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HET KONINKRIJK BELGIË,
HET VLAAMSE GEWEST,
HET WAALSE GEWEST,
en HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
alsmede
HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

en
BARBADOS

(hierna afzonderlijk te noemen "de Overeenkomstsluitende Partij" of gezamenlijk "de
Overeenkomstsluitende Partij en"),

VERLANGENDE voor omvangrijke investeringen door onderdanen en ondernemingen van de
ene Overeenkomstsluitende Partij gunstige voorwaarden te scheppen op het grondgebied van de
andere Overeenkomstsluitende Partij;
ERKENNENDE dat de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen op grond
van een internationale overeenkomst zal aanzetten tot meer individueel zakelijk initiatief en de
welvaart voor de Overeenkomstsluitende Partijen zal vergroten;

Zr.rN het volgende overeengekomen:

I

ARTIKEL 1
Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de term:
(a)

"ondernemingen":
(i)

met betrekking tot Barbados, elke vennootschap, firma en vereniging die in
overeenstemming met de wetgeving van Barbados is opgericht of gevormd;

(ii)

met betrekking tot België en Luxemburg, elke vennootschap, firma of
vereniging die in overeenstemming met de wetgeving van het Koninkrijk
België of het Groothertogdom Luxemburg is opgericht of gevormd en
waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het grondgebied van het
Koninkrijk België of van het Groothertogdom Luxemburg.

Voor de toepassing van deze Overeenkomst zal een onderneming die werd
opgericht of gevormd in overeenstemming met de wetgeving van een van de
Overeenkomstsluitende Partijen, maar die feitelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks,
wordt beheerd door onderdanen of ondernemingen van de andere
Overeenkomstsluitende Partij, worden beschouwd als een onderneming van deze
laatste Overeenkomstsluitende Partij.
(b)

"milieuwetgeving":
de wetgeving van de Overeenkomstsluitende Partijen die van kracht is op de datum
van ondertekening van deze Overeenkomst of die na deze datum werd
aangenomen, of bepalingen uit die wetgeving, die in de eerste plaats gericht zijn op
de bescherming van het milieu of op het voorkomen van een gevaar voor het leven
of de gezondheid van mens, dier en planten, door:

(c)

(i)

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

(ii)

de controle op chemicaliën, stoffen, materialen en afvalstoffen die gevaarlijk
of schadelijk zijn voor het milieu, en de verspreiding van daarmee verband
houdende informatie;

(iii)

de bescherming of de instandhouding van in het wild levende dier- en
plantensoorten met inbegrip van bedreigde soorten, hun habitat en de
speciaal beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de
Overeenkomstsluitende Partijen.

"investering":
alle soorten vermogensbestanddelen en elke rechtstreekse of onrechtstreekse
inbreng in speciën, natura of diensten, die rechtstreeks of onrechtstreeks worden
geïn vesteerd of geherinvesteerd.

Als investeringen in die zin gelden in het bijzonder, doch niet uitsluitend:
(i)

roerende en onroerende goederen, alsmede andere zakelijke rechten zoals
hypotheken, retentierechten of pandrechten;

(ii)

aandelen, deelbewijzen en obligaties van een onderneming en alle andere
vormen van deelneming in een onderneming;
c'

(iii)

tegoeden en gelijk welke prestatie volgens overeenkomst die financiële
waarde heeft; en

(iv)

intellectuele
knowhow;

(v)

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

eigendomsrechten,

goodwill,

technische

werkwijzen

en

Veranderingen in de rechtsvorm waarin vermogensbestanddelen of inbreng in
speciën, natura of diensten rechtstreeks of onrechtstreeks werden geïnvesteerd of
geherinvesteerd doen geen afbreuk aan de omschrijving ervan als investeringen.
(d)

I

"arbeidswetgeving" :
elke wetgeving die bij de Overeenkomstsluitende Partijen van kracht is op de
datum van ondertekening van deze Overeenkomst of die na de datum van
ondertekening wordt aangenomen, of bepalingen uit die wetgeving die rechtstreeks
verband houden met de volgende internationaal erkende rechten van werknemers,
zoals bepaald door de Internationale Arbeidsorganisatie:
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(e)

(i)

het recht op vereniging;

(ii)

het recht op organisatie en collectieve onderhandeling;

(iii)

het verbod op het gebruik van enige vorm van dwang- of slavenarbeid;

(iv)

een minimumleeftijd voor de tewerkstelling van kinderen;

(v)

redelijke arbeidsomstandigheden op het gebied van minimumloon, aantal
werkuren, veiligheid en gezondheid.

"onderdanen":
(i)

met betrekking tot Barbados, natuurlijke personen die volgens de wetgeving
van Barbados worden beschouwd als onderdanen van Barbados;

(ii)

met betrekking tot België en Luxemburg, elk natuurlijk persoon die volgens
de \vetgeving van het Koninkrijk België of het Groothertogdom Luxemburg
wordt beschouwd als een onderdaan van respectievelijk het Koninkrijk
België of van het Groothertogdom Luxemburg.

-----~--~~~~~-~-·l
(t)

"opbrengst":
de bedragen die een investering oplevert, en met name, doch niet uitsluitend, winst,
rente, vermogensaanwas, dividenden, royalties en uitkeringen.

(g)

"grondgebied":
(i)

met betrekking tot Barbados, het grondgebied van Barbados, de territoriale
zee en de exclusieve economische zone, die volgens het nationaal recht van
Barbados en overeenkomstig het internationaal recht wordt beschouwd als
een gebied waarin Barbados soevereine rechten en rechtsmacht uitoefent met
het oog op de opsporing, de winning en het behoud van de natuurlijke
rijkdommen;

(ii)

met betrekking tot België en Luxemburg, het grondgebied van het
Koninkrijk België en het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg,
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
laatstgenoemde, overeenkomstig het internationaal recht, soevereine rechten
en rechtsmacht uitoefent met het oog op de opsporing, de winning en het
behoud van de natuurlijke rijkdommen.

ARTIKEL 2
Bevordering en bescherming van investeringen

1.

Elke Overeenkomstsluitende Partij steunt en bevordert op haar grondgebied
kapitaalsinvesteringen door onderdanen en ondernemingen van de andere
Overeenkomstsluitende Partij en laat zodanige investeringen toe in overeenstemming met
haar wetgeving.

2.

Alle investeringen door onderdanen of ondernemingen van een der
Overeenkomstsluitende Partijen genieten te allen tijde op het grondgebied van de andere
Overeenkomstsluitende Partij een eerlijke en rechtvaardige behandeling en een volledige
bescherming en zekerheid.

3.

Onder voorbehoud van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de
openbare orde of de openbare veiligheid, mag geen van de Overeenkomstsluitende
Partijen op haar grondgebied onredelijke of discriminatoire maatregelen nemen die, in
rechte of in feite, het beheer, de instandhouding, het gebruik, het genot of de liquidatie
van deze investeringen op haar grondgebied door onderdanen of ondernemingen van de
andere Overeenkomstsluitende Partij zou kunnen belemmeren.

4.

Elke Overeenkomstsluitende Partij komt alle verplichtingen na die verbonden zijn aan
investeringen door onderdanen of ondernemingen van de andere Overeenkomstsluitende
Partij.

ARTIKEL 3
Nationale behandeling en meest begunstigde natie

1.

Geen van de Overeenkomstsluitende Partijen mag op haar grondgebied investeringen of
opbrengsten van onderdanen of ondernemingen van de andere Overeenkomstsluitende
Partij een behandeling toekennen die minder gunstig is dan de behandeling die wordt
toegekend aan investeringen of opbrengsten van haar eigen onderdanen of
ondernemingen of aan investeringen of opbrengsten van onderdanen of ondernemingen
van een derde Staat.

2.

Met betrekking tot de werking, het beheer, het onderhoud, het gebruik, het genot, de
vervreemding van investeringen mag geen van de Overeenkomstsluitende Partijen
onderdanen of ondernemingen van de andere Overeenkomstsluitende Partij op haar
grondgebied een behandeling toekennen die minder gunstig is dan de behandeling die
wordt toegekend aan haar eigen onderdanen of ondernemingen of aan onderdanen of
ondernemingen van een derde Staat.

3.

Om twijfel uit te sluiten wordt hierbij bevestigd dat het bepaalde in de hogervermelde
leden (1) en (2) van toepassing is op de bepalingen van Artikel 1 tot 15 van deze
Overeenkomst.

ARTIKEL 4
Schadeloosstelling voor verliezen

Onverminderd de andere bepalingen van deze Overeenkomst wordt aan investeerders van de
ene Overeenkomstsluitende Partij van wie de investeringen verliezen lijden wegens oorlog of
een ander gewapend conflict, revolutie, een nationale noodtoestand of opstand op het
grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, door laatstgenoemde, wat de
restitutie, schadevergoeding, schadeloosstelling of een andere regeling betreft, geen minder
gunstige behandeling toegekend dan die welke die Overeenkomstsluitende Partij aan haar eigen
investeerders of aan investeerders van de meest begunstigde natie toekent. De meest gunstige
behandeling voor de betrokken investeerders krijgt de voorkeur. De overeenkomstige betalingen
kunnen vrij worden overgemaakt.

ARTIKELS
Onteigening

1.

lnvesteringen van onderdanen of ondernemingen van een Overeenkomstsluitende Partij
worden op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij niet
genationaliseerd of onteigend noch worden ze anderszins onderworpen aan maatregelen
die gelijk staan met nationalisatie of onteigening (hierna te noemen "onteigening"), tenzij
deze maatregelen in het openbaar belang zijn of de nationale veiligheid of het nationaal
belang van die Partij beogen.
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De onteigening gebeurt op niet discriminatoire wijze en mits onmiddellijke uitkering van
een passende en reële schadeloosstelling. Het bedrag van de schadeloosstelling komt
overeen met de billijke marktwaarde van de onteigende investering op het tijdstip
onmiddellijk voorafgaand aan de onteigening of aan de openbaarmaking van de op
handen zijnde onteigening, naargelang van welke situatie zich eerder voordoet. De
schadeloosstelling levert tevens rente op tegen een commerciële rentevoet tot de datum
van uitkering. Ze wordt zonder onnodige vertraging uitbetaald, moet te gelde kunnen
worden gemaakt en kan vrij worden overgemaakt. De onderdaan of onderneming die het
voorwerp is van een onteigening kan, volgens de wet van de onteigenende
Overeenkomstsluitende Partij, bij een gerechtelijke of andere onafhankelijke autoriteit
van de Partij, een verzoek tot onmiddellijke behandeling van zijnlhaar zaak en van de
waardebepaling van zijnlhaar investeringen indienen, in overeenstemming met de in dit
artikel genoemde beginselen.
2.

Wanneer een Overeenkomstsluitende Partij de vermogensbestanddelen onteigent van een
onderneming die is opgericht of gevormd overeenkomstig haar wetgeving, die zich op
welk deel van haar grondgebied dan ook bevindt, en waarin onderdanen of
ondernemingen van de andere Overeenkomstsluitende Partij aandelen hebben, dient zij
ervoor te zorgen dat de bepalingen van lid (l) van dit Artikel worden toegepast teneinde
een onmiddellijke, voldoende en effectieve schadeloosstelling te waarborgen voor de
investeringen van onderdanen of ondernemingen van de andere Overeenkomstsluitende
Partij die eigenaar zijn van deze aandelen.

ARTIKEL 6
Overmakingen

Elke Overeenkomstsluitende Partij waarborgt voor investeringen van onderdanen of
ondernemingen van de andere Overeenkomstsluitende Partij de vrije overmaking van hun
investeringen en opbrengst, met inbegrip van alle betalingen die er verband mee houden. Alle
overmakingen gebeuren zonder vertraging, in de vrij inwisselbare munt waarin het kapitaal
oorspronkelijk werd geïnvesteerd of in elke andere vrij inwisselbare munt, zonder verdere
onkosten dan de gebruikelijke bankkosten. Tenzij anders overeengekomen met de investeerder
gebeuren alle overmakingen tegen de marktwisselkoers die op de datum van overmaking van
toepassing is, overeenkomstig de geldende deviezenregeling.

ARTIKEL 7
Uitzonderingen

De bepalingen van deze Overeenkomst inzake het toekennen van een behandeling die niet
minder gunstig is dan de behandeling die wordt toegekend aan de onderdanen en
ondernemingen van elk van de Overeenkomstsluitende Partijen of van een derde Staat, mogen
niet worden opgevat als een verplichting voor een Overeenkomstsluitende Partij om aan de
onderdanen en ondernemingen van de andere Overeenkomstsluitende Partij het voordeel van
enige behandeling, voorkeur of voorrecht te verlenen dat voortvloeit uit:

(a)

een bestaande of toekomstige douane-unie of vrijhandelszone, gemeenschappelijke
markt of enige andere vorm van regionale economische organisatie waarbij een van
de Overeenkomstsluitende Partijen is aangesloten of zal aansluiten, of

(b)

elke internationale overeenkomst of regeling die geheel of hoofdzakelijk
betrekking heeft op belastingzaken of elke wetgeving van het land zelf die geheel
of hoofdzakelijk betrekking heeft op belastingzaken.

ARTIKELS
Regeling van investeringsgeschillen

1.

Van elk investeringsgeschil tussen een investeerder van de ene Overeenkomstsluitende
Partij en de andere Overeenkomstsluitende Partij wordt door de investeerder schriftelijk
kennis gegeven aan de andere Overeenkomstsluitende Partij.
De Partijen dienen ernaar te streven geschillen in de mate van het mogelijke door
onderhandeling te regelen.

2.

Wanneer het geschil niet binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving kan
worden geregeld, 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 elk geschil aan zodanige arbitrage te onderwerpen. Deze toestemming houdt
in dat beide Partijen afstand doen van het recht om de uitputting van 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:
(a)

een scheidsgerecht ad hoc, ingesteld volgens de arbitrageregels van de Commissie
van de Verenigde Naties voor Internationaal Handelsrecht (U.N.CJ.T.R.A.L.) op
het grondgebied van een staat die partij is bij het VN-Verdrag over de erkenning en
tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken (hierna genoemd
het "Verdrag van New-York");

(b)

het Internationale Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen
(lC.SJ.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;

(c)

een scheidsgerecht (bestaande uit drie scheidsmannen) dat is samengesteld
(i)

overeenkomstig de arbitrageregels van de Internationale Kamer van
Koophandel of the London Court of International Arbitration (L.c.I.A.), die
het geschil onder genoemde regels zullen beslechten; en

(i i)

op het grondgebied van cen Staat die partij is bij het Verdrag van Ncw Vork.
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van de bij een geschil betrokken Overeenkomstsluitende Partijen, zal in enig
stadium van de arbitrageprocedure of van de uitvoering van een scheidsrechterlijke
uitspraak als bezwaar of als verweer kunnen aanvoeren dat de investeerder die tegenpartij
is bij het geschil, een vergoeding ter uitvoering van een verzekeringspolis of van de in
Artikel 10 van deze Overeenkomst vermelde waarborg heeft ontvangen, die het geheel of
een gedeelte van zijn verliezen dekt.

I

5.

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 en na
te leven overeenkomstig haar nationale wetgeving en de toepasselijke internationale
overeenkomsten die van kracht zijn.

ARTIKEL 9
Geschillen tussen de Overeenkomstsluitende Partijen

1.

Geschillen tussen de Overeenkomstsluitende Partijen betreffende de uitlegging of
toepassing van deze Overeenkomst worden zoveel mogelijk langs diplomatieke weg
beslecht.

2.

Wanneer een geschil niet op die manier kan worden beslecht, wordt het op verzoek van
een Overeenkomstsluitende Partij voorgelegd aan een scheidsgerecht.

3.

Voornoemd scheidsgerecht wordt voor elk geval afzonderlijk op de volgende wijze
samengesteld: binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek tot arbitrage, benoemt
elke Overeenkomstsluitende Partij een lid van het scheidsgerecht. Beide scheidsmannen
kiezen een onderdaan van een derde Staat die, mits de twee Overeenkomstsluitende
Partijen hiermee instemmen, wordt benoemd tot voorzitter van het scheidsgerecht. De
voorzitter wordt benoemd binnen twee maanden na de datum waarop de twee andere
leden werden benoemd.

4.

Indien binnen de in lid 3 van dit Artikel vermelde termijnen, de noodzakelijke
benoemingen niet werden verricht, kan elke Overeenkomstsluitende Partij, bij gebrek aan
enige andere afspraak, de Voorzitter van het Internationale Gerechtshof verzoeken de
noodzakelijke benoemingen te verrichten. Indien de Voorzitter onderdaan is van een van
de Overeenkomstsluitende Partijen of anderszins verhinderd is bedoelde functie uit te
oefenen, wordt de Vice-Voorzitter van het Internationale Gerechtshof verzocht de
benoemingen te verrichten. Wanneer de Vice-Voorzitter ook een onderdaan is van een van
de Overeenkomstsluitende Partijen of verhinderd is bedoelde functie uit te oefenen, wordt
het lid van het Internationale Gerechtshof dat na hem het hoogst in anciënniteit is en dat
gçen onderdaan is van een van beide Overeenkomstsluitende Partijen, verzocht de
benoemingen te verrichten.
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Het scheidsgerecht doet uitspraak bij meerderheid van stemmen. De uitspraak is bindend
voor de Overeenkomstsluitende Partijen. Elke Overeenkomstsluitende Partij draagt de
kosten van de door haar benoemde scheidsman en die van haar vertegenwoordiging in de
arbitrageprocedure; de kosten van de voorzitter en de overige kosten worden door beide
Overeenkomstsluitende Partijen in gelijke delen gedragen. Het staat het scheidsgerecht
evenwel vrij in zijn uitspraak te bepalen dat een van beide Overeenkomstsluitende
Partijen een hoger aandeel in de kosten moet dragen. Deze uitspraak is bindend voor
beide Overeenkomstsluitende Partijen. Het scheidsgerecht stelt zijn eigen procedureregels
vast.

ARTIKEL 10

Subrogatie

Indien één van de Overeenkomstsluitende Partijen of haar aangewezen instantie een
schadeloosstelling garandeert voor investeringen van haar eigen investeerders op het
grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij en aan die investeerders uitkeringen
heeft gedaan ingevolge hun schuldvorderingen krachtens deze Overeenkomst, erkent de andere
Overeenkomstsluitende Partij dat de eerste Overeenkomstsluitende Partij of haar aangewezen
instantie door subrogatie in de rechten en schuldvorderingen van de investeerders is getreden.
De ge subrogeerde rechten of schuldvorderingen mogen de oorspronkelijke rechten of
schuldvorderingen van deze investeerders niet overtreffen.

ARTIKEL 11

Milieu

1.

In het besef dat elke Overeenkomstsluitende Partij het recht heeft haar eigen niveau van
nationale milieubescherming te bepalen en de beleidslijnen en prioriteiten ter zake van
milieu en ontwikkeling vast te leggen alsmede haar milieuwetgeving dienovereenkomstig
aan te nemen of te wijzigen, dient elke Overeenkomstsluitende Partij erop toe te zien dat
haar wetgeving beantwoordt aan het internationaal overeengekomen niveau van
milieubescherming en dient zij alles in het werk te stellen om deze wetgeving
voortdurend bij te sturen.

2.

De Overeenkomstsluitende 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 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 Partijen bevestigen andennaal de verbintenissen die ze zijn
aangegaan krachtens internationale milieu-overeenkomsten, waarmee ze hebben
ingestemd. Ze zien erop toe dat de voornoemde verbintenissen ten volle worden erkend
èn beschermd middels hun nationale wetgeving.

ARTIKEL 12
Arbeid

1.

In het besef dat elke Overeenkomstsluitende Partij het recht heeft haar eigen nationale
arbeidsnormen vast te leggen en haar arbeidswetgeving dienovereenkomstig aan te nemen
of te wijzigen, dient elke Overeenkomstsluitende Partij erop toe te zien dat haar
wetgeving arbeidsnormen vastlegt die in overeenstemming zijn met de internationaal
erkende arbeidsnormen, als bepaald in lid (d) van Artikel 1, en dient ze deze voortdurend
bij te sturen.

2.

De Overeenkomstsluitende Partijen erkennen dat het niet passend is de nationale
arbeidswetgeving 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 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 Partijen bevestigen andennaal de verbintenissen die ze zijn
aangegaan als lid van de Internationale Arbeidsorganisatie alsmede hun verbintenissen op
grond van de Verklaring van de ILO 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 arbeidsnonnen, als bepaald in
lid (d) van Artikel 1, worden erkend en beschennd middels hun nationale wetgeving.

ARTIKEL 13
Toepassing van andere regels

Wanneer de wettelijke bepalingen van een van de Overeenkomstsluitende Partijen dan wel
verplichtingen krachtens het internationaal recht die naast deze Overeenkomst tussen de
Overeenkomstsluitende Partijen bestaan of op een later tijdstip worden geregeld, algemene of
specifieke regels bevat waardoor investeringen door onderdanen of ondernemingen van de
andere Overeenkomstsluitende Partij aanspraak maken op een behandeling die gunstiger is dan
de behandeling waarin deze Overeenkomst voorziet, dan gelden de regels die gunstiger zijn,
onverminderd de bepalingen van deze Overeenkomst.

ARTIKEL 14
Toepassing van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle 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. De bepalingen van deze
Overeenkomst zijn evenwel niet van toepassing op schuldvorderingen ingevolge gebeurtenissen
of verbintenissen die dateren van vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

ARTIKEL 15

Vergaderingen

1.

2.

De vertegenwoordigers van
vergaderingen met als doel:

de

Overeenkomstsluitende

Partijen

orgamseren

(a)

de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst te toetsen;

(b)

informatie uit te wisselen over juridische aspecten en investeringsmogelijkheden;

(c)

investeringsgeschillen te bespreken;

(d)

voorstellen rond de bevordering van investeringen te formuleren; en

(e)

andere onderwerpen die met investeringen verband houden te bestuderen.

Wanneer een van de Overeenkomstsluitende Partijen overleg wenst te plegen over punten
uit lid 1 van dit Artikel, geeft de andere Overeenkomstsluitende Partij langs diplomatieke
weg onmiddellijk een antwoord aangaande een overlegvergadering, die beurtelings in
Brussel of in Bridgetown wordt georganiseerd.

ARTIKEL 16

Inwerkingtreding

Elke Overeenkomstsluitende Partij stelt de andere Overeenkomstsluitende Partij ervan in kennis
dat aan haar nationale wettelijke vereisten voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst is
voldaan. Deze Overeenkomst treedt in werking de dag na de datum van ontvangst van de laatste
kennisgeving.

ARTIKEL 17
Duur en beëindiging

1.

'J

Deze Overeenkomst blijft van kracht gedurende een tijdvak van tien jaar. Daarna blijft zij
van kracht tot twaalf maand volgend op de datum waarop elke Overeenkomstsluitende
Partij de andere Overeenkomstsluitende Partij schriftelijk in kennis heeft gesteld van de
beëindiging van deze Overeenkomst.
Ten aanzien van investeringen die vóór de datum waarop de mededeling van beëindiging
van deze Overeenkomst geldt werden gedaan, blijven de bepalingen van Artikel 1 tot 15
van kracht gedurende een bijkomend tUdvak van twintig jaar vanaf de datum van
beëindiging.

... i I
_ .J

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers, naar behoren gemachtigd
door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

, :

GEDAAN te Brussel, op 29 mei 2009, in tweevoud in de Nederlandse, de Franse en de Engelse
taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in uitlegging is de Engelse
tekst doorslaggevend.

VOOR DE BELGISCH-LUXEMBURGSE
ECONOMISCHE UNIE:
Voor het Koninkrijk
België:

f

/

i

/

VOOR BARBADOS:

Voor het Groothertogdom
Luxemburg:

/lt

l

Î

"I \

,
I

.,

i(, (; ti i lIl( (Lt~

/'/'

Olivjef CHASTEL,
sfaatssecretaris
voor Buitenlandse Zaken

Voor het Vlaamse Gewest:
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Maxine McCLEAN,
Minister van Buitenlandse Zaken
en Buitenlandse Handel

Voor het Waalse Gewest:

Voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest:
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