bijzondere Commissie voor de Aanbestedingen, voorzien in Deel 2 van het Unieverdrag.

3. Het Comité van Ministers kan de bepalingen wijzigen van de artikelen 3, 4, leden A tot en met D, 5, 6, 7 
en 8, vierde tot en met negende lid, van het in lid 1 van dit artikel genoemde Protocol.

Artikel 3

1. Het op 7 juni 1956 te 's-Gravenhage ondertekende Arbeidsverdrag bepaalt de wijze van uitvoering van 
artikel 60 van het Unieverdrag wat betreft de behandeling van de onderdanen van de Hoge Verdragsluitende 
Partijen met betrekking tot het vervullen van een betrekking in loondienst bij een particuliere werkgever.

2. Ieder geschil tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen betreffende de uitlegging, de toepassing of de 
tenuitvoerlegging van het Arbeidsverdrag, dat niet langs administratieve weg kon worden opgelost, wordt 
beslecht overeenkomstig de bepalingen van Deel 2, Hoofdstuk 7, van het Unieverdrag.

3. De Voorzitters van de nationale delegaties bij de Commissie voor Sociale Vraagstukken, voorzien in 
artikel 28 van het Unieverdrag, hebben zitting of doen zich vertegenwoordigen in de Gemengde Commissie 
van Advies, voorzien in artikel 13 van het Arbeidsverdrag.

4. De toepassing van het Arbeidsverdrag vormt geen belemmering voor de toepassing van de nationale 
economische voorschriften betreffende het beroep van handelsreiziger.

Artikel 4

1. Wat betreft de aanspraken inzake sociale zekerheid genieten de onderdanen van ieder der Hoge 
Verdragsluitende Partijen de behandeling voorzien in de tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen bestaande 
bilaterale overeenkomsten en in de multilaterale overeenkomsten waarbij Zij partij zijn.
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2. De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich, ter gelegenheid van de invoering van iedere nieuwe 
wetgeving, in het bijzonder van een wetgeving die een nieuwe tak van sociale zekerheid instelt of een 
wetgeving welke de bestaande stelsels tot een nieuwe groep van personen uitbreidt, overleg te plegen en de 
nodige maatregelen te nemen teneinde de in lid 1 van dit artikel bedoelde overeenkomsten op deze 
maatregelen toe te passen. Deze maatregelen dienen er in het bijzonder toe te leiden, dat de toepassing van 
de in lid 1 van dit artikel bedoelde overeenkomsten niet ten gunste van eenzelfde persoon het recht schept of 
handhaaft om in meer dan één land uitkeringen te ontvangen voor eenzelfde feit of van dezelfde aard welke 
op eenzelfde tijdvak van verzekering of lidmaatschap betrekking hebben.

3. In de bilaterale overeenkomsten, bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen de bepalingen betreffende de 
mogelijkheid tot opzegging geen gevolg hebben dan ingeval deze overeenkomsten worden vervangen door 
nieuwe overeenkomsten die de wijze van uitvoering regelen van artikel 60 van het Unieverdrag voor wat 
betreft de aanspraken inzake sociale zekerheid.

4. De bepalingen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bilaterale overeenkomsten betreffende de geschillen 
met betrekking tot de toepassing van die overeenkomsten worden gedurende de looptijd van het Unieverdrag 
vervangen door de bepalingen van Deel 2, Hoofdstuk 7, van dat Verdrag.

Artikel 5

1. Het in de artikelen 11 en 78 van het Unieverdrag bedoelde gemeenschappelijke tarief van invoerrechten is 
het tarief, met inbegrip van de Inleidende Bepalingen daarvan, dat de Hoge Verdragsluitende Partijen 
toepassen op het tijdstip van de inwerkingtreding van het Unieverdrag.

2. De bevoegdheden welke de Inleidende Bepalingen van het in lid 1 van dit artikel bedoelde tarief 
toekennen aan de Administratieve Raad voor de Douaneregelingen worden uitgeoefend door de Commissie 
voor Douane en Belastingen, voorzien in artikel 28 van het Unieverdrag.

Artikel 6

1. Het op 18 februari 1950 te ‘s-Gravenhage ondertekende Verdrag tot unificatie van accijnzen en van het 
waarborgrecht en de aanvullende Protocollen bij dat Verdrag bepalen de wijze van uitvoering van de 
artikelen 11, 78 en 80 van het Unieverdrag.

2. De bevoegdheden welke het in lid 1 van dit artikel bedoelde Verdrag toekent aan de Administratieve Raad 
voor de Douaneregelingen worden uitgeoefend door de Commissie voor Douane en Belastingen, voorzien in 
artikel 28 van het Unieverdrag.

Artikel 7

Het Verdrag nopens wederkerige bijstand inzake de invordering van belastingschulden en het Verdrag 
nopens de samenwerking op het stuk van douanen en van accijnzen, ondertekend te Brussel op 5 september 
1952, bepalen binnen de grenzen van hun gebied van toepassing de wijze van uitvoering van artikel 83 van 
het Unieverdrag.

Artikel 8

1. Het op 8 juli 1954 te Brussel ondertekende Accoord inzake de liberalisering van het kapitaalverkeer 
tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Nederland bepaalt de wijze van toepassing van 
artikel 4 van het Unieverdrag en van artikel 30 van de Overgangsovereenkomst.

2. In artikel 10 van het in lid 1 van dit artikel bedoelde Accoord worden de woorden „Comité van Ministers, 
ingesteld bij artikel 12 van het Protocol betreffende de coördinatie van de economische en sociale politiek, 
ondertekend te 's-Gravenhage op 24 juli 1953", vervangen door de woorden „Comité van Ministers, 
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voorzien in artikel 15 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie".

Artikel 9

1. Met het oog op de uitvoering van de artikelen 2, 5, 6, 7, 85 en 87 van het Unieverdrag streven de Hoge 
Verdragsluitende Partijen naar harmonisatie van de wettelijke en uitvoerende bepalingen, alsmede van alle 
andere publiekrechtelijke voorschriften, betreffende het binnenlands vervoer per spoor, over de weg en per 
binnenschip.

2. Ter uitvoering van artikel 7 van het Unieverdrag schaffen de Hoge Verdragsluitende Partijen elke 
ondersteunings- of beschermingsmaatregel af die door middel van het binnenlands vervoerwezen ten 
voordele van een of meer ondernemingen of bedrijfstakken strekt. Deze bepaling heeft geen betrekking op 
de concurrentietarieven.

3. Wanneer de Commissie voor het Verkeer binnen het kader van zijn bevoegdheid afzonderlijke gevallen 
onderzoekt welke vallen onder de toepassing van de bepalingen van lid 2 van dit artikel, ontvangt zij op 
verzoek van de afgevaardigden van een der Hoge Verdragsluitende Partijen vertrouwelijk alle vereiste 
inlichtingen betreffende de toegepaste vervoerprijzen en -voorwaarden.

4. Voor de toepassing van artikel 68, onder a), van het Unieverdrag verstaat men onder „lasten" de lasten 
welke door de vervoerondernemingen worden gedragen en die in werkelijkheid als last van de gemeenschap 
zijn te beschouwen, alsmede de belastingen die van dien aard zijn dat zij de mededingingsvoorwaarden 
tussen de verschillende vervoertakken verstoren. Onder „voordelen" verstaat men de door de gemeenschap 
gedragen lasten die in werkelijkheid als last van de vervoerondernemingen zijn te beschouwen.

5. Geen bepaling van het Unieverdrag doet afbreuk:

a) aan de maatregelen, genomen of te nemen ter uitvoering van beginselen welke vóór de inwerkingtreding 
van het Unieverdrag door een van de Hoge Verdragsluitende Partijen zijn aanvaard met het oog op de 
financiële sanering van de nationale spoorwegondernemingen, mits deze maatregelen stroken met de 
bepalingen van artikel 68 van het Unieverdrag;

b) aan de kredietfaciliteiten of andere maatregelen ten gunste van de ontwikkeling of van de modernisering 
van enige vervoertak, voor zover deze faciliteiten of maatregelen niet de economische betrekkingen tussen 
de Hoge Verdragsluitende Partijen beïnvloeden op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van 
de Unie.

6. Op het gebied van de luchtvaart passen de Hoge Verdragsluitende Partijen de bepalingen van artikel 9 van 
het Unieverdrag in het bijzonder toe op de technische vraagstukken welke in het kader van internationale 
burgerluchtvaartorganisaties het onderwerp van onderzoek of besprekingen uitmaken. Op verzoek van een 
hunner onderzoeken zij de mogelijkheid en de wenselijkheid deze coördinatie van het beleid uit te strekken 
tot andere vraagstukken en meer in het bijzonder tot hun betrekkingen met derde landen.

Artikel 10

1. Met het oog op de uitvoering van de artikelen 6 en 7 van het Unieverdrag verbindt iedere Hoge 
Verdragsluitende Partij zich de andere Hoge Verdragsluitende Partijen te raadplegen, alvorens een beslissing 
te nemen over de maatregelen welke de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties aan haar goedkeuring dienen 
voor te leggen en welke bovendien voor een andere Verdragsluitende Partij van wezenlijk belang zijn.

2. Wanneer één van de Hoge Verdragsluitende Partijen aan haar publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties 
bevoegdheden verleent tot het uitvaardigen van voorschriften, zal zij voor zover mogelijk bepalen, dat de 
maatregelen welke deze organisaties zullen mogen nemen en die bovendien voor een andere 
Verdragsluitende Partij van wezenlijk belang zijn van tevoren moeten worden goedgekeurd door de Hoge 
Verdragsluitende Partij, waaronder deze organisaties ressorteren.
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3. Iedere Hoge Verdragsluitende Partij verbindt zich de andere Verdragsluitende Partijen in kennis te stellen 
van genomen of ontworpen maatregelen welke niet aan haar goedkeuring zijn onderworpen en welke 
bovendien van wezenlijk belang zijn voor een andere Verdragsluitende Partij. Indien de Hoge 
Verdragsluitende Partijen in onderlinge overeenstemming van oordeel zijn, dat een dergelijke maatregel in 
strijd is met een der bepalingen van de artikelen 2 tot en met 7 van het Unieverdrag, zal de betrokken Hoge 
Verdragsluitende Partij die maatregel schorsen of vernietigen.

4. De procedure van voorafgaand overleg, voorzien in lid 1 van dit artikel, is niet van toepassing indien 
dwingende overwegingen van tijd of markttechniek zich daartegen verzetten. In dat geval is de procedure 
van lid 3 van dit artikel van toepassing. De betrokken Hoge Verdragsluitende Partij stelt in dit geval de 
andere Verdragsluitende Partijen in kennis van de dwingende overwegingen waarop zij beroep doet.

Artikel 11

1. Met het oog op de uitvoering van artikel 8 van het Unieverdrag neemt een Hoge Verdragsluitende Partij, 
indien haar door een andere Verdragsluitende Partij wordt verzocht maatregelen te nemen tegen een 
misbruik van economische macht, voortvloeiend uit een privaatrechtelijke overeenkomst of afspraak inzake 
economische samenwerking of uit een marktbeheersende positie van één of meer ondernemingen, slechts na 
voorafgaande raadpleging van de andere Verdragsluitende Partijen een beslissing; hetzelfde is het geval 
indien één van de Hoge Verdragsluitende Partijen overweegt tegen dergelijke misbruiken maatregelen te 
treffen welke voor een andere Verdragsluitende Partij van wezenlijk belang zijn.

2. Elke Hoge Verdragsluitende Partij verbindt zich de andere Verdragsluitende Partijen te raadplegen 
alvorens gevolg te geven aan een verzoek tot verbindendverklaring van een privaatrechtelijke overeenkomst 
inzake economische samenwerking, welke van wezenlijk belang is voor een andere Verdragsluitende Partij.

3. De Hoge Verdragsluitende Partijen verlenen elkaar wederzijdse bijstand bij de opsporing van misbruik 
van economische macht alsmede bij het toezicht op de toepassing van verbindendverklaarde 
privaatrechtelijke overeenkomsten voor zover deze bijstand noodzakelijk is voor de coördinatie van hun 
beleid.

4. De beslissing die een Hoge Verdragsluitende Partij neemt op grond van zijn nationale wetgeving heeft 
van rechtswege privaatrechtelijke rechtsgevolgen op het grondgebied van de andere Verdragsluitende 
Partijen, mits daarop de instemming is verkregen van het Comité van Ministers, voorzien in Deel 2 van het 
Unieverdrag.

5. De bepalingen van de leden 1 tot en met 4 van dit artikel worden toegepast naarmate in de drie landen 
wetgevingen in werking treden welke het de Hoge Verdragsluitende Partijen mogelijk maken 
gecoördineerde maatregelen te nemen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de verplichtingen welke de 
Hoge Verdragsluitende Partijen in artikel 8 van het Unieverdrag op zich hebben genomen en zij verzet zich 
niet tegen het optreden van het Comité van Ministers binnen zijn bevoegdheid teneinde de uitvoering van 
die verplichtingen te verzekeren.

Artikel 12

Met ingang van de inwerkingtreding van het Unieverdrag zijn afgeschaft:

1) de Douane-Overeenkomst, ondertekend te Londen op 5 september 1944, verduidelijkt en uitgelegd 
overeenkomstig het te 's-Gravenhage op 14 maart 1947 ondertekende Protocol, alsmede de daarmee verband 
houdende briefwisselingen, doch met uitzondering van het bij het Protocol van 14 maart 1947 gevoegde 
tarief en van de Protocollen die dit tarief hebben gewijzigd;

2) het Protocol van de te ‘s-Gravenhage op 17 en 18 april 1946 tussen Belgische. Luxemburgse en 
Nederlandse Ministers gehouden besprekingen inzake de economische betrekkingen tussen de drie landen;
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3) het Protocol van de te Brussel op 2 en 3 mei 1947 tussen Belgische, Luxemburgse en Nederlandse 
Ministers gehouden besprekingen betreffende de economische betrekkingen tussen de drie landen;

4) het Protocol van de te Brussel op 9 mei 1947 tussen de Ministers van landbouw van België, Luxemburg 
en Nederland gehouden besprekingen betreffende landbouwvraagstukken;

5) het Protocol van de te Luxemburg op 29, 30 en 31 januari 1948 tussen Belgische, Luxemburgse en 
Nederlandse Ministers gehouden besprekingen, met dien verstande dat de bij dat Protocol ingestelde 
Technische Scheldecommissie haar functie blijft uitoefenen;

6) het Protocol van de op het „Chàteau d'Ardenne" op 6, 7 en 8 juni 1948 tussen Belgische, Luxemburgse en 
Nederlandse Ministers gehouden besprekingen;

7) het Protocol van de 5de vergadering van de Ministers van België, Luxemburg en Nederland, gehouden te 
‘s-Gravenhage op 10, 11, 12 en 13 maart 1949;

8) het Voor-Unie-Accoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk der 
Nederlanden, ondertekend te Luxemburg op 15 oktober 1949, met het Protocol van ondertekening, de 
bijbehorende Verklaring en de Bijlagen;

9) het Protocol, vastgesteld door de Regeringen van België, Luxemburg en Nederland tijdens de te 
Luxemburg op 13, 14 en 15 oktober 1949 gehouden Ministeriële besprekingen;

10) artikel 23 van het Verdrag tussen België, Luxemburg en Nederland tot unificatie van accijnzen en van 
het waarborgrecht, ondertekend te ‘s-Gravenhage op 18 februari 1950, met dien verstande dat dit Verdrag, 
tenzij de Hoge Verdragsluitende Partijen anders overeenkomen, dezelfde looptijd zal hebben als het 
Unieverdrag;

11) het Protocol, vastgesteld door de Regeringen van België, Luxemburg en Nederland tijdens de te 
Oostende op 29, 30 en 31 juli 1950 gehouden Ministeriële besprekingen;

12) het Protocol, vastgesteld door de Regeringen van België, Luxemburg en Nederland tijdens de te 
Luxemburg op 20 en 21 oktober 1950 gehouden Ministeriële besprekingen;

13) de Conclusies der bijeenkomst van Ministers, gehouden te 's-Gravenhage op 28 en 29 december 1950;

14) de Conclusies der bijeenkomst van Ministers, gehouden te Ulvenhout op 14 februari 1952;

15) de Verklaring van de Regeringen nopens de ontwikkeling van de Voor-Unie en de voorbereiding van de 
Economische Unie, ondertekend te Knokke op 14 oktober 1952;

16) de Conclusies van de eerste vergadering van de Permanente Ministeriële Groep, gehouden te Ulvenhout 
op 20 december 1952;

17) de Verklaring van de Permanente Ministeriële Groep, ondertekend te Luik op 28 februari 1953;

18) het Protocol betreffende de coördinatie van de economische en sociale politiek, ondertekend te 's-
Gravenhage op 24 juli 1953;

19) de Toegevoegde Overeenkomst bij het te 's-Gravenhage op 24 juli 1953 ondertekende Protocol 
betreffende de coördinatie van de economische en sociale politiek, betrekking hebbende op het Fonds tot 
Wederaanpassing, ondertekend te Brussel op 16 november 1953;

20) het Protocol inzake de handelspolitiek, ondertekend te Luxemburg op 9 december 1953;
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21) de Overeenkomst, tot stand gekomen bij notawisseling d.d. 24 juni 1954 en 4, 9 en 29 november 1954 
tussen de Belgische, de Luxemburgse en de Nederlandse Regering, betreffende de vrijmaking der 
uitwisseling tussen de drie landen van voortbrengselen van de visserij;

22) de Beslissing van het Comité van Ministers nopens de harmonisatie van de landbouwpolitiek, genomen 
te Brussel op 3 mei 1955;

23) de Beslissing van het Comité van Ministers inzake de uitvoering van de bepalingen met betrekking tot 
de landbouwarbitrage, genomen te Brussel op 3 mei 1955;

24) de Overeenkomst, tot stand gekomen bij briefwisseling d.d. 24 augustus, 29 september en 21 december 
1955 tussen de Belgische, de Luxemburgse en de Nederlandse Regering, betreffende het handelsverkeer in 
snijbloemen tussen de drie landen;

25) het Protocol tot instelling van een bijzondere behandeling voor de werknemers die door een 
arbeidsovereenkomst voor schepelingen verbonden zijn, ondertekend te 's-Gravenhage op 7 juni 1956;

26) de artikelen 1, 2, 11 en 12, lid 3, van het Protocol betreffende de nationale behandeling bij de 
aanbesteding van werken en de aankoop van goederen, ondertekend te Brussel op 6 juli 1956, met dien 
verstande dat dit Protocol, tenzij de Hoge Verdragsluitende Partijen anders overeenkomen, dezelfde looptijd 
zal hebben als het Unieverdrag;

27) de Overeenkomst tussen België, Luxemburg en Nederland betreffende de vrijmaking der uitwisseling 
van voortbrengselen van de visserij, ondertekend te 's-Gravenhage op 16 augustus 1956;

28) het Interim-Arbeidsakkoord, ondertekend te Brussel op 20 maart 1957.

Artikel 13

Na afloop van het tijdvak, voorzien in artikel 4 van de Overgangsovereenkomst, worden afgeschaft de 
artikelen 9 en 10 van het Protocol betreffende de nationale behandeling bij de aanbesteding van werken en 
de aankoop van goederen, ondertekend te Brussel op 6 juli 1956.

Artikel 14

Gedurende de looptijd van het Unieverdrag worden geschorst:

1) de artikelen 3, 15 en 18 van het te 's-Gravenhage op 7 juni 1956 ondertekende Arbeidsverdrag;

2) de artikelen 17 en 18 van het te 's-Gravenhage op 29 augustus 1947 ondertekende Verdrag tussen België 
en Nederland betreffende de toepassing van de wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering;

3) artikel 2, lid 2, en artikel 32 van de te Luxemburg op 3 december 1949 ondertekende Algemene 
Overeenkomst tussen België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid;

4) artikel 2, lid 2, en artikel 26 van de te Luxemburg op 8 juli 1950 ondertekende Algemene Overeenkomst 
tussen het Groothertogdom Luxemburg en Nederland inzake de sociale zekerheid;

5) artikel 21, lid 2, van het te Brussel op 5 september 1952 ondertekende Verdrag nopens de samenwerking 
op het stuk van douanen en van accijnzen.

TEN BLIJKE WAARVAN de Gevolmachtigden van de Hoge Verdragsluitende Partijen dit Protocol hebben 
ondertekend en voorzien van hun zegel.
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GEDAAN te 's-Gravenhage, 3 februari 1958, in drievoud in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde 
beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België
A. v. ACKER 
V. LAROCK

Voor het Groothertogdom Luxemburg
BECH

Voor het Koninkrijk der Nederlanden
W. DREES 
J. LUNS
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