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De regering heeft dit wetsontwerp op 4 april  
2017 ingediend.

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 
4 avril 2017.

De “goedkeuring tot drukken” werd op 6 april 
2017 door de Kamer ontvangen.

Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 6 avril 
2017.
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Het ontwerp van instemmingswet heeft tot doel de 
bekrachtiging mogelijk te maken van het Verdrag van 
Minamata inzake kwik.

Het doel van het Verdrag van Minamata is het be-
heersen en verminderen van de emissies van kwik. 
Kwik wordt veelvuldig gebruikt in industriële proces-
sen en producten. Kwik staat bekend voor de ernst 
van zijn neurotoxische effecten in het bijzonder, en 
het lokt veel onrust uit omwille van de nefaste gevol-
gen ervan op ongeboren kinderen en zuigelingen. 
Bovendien blijft het aanwezig in het leefmilieu, geeft 
het aanleiding tot bioaccumulatie in de voedselketen 
en kan het zich over lange afstanden verspreiden. Een 
internationale en algemene reglementering is dan ook 
noodzakelijk om de negatieve effecten ervan zoveel 
mogelijk en doeltreffend te beperken.

In het Verdrag wordt rekening gehouden met de na-
tuurlijke aanwezigheid van kwik op onze planeet. De 
reductiemaatregelen beogen dan ook de emissies die 
voortvloeien uit menselijke activiteiten. Het Verdrag 
streeft naar een vermindering van de emissies in de 
lucht en, in mindere mate, in het water en in de grond.

De bepalingen van het Verdrag hebben tot doel 
de vraag naar en het aanbod van kwik te reglemen-
teren, meer bepaald door sommige bronnen van 
kwik zoals de primaire mijnbouw te beperken, en de 
kwikhoudende producten en de productieprocessen 
waarbij kwik of kwikverbindingen worden gebruikt, 
alsook de ambachtelijke en kleinschalige goudwin-
ning te reglementeren. De tekst van het Verdrag bevat 
aparte artikelen voor de emissies en de lozingen van 
kwik evenals bepalingen om de kwikconcentraties 
te verminderen en tegelijk een zekere souplesse 
toe te laten om rekening te houden met de nationale 
ontwikkelingsplannen. Bovendien beogen sommige 
bepalingen de milieuverantwoorde opslag van kwik 
en kwikafval en het herstel van de besmette sites.

Le projet de loi d’assentiment a pour objet de per-
mettre la ratification de la Convention de Minamata 
sur le mercure.

L’objectif de la Convention de Minamata est de 
contrôler et réduire les émissions de mercure. Le 
mercure est largement utilisé dans les produits et les 
procédés industriels. Il est notamment connu pour 
la gravité de ses effets neurotoxiques et il suscite 
beaucoup d’inquiétude du fait de ses conséquences 
néfastes sur les enfants à naître et les nourrissons. 
En outre, il persiste dans l’environnement, se bio-
accumule dans la chaîne alimentaire et peut voyager 
sur de longues distances. Dès lors, pour limiter au 
maximum et efficacement ses effets négatifs, une 
règlementation internationale et globale s’impose.

La Convention tient compte de la présence du mer-
cure à l’état naturel sur notre planète. Les mesures 
de réduction ciblent dès lors les émissions résultant 
des activités humaines. Elle vise une réduction des 
émissions dans l’air ainsi que, dans une moindre 
mesure, dans l’eau et le sol.

Les dispositions de la Convention visent à régle-
menter l’offre et la demande de mercure, notamment 
en limitant certaines sources de mercure telles que 
l’extraction primaire, et à réglementer les produits 
contenant du mercure et les procédés de fabrica-
tion faisant appel au mercure ou à ses composés, 
ainsi que l’extraction artisanale et à petite échelle 
de l’or. Le texte de la Convention comporte des 
articles distincts pour les émissions et les rejets de 
mercure ainsi que des dispositions visant à réduire 
les concentrations de mercure tout en permettant une 
certaine souplesse pour tenir compte des plans de 
développement national. De plus, certaines disposi-
tions visent le stockage écologiquement rationnel du 
mercure et de ses déchets et la remise en état des 
sites contaminés.

RÉSUMÉSAMENVATTING
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MEMORIE VAN TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Het Verdrag van Minamata inzake kwik werd op 
10  oktober  2013 te Kumamoto (Japan) aangenomen 
naar aanleiding van een diplomatieke conferentie 
(Conferentie van plenipotentiarissen). Het werd op 
10 oktober 2013 door België ondertekend te Kumamoto. 
Het zal in werking treden op de negentigste dag na 
de datum van nederlegging van de vijftigste akte van 
bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.

Doel van het Verdrag is de emissies van kwik te 
beheersen en te verminderen. Kwik wordt veelvuldig ge-
bruikt in industriële processen en producten. Kwik staat 
bekend voor de ernst van zijn neurotoxische effecten in 
het bijzonder, en het lokt veel onrust uit omwille van de 
nefaste gevolgen ervan op ongeboren kinderen en zui-
gelingen. Bovendien blijft het aanwezig in het leefmilieu, 
geeft het aanleiding tot bioaccumulatie in de voedselke-
ten en kan het zich over lange afstanden verspreiden. 
Een internationale en algemene reglementering is dan 
ook noodzakelijk om de negatieve effecten ervan zoveel 
mogelijk en doeltreffend te beperken. Daarom heeft de 
Beheerraad van het Milieuprogramma van de Verenigde 
Naties (UNEP) een globaal internationaal verdrag uit-
gewerkt om de emissies van kwik in de mate van het 
mogelijke te elimineren (beslissing 25/5).

In het Verdrag wordt rekening gehouden met de 
natuurlijke aanwezigheid van kwik op onze planeet. De 
reductiemaatregelen beogen dan ook de emissies die 
voortvloeien uit menselijke activiteiten. Het Verdrag 
streeft naar een vermindering van de emissies in de 
lucht en, in mindere mate, in het water en in de grond.

1. Algemene voorstelling van het Verdrag

1.1. Situering

In 2001 heeft de Beheerraad van het Milieuprogramma 
van de Verenigde Naties (UNEP) de Uitvoerend 
Directeur van het UNEP verzocht om over te gaan tot 
een wereldwijde beoordeling van kwik en kwikverbin-
dingen, die een verklaring zou geven voor de chemie 
van deze stof, de effecten ervan op de gezondheid, de 
bronnen ervan en de manieren ervan voor verspreiding 
over lange afstand, en daarbij de mogelijke beheersings-
technologieën en preventie-maatregelen aan te duiden.

In 2003 heeft de Beheerraad die beoordeling bestu-
deerd en oordeelde de Raad dat ze voldoende bewijzen 
bevatte die aantonen dat die stof wereldwijd een grote 

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La Convention de Minamata sur le mercure a été 
adoptée à Kumamoto (Japon) le 10  octobre  2013 
lors d’une conférence diplomatique (Conférence de 
plénipotentiaires). Elle a été signée par la Belgique le 
10 octobre 2013 à Kumamoto. Elle entrera en vigueur 
le nonantième jour suivant la date du dépôt du cinquan-
tième instrument de ratification, acceptation, approba-
tion ou adhésion.

L’objectif de la Convention est de contrôler et réduire 
les émissions de mercure. Le mercure est largement 
utilisé dans les produits et les procédés industriels. Le 
mercure est notamment connu pour la gravité de ses 
effets neurotoxiques et il suscite beaucoup d’inquiétude 
du fait de ses conséquences néfastes sur les enfants 
à naître et les nourrissons. En outre, il persiste dans 
l’environnement, se bio-accumule dans la chaîne ali-
mentaire et peut voyager sur de longues distances. Dès 
lors, pour limiter au maximum et efficacement ses effets 
négatifs, une règlementation internationale et globale 
s’impose. C’est pourquoi le Conseil d’Administration 
du Programme des Nation Unies pour l’Environnement 
(PNUE) a décidé d’élaborer un traité international global 
pour éliminer, dans la mesure du possible, les émissions 
de mercure (décision 25/5).

La Convention tient compte de la présence du mer-
cure à l’état naturel sur notre planète. Les mesures de 
réduction ciblent dès lors les émissions résultant des 
activités humaines. Elle vise une réduction des émis-
sions dans l’air ainsi que, dans une moindre mesure, 
dans l’eau et le sol.

1. Présentation générale de la Convention

1.1. Contextualisation

En 2001, le Conseil d’administration du Programme 
des Nations Unies pour l ’environnement (PNUE) a 
invité le Directeur exécutif du PNUE à entreprendre une 
évaluation mondiale du mercure et de ses composés, 
qui expliqueraient la chimie de ce corps, ses effets sur 
la santé, ses sources et ses modes de propagation à 
longue distance, en indiquant les mesures de prévention 
et les technologies de contrôle possibles.

En 2003, le Conseil d’administration a examiné cette 
évaluation et a estimé qu’elle présentait suffisamment 
de preuves attestant que cette substance avait des 
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impact had om internationale actie te rechtvaardigen 
teneinde de risico’s die kwik en kwikverbindingen vor-
men voor de menselijke gezondheid en het milieu, te 
verminderen. De regeringen werden ten zeerste aan-
gemoedigd om doelstellingen voorop te stellen voor 
de emissies en lozingen van kwik, en het UNEP heeft 
zich ertoe verbonden technische bijstand te verlenen 
en activiteiten voor capaciteitsopbouw te ondernemen 
om die doelstellingen te halen.

In 2009 heeft de Beheerraad, na een grondig 
onderzoek van de kwestie, geconcludeerd dat de 
vrijwillige maatregelen nauwelijks toelieten om een 
antwoord te bieden op de bezorgdheid rond kwik, en 
besloten dat nieuwe maatregelen noodzakelijk waren, 
meer bepaald de uitwerking van een internationaal, 
juridisch bindend instrument. Op die manier werd het 
Intergouvernementeel Onderhandelingscomité opge-
richt, dat ermee belast werd een internationaal, juridisch 
bindend instrument inzake kwik uit te werken.

In januari 2013 heeft het Intergouvernementeel 
Onderhandelingscomité aan het einde van zijn vijfde 
vergadering ingestemd met de tekst van het Verdrag 
van Minamata inzake kwik, die op 10  oktober  2013 
in Japan aangenomen werd door de Conferentie van 
plenipotentiarissen en vervolgens opengesteld werd 
voor ondertekening.

1.2. Inhoud van het Verdrag van Minamata inzake 

kwik – belangrijkste bepalingen

Het Verdrag heeft tot doel de menselijke gezond-
heid en het milieu te beschermen tegen antropogene 
emissies en lozingen van kwik en kwikverbindingen en 
voorziet daartoe in een reeks maatregelen.

Die maatregelen hebben tot doel de vraag naar en 
het aanbod van kwik te reglementeren, meer bepaald 
door sommige bronnen van kwik zoals de primaire 
mijnbouw te beperken, en de kwikhoudende producten 
en de productieprocessen waarbij kwik of kwikverbin-
dingen worden gebruikt, alsook de ambachtelijke en 
kleinschalige goudwinning te reglementeren. De tekst 
van het Verdrag bevat aparte artikelen voor de emis-
sies en de lozingen van kwik evenals bepalingen om de 
kwikconcentraties te verminderen en tegelijk een zekere 
souplesse toe te laten om rekening te houden met de 
nationale ontwikkelingsplannen. Bovendien beogen 
sommige bepalingen de milieuverantwoorde opslag van 
kwik en kwikafval en het herstel van de besmette sites.

De tekst voorziet ook in het verlenen van technische 
en financiële bijstand aan de ontwikkelingslanden of 
landen met een overgangseconomie.

impacts importants au niveau mondial pour justifier une 
intervention internationale visant à réduire les risques 
que le mercure et ses composés présentaient pour la 
santé humaine et l’environnement. Les gouvernements 
ont été vivement encouragés à se fixer des objectifs 
concernant les émissions et rejets de mercure et le 
PNUE s’est engagé à fournir une assistance technique 
et à entreprendre des activités de renforcement des 
capacités pour atteindre ces objectifs.

En 2009, après un examen approfondi de la question, 
le Conseil d’administration a conclu que les mesures 
librement consenties n’avaient guère permis de ré-
pondre aux préoccupations suscitées par le mercure et 
a décidé que de nouvelles mesures étaient nécessaires, 
notamment l’élaboration d’un instrument international 
juridiquement contraignant. C’est ainsi qu’a été créé 
le Comité de négociation intergouvernemental chargé 
d’élaborer un instrument international juridiquement 
contraignant sur le mercure.

En janvier 2013, le Comité de négociation inter-
gouvernemental a conclu sa cinquième session en 
s’accordant sur le texte de la Convention de Minamata 
sur le mercure, qui a été adopté par la Conférence de 
plénipotentiaires le 10 octobre 2013, au Japon, puis a 
été ouvert à la signature.

1.2. Contenu de la Convention de Minamata sur 

le mercure – principales dispositions

La Convention a pour but de protéger la santé 
humaine et l ’environnement contre les émissions et 
rejets anthropiques de mercure et de ses composés et 
prévoit une série de mesures à cette fin.

Ces mesures visent à réglementer l ’offre et la 
demande de mercure, notamment en limitant certaines 
sources de mercure telles que l’extraction primaire, et 
à réglementer les produits contenant du mercure et les 
procédés de fabrication faisant appel au mercure ou 
à ses composés, ainsi que l’extraction artisanale et à 
petite échelle de l’or. Le texte de la Convention comporte 
des articles distincts pour les émissions et les rejets de 
mercure ainsi que des dispositions visant à réduire les 
concentrations de mercure tout en permettant une cer-
taine souplesse pour tenir compte des plans de dévelop-
pement national. De plus, certaines dispositions visent 
le stockage écologiquement rationnel du mercure et de 
ses déchets et la remise en état des sites contaminés.

Le texte prévoit aussi la fourniture d’un appui tech-
nique et financier aux pays en développement ou à 
économie en transition.



6 2406/001DOC 54 

2016 C H A M B R E   4 e  S E S S I O N  D E  L A  5 4 e  L É G I S L A T U R EK A M E R    4 e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 4 e  Z I T T I N G S P E R I O D E 2017

2. Bevoegdheden op het Belgische niveau

2.1. Gemengd karakter

Het dubbel gemengde karakter (federale overheid/
Gewesten/Gemeenschappen) van het Verdrag van 
Minamata inzake kwik werd vastgesteld door de werk-
groep Gemengde Verdragen van 24  mei  2013. Het 
Verdrag moet dus ook ter goedkeuring worden voorge-
legd aan de parlementen van de Gemeenschappen, de 
Gewesten en de GGC.

2.2. Gewesten en Gemeenschappen

De federale overheid is niet bevoegd voor de uit-
voering van de volgende artikelen van het Verdrag van 
Minamata, die onder de bevoegdheid van de gewesten 
en/of de gemeenschappen vallen:

— Artikel 3(3) tot (5) – primaire kwikmijnbouw;

— Artikel 5(5) tot (7) – installaties die kwik of kwikver-
bindingen gebruiken in productieprocessen;

— Artikel 7(2) – gebruik van kwik in mijnbouwactivi-
teiten en ambachtelijke en kleinschalige goudwinning;

— Artikel 8 – atmosferische emissies van kwik en 
kwikverbindingen;

— Artikel 9 – lozingen van kwik en kwikverbindingen 
in de bodem en in het water

— Artikel 10 – Voorlopige opslag van kwik, met uit-
zondering van afval;

— Artikel 11 – kwikafval;

— Artikel 12 – Met kwik of kwikverbindingen besmette 
sites;

— Artikel 19(1)(a) – inventarissen met betrekking tot 
kwik of kwikverbindingen;

— Artikel 19(1)(e) – inlichtingen betreffende de 
milieucyclus, de verspreiding, de transformatie en de 
uiteindelijke bestemming van kwik en kwikverbindingen 
in verschillende ecosystemen.

De Gewesten en/of Gemeenschappen zijn ook ge-
deeltelijk bevoegd, parallel met de federale bevoegd-
heden, voor de uitvoering van de volgende artikelen 
van het Verdrag:

2. Compétences au niveau belge

2.1. Mixité

Le caractère doublement mixte (Fédéral/Régions/
Communautés) de la Convention de Minamata sur le 
mercure a été décidé par le groupe de travail Traités 
mixtes du 24 mai 2013. La Convention doit donc égale-
ment être soumise à l’assentiment des parlements des 
communautés, des régions et de la COCOM.

2.2. Régions et Communautés

Les autorités fédérales ne sont pas compétentes pour 
la mise en œuvre des articles suivants de la Convention 
de Minamata, qui dépendent de la compétence des 
régions et/ou communautés:

— Article 3(3) à (5) – extraction minière primaire de 
mercure;

— Article 5(5) à (7) – installations utilisant du mercure 
ou des composés de mercure dans des procédés de 
fabrication;

— Article 7(2) – utilisation du mercure dans des acti-
vités d’extraction minière et de transformation artisanale 
et à petite échelle d’or;

— Article 8 – émissions atmosphériques de mercure 
et composés de mercure;

— Article 9  – rejets de mercure et composés de 
mercure dans le sol et l’eau;

— Article 10 – Stockage provisoire du mercure, à 
l’exclusion des déchets;

— Article 11 – déchets de mercure;

— Article 12 – Sites contaminés par le mercure ou 
ses composés;

— Article 19(1)(a) – inventaires relatifs au mercure et 
à ses composés;

— Article 19(1)(e) – informations concernant le cycle 
environnemental, la propagation, la transformation et le 
devenir du mercure et de ses composés dans différents 
écosystèmes.

Les régions et/ou communautés sont également 
partiellement compétentes, en parallèle avec les com-
pétences fédérales, pour la mise en œuvre des articles 
suivants de la Convention:
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— Artikel 4 (1) – verbod op import/export van kwik-
houdende producten;

— Artikel 4 (3) – maatregelen betreffende kwikhou-
dende producten (tandvullingen);

— Artikel 4(7) – voorkoming van de opname van 
kwikhoudende producten in samengestelde producten;

— Artikel 5(2) en (3) – verbod op kwik in processen 
vermeld in de bijlage (chloor-alkali en acetaldehyde);

— Artikel 7(3) – uitwerking van een nationaal plan 
voor de Partijen die beschikken over “niet onbeteke-
nende bronnen”;

— Artikel 14  – Capaciteitsopbouw, technische bij-
stand en technologieoverdracht;

— Artikel 16(1)(a) – gezondheidsrichtlijnen en 
publieksvoorlichting

— Artikel 17 – uitwisseling van informatie;

— Artikel 18 – publieke informatie, bewustmaking en 
voorlichting;

— Artikel 19 (1)(b) – ontwikkeling van modellen en 
geografische monitoring van concentraties van kwik en 
kwikverbindingen bij kwetsbare bevolkingsgroepen en 
in natuurlijke milieus;

— Artikel 19(1)(c) – beoordelingen van de gevolgen 
van kwik en kwikverbindingen voor de menselijke ge-
zondheid en het milieu;

— Artikel 19(1)(d) – geharmoniseerde methodologieën;

— Artikel 19(1)(g) – informatie en onderzoek naar 
alternatieven;

— Artikel 19(2) – voortbouwen op bestaande mo-
nitoringnetwerken en onderzoeksprogramma’s bij de 
uitvoering van het eerste lid (minimum);

— Artikel 20 – facultatief uitvoeringsplan;

— Artikel 21 – verslaggeving over de uitvoering van 
het Verdrag.

Deze bevoegdheidsverdeling werd gevalideerd door 
een beslissing van de Interministeriële Conferentie 
voor Leefmilieu uitgebreid met Gezondheid (UICL) van 
24 september 2015.

— Article 4(1) – interdiction de l’import/export de 
produits contenant du mercure ajouté;

— Article 4(3) – mesures relatives à des produits 
contenant du mercure ajouté (amalgames dentaires)

— Article 4(7) – prévention de l ’incorporation de 
produits contenant du mercure ajouté dans le produits 
assemblés;

— Article 5(2) et (3) – interdiction du mercure dans les 
procédés listés en annexe (chlore-alkali et acétaldéhyde)

— Article 7(3) – élaboration d’un plan national, pour 
les Parties qui disposent de “sources pertinentes”;

— Article 14 – Renforcement des capacités, assis-
tance technique et transfert de technologies;

— Article 16(1)(a) – directives sanitaires et éducation 
du public;

— Article 17 – échange d’informations;

— Article 18 – information, sensibilisation et éducation 
du public;

— Article 19(1)(b) – modélisation et surveillance 
géographique des concentrations de mercure et de 
composés de mercure chez les populations vulnérables 
et dans les milieux naturels;

— Article 19(1)(c) – évaluations de l’impact du mer-
cure et de ses composés sur la santé et l’environnement;

— Article 19(1)(d) – méthodes harmonisées;

— Article 19(1)(g) – information et recherche concer-
nant les alternatives;

— Article 19(2) – appui sur les réseaux de surveil-
lances et programmes de recherche existants pour la 
mise en œuvre du premier paragraphe (minimum);

— Article 20 – plan de mise en œuvre facultatif;

— Article 21 – établissement de rapports sur la mise 
en œuvre de la Convention.

Cette répartition de compétences a été entérinée 
par une décision de la Conférence interministérielle 
de l ’Environnement, élargie à la Santé, en date du 
24 septembre 2015.
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2.3. Europese Unie

Een groot deel van het Verdrag van Minamata valt 
reeds onder de wetgeving van de Europese Unie. Bij 
Verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het 
verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere 
kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag 
van metallisch kwik wordt een verbod op de uitvoer van 
kwik en verschillende kwikverbindingen vastgesteld, 
wordt kwik uit bepaalde bronnen als afval ingedeeld, en 
worden regels betreffende de opslag van kwik bepaald.

Andere instrumenten van de Unie bevatten ad-
hoc bepalingen inzake kwik en kwikverbindingen, 
bijvoorbeeld:

— Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de 
in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, waarbij 
een systeem voor kennisgeving wordt vastgesteld dat 
onder andere op de invoer van kwik van toepassing is;

— de Verordeningen (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmid-
delenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders 
van plantaardige en dierlijke oorsprong, de Verordening 
REACH (EG) nr. 1907/2006 en de Verordening (EG) 
nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 november 2009 betreffende cosmetische pro-
ducten, en de Richtlijnen 2006/66/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake 
batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en 
accu’s en 2011/65/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur, die betrekking hebben op 
het in de Unie in de handel brengen van verschillende 
kwikhoudende producten en waarbij maximumgehalten 
voor kwik worden vastgesteld;

— de Richtlijnen 2010/75/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake 
industriële emissies, 2012/18/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de be-
heersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken, 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 
betreffende afvalstoffen en 1999/31/EG12 van de Raad 
van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstof-
fen, die beogen het beheersen, het verminderen en, als 
er kwikvrije alternatieven bestaan, het uitbannen van 

2.3. Union européenne

La Convention de Minamata est déjà en grande partie 
couverte par la législation de l’Union européenne. Le 
règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen 
et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction 
des exportations de mercure métallique et de certains 
composés et mélanges de mercure et au stockage en 
toute sécurité de cette substance établit une interdic-
tion d’exportation du mercure et de plusieurs de ses 
composés, considère comme déchet le mercure issu 
de certaines sources et établit les règles applicables 
au stockage du mercure.

D’autres instruments de l ’Union contiennent des 
dispositions ad hoc concernant le mercure et ses com-
posés, notamment:

— le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du 4  juillet  2012 concernant 
les exportations et importations de produits chimiques 
dangereux, qui instaure un système de notification 
applicable entre autres aux importations de mercure;

— les règlements (CE) n° 396/2005 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant 
les limites maximales applicables aux résidus de pes-
ticides présents dans ou sur les denrées alimentaires 
et les aliments pour animaux d’origine végétale et 
animale, le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et le 
règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen 
et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits 
cosmétiques, et les directives 2006/66/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative 
aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles 
et d’accumulateurs et 2011/65/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation 
de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques, qui 
portent sur la mise sur le marché de l’Union d’une série 
de produits contenant du mercure ajouté et fixent des 
teneurs maximales en mercure;

— les directives 2010/75/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émis-
sions industrielles, 2012/18/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 4  juillet 2012 concernant la maîtrise 
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses, 2008/98/CE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives et 1999/31/
CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en 
décharge des déchets, qui visent à contrôler, à réduire 
et, lorsque des solutions de remplacement sans mercure 
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puntbronnen en diffuse emissies van kwik, kwikverbin-
dingen en kwikafval in het milieu.

Begin februari 2016 heeft de Europese Commissie de 
procedure voor de bekrachtiging van het Verdrag van 
Minamata door de Europese Unie opgestart. Hiertoe 
heeft de Commissie een voorstel voor een verordening 
(2016/0023 COD) gepubliceerd om de Europese wetge-
ving aan te passen aan de bepalingen van het Verdrag 
van Minamata. Dit voorstel is bedoeld om de lacunes 
van het huidige Europese recht op te vullen. Zij hebben 
betrekking op de volgende onderwerpen:

— de invoer van kwik;

— de uitvoer van bepaalde kwikhoudende producten;

— het gebruik van kwik in bepaalde productieprocessen;

— nieuwe toepassingen van kwik in producten en 
productieprocessen;

— het gebruik van kwik in ASGM; en

— het gebruik van kwik in tandheelkundig amalgaam.

Hiertoe zal het voorstel de Verordening (EG) 
nr. 1102/2008 opheffen en vervangen. Algemeen 
genomen worden de meeste federale bevoegdhe-
den met betrekking tot het Verdrag van Minamata op 
Europees niveau uitgevoerd of zal dat zo gebeuren. 
Het document wordt momenteel onderzochte door de 
Raad en het Parlement. Het Parlement heeft het dos-
sier op 10 maart 2016 toevertrouwd aan de Commissie 
Leefmilieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Op 
het niveau van de Raad werd de tekst reeds besproken 
in de Werkgroep Leefmilieu op 21 april en 21 maart 2016 
(stand van zaken op 28 april 2016).

2.4. Impact van het Verdrag op de Belgische 

federale wetgeving

Uit de gezamenlijke analyse van de gewestelijke, 
gemeenschaps- en federale administraties blijkt dat de 
meeste bepalingen van het Verdrag onder de bevoegd-
heid van de gewesten vallen en in duidelijk mindere mate 
onder die van de gemeenschappen.

Daarnaast valt een groot deel van de bevoegdheden 
van de federale overheid onder de wetgeving van de 
Europese Unie. De bestaande Europese wetgeving 

existent, à éliminer les sources ponctuelles et les émis-
sions diffuses de mercure, de composés du mercure et 
de déchets de mercure dans l’environnement.

Début février 2016, la Commission européenne 
a lancé la procédure de ratification de l’Union euro-
péenne de la Convention de Minamata. Pour ce faire, 
la Commission a publié une proposition de règlement 
(2016/0023 COD) visant à adapter la législation euro-
péenne aux dispositions de la Convention de Minamata. 
Cette proposition vise à combler les lacunes du droit 
européen actuel, qui concernent les points suivants:

— l’importation de mercure;

— l’exportation de certains produits contenant du 
mercure ajouté;

— l’utilisation du mercure dans certains procédés 
de fabrication;

— les nouvelles utilisations du mercure dans les 
produits et les procédés de fabrication;

— l’utilisation du mercure pour l’extraction minière 
artisanale et à petite échelle d’or, et

— l ’utilisation du mercure dans les amalgames 
dentaires.

Pour ce faire, la proposition abrogera et remplacera 
le règlement (CE) n° 1102/2008. De manière générale, 
la majorité des compétences fédérales relatives à la 
Convention de Minamata sont ou seront mises en œuvre 
au niveau européen. Le document est actuellement 
examiné par le Conseil et le Parlement. Le Parlement a 
confié le dossier à la Commission Environnement, Santé 
publique et Sécurité alimentaire le 10 mars 2016. Au 
niveau du Conseil, le texte a déjà été discuté au groupe 
Environnement les 21 avril et 21 mars 2016 (état des 
lieux au 28 avril 2016).

2.4. Impact de la Convention sur la législation 

fédérale belge

L’analyse effectuée conjointement par les admi-
nistrations régionales, communautaires et fédérales 
met en évidence que la majorité des dispositions de 
la Convention relèvent des régions et, dans une bien 
moindre mesure, des communautés.

Par ailleurs, une grande partie des compétences 
qui dépendent des autorités fédérales est couverte 
par la législation de l’Union. La législation européenne 
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wordt al in België uitgevoerd. Zo kan onder meer worden 
verwezen naar: Verordening nr. 1223/2009 betreffende 
cosmetische producten (verbod van kwik in talrijke 
cosmetica), de REACH-Verordening (verbod op het 
op de markt brengen van kwikthermometers, verbod 
op het op de markt brengen van kwikhoudende meng-
sels voor consumenten, …), het koninklijk besluit van 
19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed 
(omzetting van Richtlijn nr. 2009/48/EG – migratielimie-
ten voor kwik in speelgoed), enz.

Op federaal niveau wordt er door diverse wetgevingen 
al uitvoering gegeven aan een groot gedeelte van de 
verplichtingen van het Verdrag van Minimata inzake kwik 
die onder federale bevoegheid vallen, inzonderheid:

— de wet van 21 december 1998 betreffende de pro-
ductnormen ter bevordering van duurzame productie- en 
consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmi-
lieu, de volksgezondheid en de werknemers, die onder 
andere uitvoering geeft aan de Europese wetgeving 
rond chemische stoffen, elektrische en elektronische 
apparaten, batterijen en accumulatoren;

— het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende 
cosmetische producten;

— het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betref-
fende de veiligheid van speelgoed;

— de wetgeving betreffende de bescherming van de 
werknemers;

— de wetgeving betreffende de voedingsmiddelen;

— de wetgeving betreffende de bescherming van het 
mariene milieu;

— het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende 
de medische hulpmiddelen.

Zoals hierboven aangegeven zullen een aantal 
bepalingen van het Verdrag, die nog niet zijn uitge-
voerd, onder de verordening vallen die momenteel 
op Europees niveau wordt aangenomen. Aangezien 
het om een verordening gaat, zal er in principe geen 
federale wetgeving nodig zijn, behalve het vastleggen 
van strafbaarstellingen en sancties voor de gereglemen-
teerde gedragingen. Aangezien deze bepalingen zullen 
moeten verwijzen naar de toekomstige verordening zal 
gewacht moeten worden totdat de Europese tekst is 
aangenomen om de federale wetgeving aldus aan te 
vullen. Die aanvulling zal gebeuren via een wijziging 
van de wet van 21 december 1998 betreffende de pro-
ductnormen ter bevordering van duurzame productie- en 

existante est déjà mise en œuvre en Belgique. L’on peut 
notamment citer à cet égard: le règlement n° 1223/2009 
relatif aux produits cosmétiques (interdiction du mercure 
dans de nombreux cosmétiques), le règlement REACH 
(interdiction de la mise sur le marché de thermomètres 
au mercure, interdiction de la mise sur le marché à 
destination des consommateurs de mélanges contenant 
du mercure,…), l’arrêté royal du 19 janvier 2001 concer-
nant la sécurité des jouets (transposition de la directive 
n° 2009/48/UE – limites de migration du mercure dans 
les jouets), etc.

Au niveau fédéral, une grande partie des obligations 
de la Convention de Minamata sur le mercure qui 
dépendent du niveau fédéral est déjà mise en œuvre 
par diverses législations, en particulier:

— la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes 
de produits ayant pour but la promotion de modes de 
production et de consommation durables et la protection 
de l’environnement, de la santé et des travailleurs, qui 
met notamment en œuvre la législation européenne 
relative aux substances chimiques, aux équipements 
électriques et électroniques, aux piles et accumulateurs;

— l’arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif aux produits 
cosmétiques;

— l’arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité 
des jouets;

— la législation relative à la protection des travailleurs;

— la législation relative aux denrées alimentaires;

— la législation relative à la protection des milieux 
marins;

— l’arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs 
médicaux.

Comme indiqué ci-dessus, un certain nombre des 
dispositions, non encore mises en œuvres, de la 
Convention seront couvertes par le règlement en cours 
d’adoption au niveau européen. S’agissant d’un règle-
ment, aucune législation fédérale ne sera en principe 
nécessaire, mis à part l’établissement d’incriminations 
et sanctions pour les comportements réglementés. Etant 
donné que ces dispositions devront faire référence au 
futur règlement, il faudra attendre l’adoption du texte 
européen pour effectuer cet ajout dans la législation 
fédérale. Cet ajout sera effectué via une modification 
de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de 
produits ayant pour but la promotion de modes de pro-
duction et de consommation durables et la protection 
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consumptiepatronen en ter bescherming van het leef-
milieu, de volksgezondheid en de werknemers wat de 
volgende artikelen van het Verdrag betreft:

— Artikel 3(6) tot (9) – verbod (met uitzonderingen) op 
import en export van kwik en kwikverbindingen;

— Artikel 4(1) – verbod op import/export van kwik-
houdende producten;

— Artikel 4(6) – van het Verdrag – maatregelen be-
treffende de productie en commerciële distributie van 
kwikhoudende producten.

De strafbaarstellingen en sancties met betrekking 
tot de maatregelen rond amalgaamvullingen (artikel 
4(3) van het Verdrag) zullen opgenomen worden in de 
wetgeving over de medische hulpmiddelen.

Verschillende artikelen van het Verdrag hebben spe-
cifiek of in het bijzonder betrekking op de bescherming 
van de werknemers (artikelen 5 en 7 en een deel van 
artikel 16 van het Verdrag). Die bepalingen worden al 
uitgevoerd in België en vereisen geen enkele wijziging 
van de federale wetgeving.

Bescherming van werknemers tegen gevaarlijke 
chemische agentia (waaronder kwik en kwikverbin-
dingen) gebeurt op basis van het Koninklijk besluit 
van 11  maart  2002 betreffende de bescherming van 
de gezondheid en de veiligheid van de werknemers 
tegen de risico’s van chemische agentia op het werk. 
Zijn deze chemische agentia kankerverwekkend en/of 
mutageen is het Koninklijk besluit van 2 december 1993 
betreffende de bescherming van de werknemers 
tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwek-
kende en mutagene agentia op het werk eveneens van 
toepassing. Preventiemaatregelen ter bescherming 
van werknemers worden genomen op basis van een 
voorafgaande risicoanalyse. De algemene regel is dat 
blootstelling aan een gevaarlijk chemisch agens moet 
worden vermeden of zoveel mogelijk worden geminima-
liseerd. Dit door toepassing van – in hiërarchische volg-
orde- substitutie, maatregelen aan de bron, collectieve 
beschermingsmaatregelen, en tenslotte persoonlijke 
beschermingsmaatregelen.

Een belangrijk onderdeel van bescherming is de 
opleiding en de informatie die gegeven wordt aan 
werknemers over de gevaren van de chemische agentia 
waarmee ze werken en hoe ze zich er tegen moeten 
beschermen.

Bijzonder kwetsbare werknemers genieten bijkomen-
de bescherming: voor zwangere werknemers worden 

de l’environnement, de la santé et des travailleurs en 
ce qui concerne les articles suivants de la Convention:

— Article 3(6) à (9) – interdiction (avec exceptions) de 
l’importation et l’exportation de mercure et composés 
de mercure;

— Article 4(1) – interdiction de l’import/export de 
produits contenant du mercure ajouté;

— Article 4(6) de la Convention – mesures relatives 
à la fabrication et la distribution dans le commerce de 
produits contenant du mercure ajouté.

Les incriminations et sanctions relatives aux mesures 
concernant les amalgames dentaires (article 4(3) de 
la Convention) seront, quant à elles, intégrées dans la 
législation relative aux dispositifs médicaux.

Plusieurs articles de la Convention visent, spéci-
fiquement ou notamment, la protection des travail-
leurs (articles 5 et 7, et une partie de l’article 16 de la 
Convention). Ces dispositions sont déjà mises en œuvre 
en Belgique et ne nécessitent aucune modification de 
la législation fédérale.

La protection des travailleurs contre les agents 
chimiques dangereux (dont le mercure et ses compo-
sés) se fait sur la base de l’arrêté royal du 11 mars 2002 
relatif à la protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs contre les risques liés à des agents 
chimiques sur le lieu de travail. Si ces agents chimiques 
sont cancérigènes et/ou mutagènes, l’arrêté royal du 
2 décembre 1993 concernant la protection des travail-
leurs contre les risques liés à l’exposition à des agents 
cancérigènes et mutagènes au travail est également 
d’application. Les mesures de prévention pour la pro-
tection des travailleurs sont prises sur la base d’une 
analyse des risques préalable. La règle générale est 
que l’exposition à un agent chimique dangereux doit 
être évitée ou autant que possible minimisée. Et ce par 
application – par ordre hiérarchique – de la substitution, 
de mesures de protection et, enfin, de mesures de pro-
tection individuelle.

Une partie importante de la protection est constituée 
par la prévention et l’information dispensée aux travail-
leurs quant aux dangers des agents chimiques avec 
lesquels ils travaillent et à la manière dont ils doivent 
s’en protéger.

Les travailleurs particulièrement vulnérables béné-
ficient d ’une protection supplémentaire: pour les 
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extra maatregelen voorzien om moeder en kind tijdens 
zwangerschap en borstvoedingsperiode te beschermen 
(Koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschaps-
bescherming). Ook voor jongeren gelden bijkomende 
maatregelen wegens hun jeugdige leeftijd, gebrek aan 
ervaring en beperkter inzicht in risico’s (Koninklijk besluit 
van 3  mei  1999 betreffende de bescherming van de 
jongeren op het werk).

De wettelijke basis van deze koninklijk besluiten is 
de wet van 4  augustus  1996 betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
Overtredingen van de bepalingen van deze wet en 
van de uitvoeringsbesluiten ervan worden door sociaal 
inspecteurs opgezocht, vastgesteld en gesanctioneerd 
overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.

Daarnaast bepaalt het Verdrag dat de invoer van 
kwik een voorafgaande toestemming vereist (artikel 3). 
Overeenkomstig hetgeen vastgelegd is in het voorstel 
tot nieuwe verordening inzake kwik zullen de kennisge-
vingen met betrekking tot die invoer behandeld worden 
door de autoriteit die bevoegd is voor de kennisgevingen 
met betrekking tot Verordening (EU) nr. 649/2012 van 
het Europees Parlement en de Raad van 4  juli  2012 
betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische 
stoffen (PIC). Die autoriteit wordt benoemd binnen het 
DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu.

In dezelfde lijn voorziet het Europese voorstel, met het 
oog op de uitvoering van artikel 4(6) van het Verdrag, 
in de invoering van een vergunningssysteem voor de 
fabricage en verdeling van een nieuw product of een 
nieuw fabricageproces waarin kwik wordt verwerkt. 
De aanvragen zullen ingediend worden via nationale 
contactpunten. Er zijn onderhandelingen aan de gang 
om te bepalen of de beslissing tot toelating van het 
betreffende product of proces zal worden genomen 
door de Europese Commissie, dan wel door de natio-
naal bevoegde autoriteit. Wat er ook van zij, aangezien 
het om een federale bevoegdheid gaat, zal de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu het contactpunt dat noodzakelijk is voor de 
uitvoering van dat systeem, uit zijn midden aanwijzen. 
Deze FOD zal ook in zijn midden het contactpunt aanwij-
zen dat de taken zal uitvoeren met betrekking tot de uit-
wisseling van informatie tussen Staten die Partij zijn bij 
het Verdrag (artikel 17 van het Verdrag van Minamata).

De gezondheidsaspecten bedoeld in artikel 16 van 
het Verdrag vallen onder verschillende federale over-
heden, met name:

collaboratrices enceintes, des mesures additionnelles 
sont prévues afin de protéger la mère et l’enfant au cours 
de la grossesse (arrêté royal du 2 mai 1995 concernant 
la protection de la maternité). Pour les jeunes également, 
des mesures additionnelles sont en vigueur, en raison 
de leur jeune âge, de leur manque d’expérience et de 
leur compréhension plus limitée des risques (arrêté 
royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes 
au travail).

La base légale de ces arrêtés royaux est la loi du 
4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors 
de l’exécution de leur travail. Les infractions aux dis-
positions de cette loi et à ses arrêtés d’exécution sont 
recherchées, constatées et sanctionnées par les ins-
pecteurs sociaux, conformément au Code pénal social.

Par ailleurs, la Convention prévoit que les importa-
tions de mercure devront faire l’objet d’un consente-
ment préalable (article 3). Conformément à ce qui est 
prévu dans la proposition de nouveau règlement sur le 
mercure, les notifications relatives à ces importations 
seront prises en charge par l’Autorité compétence pour 
les notifications relatives au règlement (EU) n° 649/2012 
du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 
concernant les exportations et importations de produits 
chimiques dangereux (PIC). Cette autorité est nommée 
au sein de la DG Environnement du SPF Santé publique, 
Sécurité alimentaire et Environnement.

Dans le même ordre d’idées, en vue de la mise en 
œuvre de l’article 4(6) de la Convention, la proposition 
européenne prévoit la mise en place d’un système 
d’autorisation pour la fabrication et la distribution 
d’un nouveau produit ou d’un nouveau processus de 
fabrication incluant du mercure. Les demandes seront 
effectuées via des points de contacts nationaux. Les 
négociations sont en cours pour déterminer si la déci-
sion d’autoriser le produit ou processus concerné sera 
prise par la Commission européenne ou directement par 
l’autorité compétente nationale. Quoi qu’il en soi, s’agis-
sant d’une compétence fédérale, le SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement 
désignera en son sein le point de contact nécessaire 
à la mise en œuvre de ce système. Ce SPF désignera 
également en son sein le point de contact qui exécutera 
les tâches relatives aux échanges d’informations entre 
États Parties à la Convention (article 17 de la Convention 
de Minamata).

Les aspects sanitaires visés par l’article 16  de la 
Convention sont couverts au niveau de plusieurs auto-
rités fédérales, notamment:
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— De uitvoering van het koninklijk besluit van 
11 maart 2002 vormt een van de middelen om de vor-
ming en preventie met betrekking tot de professionele 
blootstelling aan kwik te bevorderen.

— Het verbod van kwik in stoffen en mengsels be-
stemd voor consumenten, via de toepassing van de 
REACH-verordening;

— De identificatie van risicopopulaties wat voedsel-
veiligheid betreft, gebeurt op Europees niveau door 
de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid). 
De EFSA beveelt aan dat ieder land rekening houdt 
met zijn eigen consumptiepatronen voor vis. De Hoge 
Gezondheidsraad is momenteel belast met het verstrek-
ken van advies over contaminanten (waaronder kwik). 
Midden 2016 zal een werkgroep worden opgericht.

— Wat risicobeperking betreft, neemt de bevoegde 
federale overheid bovendien deel aan de besprekingen 
die aan de gang zijn, zowel op Europees als op inter-
nationaal niveau. In het bijzonder leggen verschillende 
Europese wetgevingen, en met name de Europese 
verordeningen nr. 1881/2006 en 396/2005, Europese 
limieten op voor kwikconcentraties voor een reeks voe-
dingsmiddelen zoals vis en zeevruchten. Op Europees 
en nationaal niveau worden ook limieten voor kwik vast-
gelegd voor water, additieven en levensmiddelenaro-
ma’s, meststoffen, bodemverbeterende middelen en 
teeltsubstraten. Tot slot zijn er op internationaal niveau 
(Codex Alimentarius – WGO en FAO) besprekingen 
aan de gang om de maximumgehalten aan kwik vast te 
leggen voor de internationale handel in vis zoals tonijn.

— De bevoegde federale overheid formuleert ook 
aanbevelingen voor het publiek over de consumptie 
van vis, met name door zwangere vrouwen en jonge 
kinderen. Die aanbevelingen zouden herzien moeten 
worden op basis van het toekomstige advies van de 
bovengenoemde Hoge Gezondheidsraad.

Het Verdrag van Minamata bepaalt dat de Partijen 
een hele reeks gegevens over kwik zullen moeten 
trachten te verzamelen (artikel 19 – onder meer inlich-
tingen met betrekking tot de aanwezigheid van kwik 
in natuurlijk milieu, de beoordeling van de gevolgen 
van kwik voor de gezondheid en de geharmoniseerde 
methodologieën die er verband mee houden). Volgens 
artikel 19 (2) zouden de Partijen daartoe moeten voort-
bouwen op bestaande monitoringnetwerken en onder-
zoeksprogramma’s.. De federale overheid beschikt al 
over monitorings- en analyseprogramma’s die in die 
richting gaan, en met name over:

— La mise en œuvre de l’arrêté royal du 11 mars 2002 
constitue un des moyens de promouvoir l’éducation et 
la prévention relative à l’exposition professionnelle au 
mercure.

— L’interdiction du mercure dans les substances et 
mélanges destinés aux consommateurs, via l’applica-
tion du règlement REACH.

— L’identification des populations à risque, du point 
de vue de la sécurité alimentaire est effectuée au niveau 
européen par l ’EFSA (Autorité européenne pour la 
Sécurité alimentaire). L’EFSA recommande que chaque 
pays prenne en compte la consommation de poissons 
qui lui est propre. Le Conseil supérieur de la Santé est 
actuellement chargé de la remise d’un avis concernant 
les contaminants (y compris le mercure). Un groupe de 
travail sera mis en place mi-2016.

— Par ailleurs, en termes de réduction des risques, 
les autorités fédérales compétentes participent aux 
discussions en cours, tant au niveau européen qu’au 
niveau international. En particulier, plusieurs législations 
européennes, et notamment les règlements européens 
n° 1881/2006 et 396/2005, imposent des limites euro-
péennes de concentration en mercure pour une série 
de denrées alimentaires comme le poisson et les fruits 
de mer. Des limites de mercure sont également mises 
en place au niveau européen et national pour l’eau, 
les additifs et arômes alimentaires, les engrais, les 
amendements du sol et les substrats de culture. Enfin, 
des discussions sont en cours au niveau international 
(Codex Alimentarius – OMS et FAO) pour déterminer 
des limites maximales en mercure pour le commerce 
international de poissons comme le thon.

— L’autorité fédérale compétente émet également 
des recommandations à destination du public sur la 
consommation de poisson, notamment par les femmes 
enceintes et les jeunes enfants. Ces recommandations 
devraient être révisées sur base du futur avis du Conseil 
supérieur de la Santé mentionné ci-dessus.

La Convention de Minamata prévoit que les Parties 
devront s’efforcer de réunir une série de types d’infor-
mations en ce qui concerne le mercure (article 19  – 
notamment des informations concernant la présence 
de mercure dans les milieux naturels, l’évaluation de 
l’impact du mercure sur la santé et les méthodes har-
monisées y relatives). Selon l’article 19(2), précise que, 
pour ce faire, les Parties devraient au moins s’appuyer 
sur les réseaux de surveillance et programmes de 
recherche existants. Les autorités fédérales disposent 
déjà de programmes de surveillance et d’analyses allant 
dans ce sens, et notamment:
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— Deelname van de federale overheid aan pro-
gramma’s van de WGO voor de ontwikkeling van de 
algemene kennis over kwik.

— Een controleprogramma voor kwik en methylkwik 
(analyses) dat voornamelijk gericht is op vis die bestemd 
is voor consumptie door de Belgische bevolking. Er 
worden stalen genomen en analyses uitgevoerd op 
basis van een controleprogramma dat gebaseerd is 
op een risicoanalyse voor de opsporing van kwik en 
methylkwik in bepaalde vissoorten. Dergelijke gegevens 
worden verzameld om na te gaan of de producten niet 
in strijd zijn met Verordening 1881/2006. Dit gebeurt in 
het kader van een monitoring en de verzameling van 
gegevens voor de EFSA.

— Monitoring in het kader van het algemene toezicht 
op de waterkwaliteit (kaderrichtlijn Mariene Strategie).

— Een biomonitoringproject (project Democophes) 
in het kader van de Cel Leefmilieu-Gezondheid waarbij 
de kwikverontreiniging (en de aanwezigheid van andere 
contaminanten) gemeten wordt in stalen die afgenomen 
worden bij Belgische kinderen en hun moeders en 
vergeleken wordt met de dagelijkse gewoontes van de 
deelnemers.

Tot slot legt artikel 21 een rapporteringsverplichting 
op over de maatregelen die elke Partij neemt om het 
Verdrag uit te voeren, en over de doeltreffendheid van 
die maatregelen. Overeenkomstig de beslissing die de 
UICL op 24 september 2015 heeft genomen, zal de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu instaan voor de inzameling en verzending 
van de bijdragen. Elke overheid (federaal, gewest of 
gemeenschap) is overigens verantwoordelijk voor het 
aanleveren van de gegevens voor de bepalingen die 
onder haar bevoegdheid vallen.

2.5. Opportuniteit voor België om het te 

bekrachtigen

De bekrachtiging en de uitvoering van het Verdrag 
van Minamata kaderen binnen de inspanningen die 
België en de Europese Unie leveren om de gezond-
heid en het leefmilieu te beschermen tegen de nefaste 
gevolgen die chemische stoffen, en in het bijzonder 
kwik, kunnen hebben. Het grote aantal Partijen die het 
Verdrag hebben ondertekend, getuigt van het belang 
daarvan: op 3  mei  2016 hadden al 128  landen het 
Verdrag ondertekend.

In België heeft de Interministeriële Conferentie 
voor Leefmilieu uitgebreid met Gezondheid (UICL) 
van 24  september  2015 bevestigd dat de federale, 

— Participation des autorités fédérales aux pro-
grammes de l ’OMS visant le développement des 
connaissances générales sur le mercure.

— Un programme de contrôle du mercure et du 
méthyle mercure (analyses) visant principalement le 
poisson destiné à être consommé par la population 
belge. Des prises d’échantillons et analyses sont réa-
lisées sur base d’un programme de contrôle, basé sur 
une analyse des risques pour la recherche du mercure 
et du méthyle mercure sur certaines espèces de pois-
sons. De telles données sont récoltées pour vérifier la 
conformité des produits avec le règlement 1881/2006 
et dans le cadre d’un un monitoring et la collecte de 
données pour l’EFSA.

— Un monitoring effectué dans le cadre de la sur-
veillance générale de la qualité de l’eau (directive-cadre 
stratégie pour le milieu marin).

— Un projet de biosurveillance (projet Démocophes) 
dans le cadre de la Cellule Environnement-Santé 
mesure la contamination en mercure (et autres conta-
minants) d’échantillons prélevés sur des enfants belges 
et leurs mères et les compare avec les habitudes quo-
tidiennes des participants.

Enfin, l ’article 21  met en place une obligation de 
rapportage sur les mesures prises par chaque Partie 
pour mettre en œuvre la Convention et l’efficacité de 
ces mesures. Conformément à la décision de la CIEE 
du 24 septembre 2015, le SPF Santé publique, Sécurité 
de la Chaine alimentaire et Environnement prendra en 
charge la compilation et l’envoi des contributions. Par 
ailleurs, chaque autorité (fédérale, régionale ou commu-
nautaire) est responsable de la fourniture des données 
pour les dispositions qui entrent dans ses compétences.

2.5. Opportunité pour la Belgique de ratifi er

La ratification et la mise en œuvre de la Convention 
de Minamata s’inscrivent dans le cadre des efforts que 
la Belgique et l’Union européenne déploient en faveur 
de la protection de la santé et de l’environnement vis-
à-vis des effets néfastes que peuvent présenter les 
substances chimiques, et en particulier du mercure. Le 
grand nombre de signataires de la Convention témoigne 
de son importance: au 3 mai 2016, 128 pays avaient 
déjà signé la Convention.

En Belgique, la Conférence Interministérielle 
de l ’Environnement, élargie à la Santé (CIEE) du 
24 septembre 2015, a confirmé la volonté des autorités 
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gewestelijke en gemeenschapsoverheden het Verdrag 
van Minamata wensen te bekrachtigen. Bovendien heeft 
de UICL op 24 maart 2016 beslist om een bekrachtiging 
van het Verdrag van Minamata op Belgisch niveau tegen 
maart 2017 te beogen.

Inderdaad, zou het ideaal zijn mocht België het 
Verdrag van Minamata vóór of net na de inwerkingtre-
ding van het Verdrag zou bekrachtigen zodat België 
aan de eerste Conferentie van de Partijen zou kunnen 
deelnemen. Om aan de eerste Conferentie van de 
Partijen te kunnen deelnemen, moet België het Verdrag 
minstens 3 maanden op voorhand geratificeerd heb-
ben. Op internationaal niveau gaat men er momenteel 
van uit dat de eerste COP in juli of september 2017 zal 
plaatsvinden.

Om deze timing te respecteren is het noodzakelijk 
om de procedure op te starten zonder te wachten op 
de finalisering van het Europese bekrachtigingsdos-
sier. Het einde van de Europese onderhandelingen is 
inderdaad gepland tegen eind 2016. Onderhavig dossier 
houdt evenwel rekening met het voorstel waarvan de 
aanneming aan de gang is.

3. Inwerkingtreding

Overeenkomstig artikel 31 van het Verdrag treedt het 
in werking “op de negentigste dag na de datum van 
nederlegging van de vijftigste akte van bekrachtiging, 
aanvaarding, goedkeuring of toetreding”.

Op datum van 3  mei  2016 hadden 25  landen het 
Verdrag bekrachtigd.

COMMENTAAR OP DE ARTIKELEN

Artikel 1

Doelstelling

Het Verdrag van Minamata inzake kwik heeft tot doel 
de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen 
tegen antropogene emissies en lozingen van kwik en 
kwikverbindingen.

Art. 2

Begripsomschrijvingen

Dit artikel geeft de definities, in het bijzonder die van 
“kwik”, “kwikverbindingen”, “beste beschikbare technie-
ken” en “toegestaan gebruik”.

fédérale, régionales et communautaires de ratifier la 
Convention de Minamata. Le 24 mars 2016, la CIEE a, 
en outre, décidé de viser une ratification au niveau belge 
du Traité de Minamata pour mars 2017.

En effet, la ratification de la Convention de Minamata 
par la Belgique devrait idéalement intervenir avant 
ou juste après l’entrée en vigueur de la Convention, 
pour permettre la participation de la Belgique à la pre-
mière Conférence des Parties. Pour participer à la 1ère 
Conférence des Parties (COP), la Belgique doit avoir 
ratifié la Convention au moins 3 mois avant que celle-ci 
ait lieu. L’on estime actuellement au niveau international 
que la première COP aura lieu en juillet ou septembre 
2017.

Pour respecter ce timing, il est indispensable de 
démarrer la procédure sans attendre la finalisation du 
dossier européen de ratification. En effet, la fin des 
négociations européennes est planifiée pour fin 2016. 
Le présent dossier tient néanmoins compte de la pro-
position en cours d’adoption.

3. Entrée en vigueur

Conformément à l’article 31 de la Convention, celle-ci 
entre en vigueur “le quatre-vingt-dixième jour suivant 
la date du dépôt du cinquantième instrument de ratifi-
cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion”.

En date du 3  mai  2016, 25  pays avaient ratifié la 
Convention.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

objectif

L’objectif de la Convention de Minamata sur le mer-
cure est de protéger la santé humaine et l’environne-
ment contre les émissions et rejets de mercure et de 
composés du mercure par l’homme.

Art. 2

Définitions

Cet article présente les définitions, en particulier 
celles de “mercure”, “composés du mercure”, “meilleurs 
techniques disponibles” et “utilisation permise”.
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Art. 3

Bronnen voor het aanbod aan kwik 
en de handel erin

Dit artikel verbiedt primaire kwikmijnbouw die niet 
reeds plaatsvond op de datum waarop het Verdrag ten 
aanzien van de betrokken Partij in werking trad. Voor de 
toegestane mijnbouw worden regels opgelegd.

Bovendien verplicht dit artikel tot het identificeren van 
voorraden kwik en wordt de export van kwik enkel onder 
voorwaarden toegestaan (uiteenlopende voorwaarden 
voor de export naar staten die Partij zijn en voor de 
export naar staten die geen Partij zijn bij het Verdrag).

Tot slot verduidelijkt paragraaf 2  van dit artikel de 
vrijstellingen van die verplichtingen:

— gebruik in het laboratorium of als referentienorm,

— van nature voorkomende sporen kwik of kwikver-
bindingen die aanwezig zijn in producten,

— sporen die onbedoeld in chemische producten zijn 
terechtgekomen,

— kwikhoudende producten (die aan bod komen in 
artikel 4).

Art. 4

Kwikhoudende producten

Dit artikel legt het volgende op:

-een verbod op de productie, import en export van 
de producten bedoeld in bijlage A, deel 1, vanaf de in 
de bijlage vastgelegde datum, behalve wanneer er een 
uitzondering is gespecificeerd in de bijlage of wanneer 
er een vrijstelling vereist is door de staat die Partij is; 
de staten die Partij zijn, kunnen ook alternatieve maat-
regelen aannemen om het verbod uit de weg te gaan.

— de naleving van de maatregelen bedoeld in bijlage 
A, deel 2, ten aanzien van de producten bedoeld in dit 
deel van de bijlage.

Bovendien streeft het Verdrag ernaar het gebruik van 
kwikhoudende producten te ontmoedigen door te eisen 
dat er maatregelen getroffen worden om te voorkomen 
dat ze worden opgenomen in samengestelde producten, 

Art. 3

Sources d’approvisionnement en mercure 
et commerce

Cet article interdit toute activité d’extraction minière 
primaire autre que celles qui existaient à la date d’entrée 
en vigueur de la Convention à l ’égard de la Partie 
concernée. Pour les activités d’extractions autorisées, 
des règles sont imposées.

Par ailleurs, cet article impose le recensement des 
stocks de mercure, et ne permet les exportations de 
mercure que sous conditions (différentes pour les expor-
tations vers des États Parties et pour les exportations 
vers des États non Parties à la Convention).

Enfin, le paragraphe 2  de cet article précise les 
exemptions à ces obligations:

— les utilisations en laboratoire ou comme étalon 
de référence,

— le mercure ou les composés du mercure naturel-
lement présents à l’état de traces dans des produits,

— les quantités non intentionnellement à l’état de 
traces dans des produits chimiques,

— les produits contenant du mercure ajouté (qui sont 
traités à l’article 4).

Art. 4

Produits contenant du mercure ajouté

Cet article impose:

-une interdiction de fabrication, importation et expor-
tation des produits visés à l’annexe A, partie 1, à partir 
de la date fixée dans l’annexe, sauf exclusion spécifiée 
dans l’annexe ou dérogation requise par l’État Partie; les 
États Parties peuvent également adopter des mesures 
alternatives pour éviter l’interdiction.

— le respect des mesures visées à l ’annexe A, 
partie 2, vis-à-vis des produits visés par cette partie 
de l’annexe.

Par ailleurs, la Convention vise à décourager l’uti-
lisation des produits contenant du mercure ajouté 
en requérant la prise de mesures pour éviter qu’ils 
soient incorporés dans des produits assemblés, et en 
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en door de productie en de distributie van nieuwe kwik-
houdende producten te ontmoedigen.

Tot slot haalt dit artikel de manieren aan waarop 
bijlage A kan worden gewijzigd.

Art. 5

Productieprocessen waarbij kwik of kwikverbindingen 
worden gebruikt

De in bijlage B, deel 1 bedoelde productieprocessen 
waarbij kwik of kwikverbindingen worden gebruikt, zijn 
verboden vanaf de datum vermeld voor elke respectieve 
ingang, en de in bijlage B, deel 2 bedoelde processen 
moeten worden onderworpen aan maatregelen om het 
gebruik ervan te beperken.

Een faciliteit die gebruik maakt van processen be-
doeld in bijlage B is verboden indien die niet bestond 
vóór de inwerkingtreding van het Verdrag. Bovendien 
zijn de staten die Partij zijn bij het Verdrag, voor de 
bestaande faciliteiten onderworpen aan verplichtingen 
om de emissies en lozingen aan te pakken, informatie 
op te nemen en faciliteiten te identificeren.

De ontwikkeling van nieuwe productieprocessen 
waarbij kwik of kwikverbindingen worden gebruikt, moet 
ook door de Partijen worden ontmoedigd, tenzij die aan-
zienlijke voordelen voor milieu en gezondheid bieden 
(en er geen alternatieven beschikbaar zijn).

Tot slot haalt dit artikel de manieren aan waarop 
bijlage B kan worden gewijzigd.

Art. 6

Vrijstellingen die partijen kunnen aanvragen

Dit artikel legt de vrijstellingen vast die Partijen kun-
nen aanvragen ten aanzien van de verplichtingen met 
betrekking tot de bijlagen A en B. Het gaat hier om 
overgangsmaatregelen, en de verlenging ervan gaat 
gepaard met een specifiek beslissingsproces.

Art. 7

Ambachtelijke en kleinschalige goudwinning

De in dit artikel bedoelde maatregelen zijn van toe-
passing op “ambachtelijke en kleinschalige goudwinning 
en -verwerking waarbij goud uit erts onttrokken wordt 
door het met kwik te amalgameren”. Elke Partij op het 

décourageant la fabrication et la distribution de nou-
veaux produits contenant du mercure ajouté.

Enfin, cet article énonce les manières dont l’annexe 
A peut être amendée.

Art. 5

Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des 
composés du mercure

Les procédés de fabrication utilisant du mercure 
ou des composés du mercure visés à l ’annexe B, 
partie 1 sont interdits à partir de la date mentionnée 
pour chaque entrée respective, et les procédés visés 
à l’annexe B, partie 2 sont doivent être soumis à des 
mesures tendant à limiter leur utilisation.

Toute installation utilisant des procédés visés à 
l ’annexe B est interdite si elle n’existait pas avant 
l’entrée en vigueur de la Convention. En outre, pour les 
installations existantes, les États Parties sont soumis à 
des obligations de lutte contre les émissions et rejets, 
de transmission d’informations et de recensement des 
installations.

Le développement de nouveaux procédés de fabrica-
tion utilisant du mercure ou des composés du mercure 
doit également être découragé par les Parties, sauf s’il 
présente d’importants avantages pour l’environnement 
et la santé (et en absence de solution de remplacement).

Enfin, cet article énonce les manières dont l’annexe 
B peut être amendée.

Art. 6

Dérogations accessibles aux Parties sur demande

Cet article définit les dérogations possibles par les 
Parties aux obligations relatives aux annexes A et B. 
Ces mesures sont transitoires et leur renouvellement 
est encadré par un processus de décision spécifique.

Art. 7

Extraction minière artisanale et à petite échelle d’or

Les mesures visées par cet article s’appliquent à 
“l’extraction minière et à la transformation artisanales 
et à petite échelle d’or utilisant l’amalgamation au mer-
cure pour extraire l’or du minerai”. Chaque Partie sur 
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grondgebied waarvan die activiteiten plaatsvinden, moet 
maatregelen nemen om het gebruik van kwik en kwik-
verbindingen en emissies en lozingen in het milieu als 
gevolg van deze winning en verwerking te verminderen 
en, waar mogelijk, uit te bannen.

Art. 8

Emissies

Dit artikel heeft betrekking op de beheersing van de 
emissies in de lucht uit puntbronnen die vallen onder 
de in bijlage D vermelde broncategorieën. Het heeft tot 
doel de emissies in de atmosfeer te reglementeren en, 
in de mate van het mogelijke, te verminderen.

Voor de nieuwe bronnen eist elke Partij het gebruik 
van de beste beschikbare technieken en de beste mi-
lieupraktijken. Voor de bestaande bronnen neemt elke 
Partij een of meer van de volgende maatregelen op in 
het nationaal plan, als ze er een heeft, en voert deze 
uit: 1) een gekwantificeerde doelstelling om emissies 
te beheersen; 2) emissiegrenswaarden; 3) het gebruik 
van de BAT/BEP; 4) een reglementeringsstrategie voor 
meerdere vervuilende stoffen; 5) alternatieve maatrege-
len om emissies te verminderen. De Conferentie van de 
Partijen is ermee belast tijdens haar eerste vergadering 
richtlijnen aan te nemen om de beste beschikbare tech-
nieken en de beste milieupraktijken en de doelstellingen 
van de Partijen vast te leggen op basis van de diverse 
hierboven opgesomde modaliteiten.

Art. 9

Lozingen

Dit artikel heeft betrekking op de beheersing van de 
emissies in het water en de bodem uit relevante punt-
bronnen die niet in andere bepalingen van dit Verdrag 
aan de orde komen.

Partijen op het grondgebied waarvan zich relevante 
bronnen bevinden, moeten maatregelen nemen om 
lozingen te reglementeren en kunnen daartoe een 
nationaal plan opstellen. De te nemen maatregelen 
omvatten, wanneer van toepassing, een of meer van 
de volgende: 1) grenswaarden voor lozingen uit bron-
nen; 2) het gebruik van de BAT/BEP; 3) een reglemen-
teringsstrategie voor meerdere vervuilende stoffen; 4) 
alternatieve maatregelen om lozingen te verminderen.

le territoire de laquelle sont menées ces activités est 
tenue de prendre des mesures pour réduire et, si pos-
sible, éliminer l’utilisation de mercure et de composés 
du mercure dans le cadre de ces activités ainsi que 
les émissions et rejets consécutifs de mercure dans 
l’environnement.

Art. 8

Émissions

Cet article porte sur l’encadrement des émissions 
vers l’air provenant des sources ponctuelles relevant 
des catégories de sources énumérées à l’Annexe D. 
Il vise à réglementer et, dans la mesure du possible, 
réduire les émissions atmosphériques.

S’agissant des nouvelles sources, chaque Partie 
exige l ’utilisation des meilleures techniques dispo-
nibles et des meilleures pratiques environnementales. 
S’agissant des sources existantes, chaque Partie inclut 
dans son plan national, si elle en a, et met en œuvre une 
ou plusieurs des mesures suivantes: 1) un objectif quan-
tifié de contrôle des émissions; 2) des limites d’émis-
sions; 3) l’utilisation des BAT/BEP; 4) une stratégie de 
réglementation multipolluants; 5) d’autres mesures 
permettant de réduire les émissions. La Conférence 
des Parties est chargée d’adopter, lors de sa première 
réunion, les orientations pour définir les BAT/BEP et les 
objectifs des Parties sur base des diverses modalités 
énumérées ci-dessus.

Art. 9

Rejets

Cet article porte sur l’encadrement des émissions 
vers l’eau et le sol des sources ponctuelles pertinentes 
qui ne sont pas traitées dans d’autres dispositions de 
la présente Convention.

Les Parties sur le territoire desquelles se trouvent 
des sources pertinentes doivent prendre des mesures 
pour réglementer les rejets et peuvent élaborer un plan 
national pour ce faire. Les mesures à prendre com-
prennent, selon que de besoin, une ou plusieurs des 
mesures suivantes: 1) des limites de rejet des sources; 
2) l’utilisation des BAT/BEP; 3) une stratégie de régle-
mentation multipolluants; 4) d’autres mesures visant à 
réduire les rejets.
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Art. 10

Milieu verantwoorde tijdelijke opslag van kwik, anders 
dan kwikafval

Dit artikel legt de verplichtingen van de Partijen 
voor de milieuverantwoorde tijdelijke opslag vast. De 
Conferentie van de Partijen is ermee belast richtlijnen 
aan te nemen voor de opslag, met inachtneming van 
de relevante richtlijnen die zijn opgesteld ingevolge het 
Verdrag van Bazel.

Art. 11

Kwikafval

Wat het beheer van kwikafval betreft, verwijst het 
Verdrag van Minamata naar het Verdrag van Bazel voor 
de technische definities en de samenwerking tussen de 
organen van de verdragen.

Dit artikel bepaalt bovendien dat elke Partij passende 
maatregelen moet nemen opdat het kwikafval: a) op 
milieuverantwoorde wijze wordt beheerd; b) uitsluitend 
wordt teruggewonnen, gerecycled, gerecupereerd of 
direct wordt hergebruikt voor milieuverantwoorde verwij-
dering of toepassing; c) niet grensoverschrijdend wordt 
vervoerd, behalve voor milieuverantwoorde verwijdering 
op basis van de definitie van de verplichtingen van de 
Partijen bij het Verdrag van Bazel of bij relevante inter-
nationale regels, normen en richtlijnen.

Art. 12

Verontreinigde locaties

Dit artikel eist dat elke Partij ernaar streeft passende 
strategieën te ontwikkelen voor het identificeren en be-
oordelen van locaties die verontreinigd zijn met kwik of 
kwikverbindingen. De Conferentie van de Partijen neemt 
richtlijnen aan voor het beheren van verontreinigde lo-
caties, waarin methoden en handelwijzen kunnen zijn 
opgenomen.

Art. 13

Financiële middelen en 
financieringsmechanisme

Dit artikel stelt een financieringsmechanisme in om de 
ontwikkelingslanden en de landen met een overgangs-
economie te ondersteunen bij de uitvoering van hun 

Art. 10

Stockage provisoire écologiquement rationnel du 
mercure, à l’exclusion des déchets de mercure

Cet article définit les obligations des Parties en ce qui 
concerne le stockage provisoire écologiquement ration-
nel. La Conférence des Parties est chargée d’adopter 
des directives concernant le stockage en tenant compte 
de toute directive pertinente élaborée au titre de la 
Convention de Bâle.

Art. 11

Déchets de mercure

Dans le cadre de la gestion des déchets de mer-
cure, la Convention de Minamata fait référence à la 
Convention de Bâle pour les définitions techniques et 
la coopération entre les organes des conventions.

Cet article prévoit en outre que chaque Partie doit 
prendre des mesures appropriées pour que les déchets 
de mercure: a) fassent l’objet d’une gestion écologi-
quement rationnelle; b) ne soient récupérés, recyclés, 
régénérés ou réutilisés directement qu’en vue d’une uti-
lisation ou d’une élimination écologiquement rationnelle; 
c) ne fassent pas l’objet de mouvements transfrontières, 
sauf à des fins d’élimination écologiquement rationnelle 
sur base de la définition des obligation des Parties à la 
Convention de Bâle ou à des règles, normes et direc-
tives internationales pertinentes.

Art. 12

Sites contaminés

Cet article requiert que chaque Partie s’efforce d’éla-
borer des stratégies appropriées pour identifier et éva-
luer les sites contaminés par du mercure ou des com-
posés du mercure. La Conférence des Parties adopte 
des orientations sur la gestion des sites contaminés, 
qui peuvent inclure des méthodes et des approches.

Art. 13

Ressources financières et mécanismes de 
financement

Cet article établit un mécanisme de financement pour 
aider les pays en développement et pays à économie 
en transition à s’acquitter de leurs obligations au titre 



20 2406/001DOC 54 

2016 C H A M B R E   4 e  S E S S I O N  D E  L A  5 4 e  L É G I S L A T U R EK A M E R    4 e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 4 e  Z I T T I N G S P E R I O D E 2017

verplichtingen ingevolge dit Verdrag. Dit mechanisme 
omvat het Global Environment Facility Trust Fund alsook 
een internationaal programma, die specifiek is voor het 
Verdrag van Minamata, ter ondersteuning van capaci-
teitsopbouw en technische bijstand.

Alle Partijen worden uitgenodigd, binnen hun mo-
gelijkheden, bij te dragen aan het mechanisme. Met 
het mechanisme wordt het verstrekken van middelen 
uit andere bronnen, waaronder de particuliere sector, 
aangemoedigd en beoogd wordt hiermee nieuwe mid-
delen aan te trekken voor de ondersteunde activiteiten.

Art. 14

Capaciteitsopbouw, technische bijstand en 
technologieoverdracht

De Partijen werken samen om te voorzien in capaci-
teitsopbouw en bijstand voor Partijen die ontwikkelings-
landen zijn. Dit artikel beschrijft de modaliteiten van die 
samenwerking en belast de Conferentie van de Partijen 
ermee het geleverde werk te evalueren en aanbevelin-
gen te doen met het oog op de verbetering ervan.

Art. 15

Comité Uitvoering 
en Naleving

Er wordt een Comité ingesteld als hulporgaan van 
de Conferentie van de Partijen ter bevordering van de 
uitvoering van de bepalingen van het Verdrag en de 
toetsing van de naleving ervan. Artikel 15 beschrijft de 
functies, de werkingsmodaliteiten en de modaliteiten 
voor de instelling van dat Comité.

Art. 16

Gezondheidsaspecten

Dit artikel bepaalt de specifieke maatregelen voor 
de gezondheidsgerelateerde aspecten en legt daarbij 
de nadruk op kwetsbare bevolkingsgroepen, met name 
vrouwen, kinderen en, via hen, toekomstige generaties.

Enerzijds moedigt artikel 16 de Partijen aan: 1) be-
volkingsgroepen die risico’s lopen, te identificeren en te 
beschermen, 2) voorlichtings- en preventieprogramma’s 
te bevorderen, 3) gezondheidsdiensten te bevorderen, 
4) de institutionele capaciteiten binnen de gezondheids-
zorg te creëren en uit te breiden.

de la Convention. Ce mécanisme comprend la Caisse 
du Fonds pour l ’environnement mondial ainsi qu’un 
programme international spécifique à la Convention 
de Minamata visant à soutenir le renforcement des 
capacités et l’assistance technique.

Toutes les Parties sont invitées à apporter des 
contributions à ce mécanisme dans la mesure de leurs 
moyens. Le mécanisme encourage la fourniture de 
ressources provenant d’autres sources, y compris du 
secteur privé, et cherche à mobiliser ces ressources 
pour les activités qu’il soutient.

Art. 14

Renforcement des capacités, assistance technique et 
transfert de technologies

Les Parties coopèrent en vue de fournir un renforce-
ment des capacités et une assistance aux Parties qui 
sont des pays en voie de développement. Cet article 
décrit les modalités de cette coopération et charge la 
Conférence des Parties d’évaluer le travail accompli 
et d’émettre des recommandations en vue de leur 
amélioration.

Art. 15

Comité de mise en œuvre 
et du respect des obligations

Un Comité, ayant qualité d’organe subsidiaire de 
la Conférence des Parties, est institué en vue de pro-
mouvoir la mise en œuvre et d’examiner le respect 
des dispositions de la Convention. L’article 15  décrit 
les fonctions, les modalités de fonctionnement et les 
modalités de mise en place de ce Comité.

Art. 16

Aspects sanitaires

Cet article prévoit les mesures spécifiques aux 
aspects liés à la santé, en mettant l’accent sur les popu-
lations vulnérables, notamment les femmes, les enfants 
et, par leur intermédiaire, les générations futures.

D’une part, l ’article 16  encourage les Parties à: 
1) Identifier et protéger les populations à risques, 2) 
Promouvoir des programmes d’éducation et de pré-
vention, 3) Promouvoir les services de soins de santé, 
4) Mettre en place et renforcer les capacités institution-
nelles et les moyens des professionnels de santé.
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A n d e r z i j d s  b e p a a l t  d i t  a r t i k e l  d a t  d e 
Conferentie van de Partijen bij haar activiteiten de 
Wereldgezondheidsorganisatie, de Internationale 
Arbeidsorganisatie en de andere relevante intergou-
vernementele organisaties zou moeten consulteren en 
ermee samenwerken.

Art. 17

Uitwisseling van informatie

De Partijen dienen de informatie die opgesomd is in 
paragraaf 1, uit te wisselen, hetzij rechtstreeks, hetzij 
via het Secretariaat of in samenwerking met andere 
relevante organisaties. Elke Partij moet ook een nati-
onaal contactpunt aanwijzen voor de uitwisseling van 
informatie.

Tot slot verduidelijkt dat artikel dat informatie inzake 
de gezondheid en veiligheid van de mens en inzake 
milieu niet als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

Art. 18

Publieke informatie, bewustmaking en voorlichting

Elke Partij moet de verstrekking van informatie over 
kwik aan het publiek, alsook voorlichting, training en 
bewustmaking van het publiek met betrekking tot de 
gevolgen van blootstelling aan kwik en kwikverbindingen 
voor de menselijke gezondheid en het milieu bevorderen 
en vergemakkelijken.

Art. 19

Onderzoek, ontwikkeling en monitoring

De Partijen moeten ernaar streven samen te werken 
ten behoeve van het ontwikkelen en verbeteren van 
inventarissen, modellen, impactbeoordelingen en rele-
vante informatie over kwik en kwikverbindingen.

Art. 20

Uitvoeringsplannen

Dit artikel voorziet in de mogelijkheid voor de Partijen 
om een uitvoeringsplan voor het Verdrag te ontwikkelen 
en uit te voeren, alsook de modaliteiten voor het ontwik-
kelen, bezorgen en herzien van dat plan. Het gaat hier 
niet om een verplichting.

D’autre part, cet article prévoit que la Conférence des 
Parties devrait, dans le cadre de ses activités, consulter, 
ainsi que collaborer et coopérer avec l’Organisation 
mondiale de la Santé, l’Organisation internationale du 
Travail et les autres organisations intergouvernemen-
tales compétentes.

Art. 17

Échanges d’informations

Les Parties sont tenues d’échanger les informations 
listées au paragraphe 1er, soit directement, soit par 
l’intermédiaire du Secrétariat ou en coopération avec 
d’autres organisations compétentes. Chaque Partie doit 
également désigner un correspondant national pour 
l’échange d’informations.

Enfin, cet article précise que les informations concer-
nant la santé et la sécurité des personnes et de l’environ-
nement ne sont pas considérées comme confidentielles.

Art. 18

Information, sensibilisation et éducation du public

Chaque Partie doit encourager et faciliter la mise 
à disposition du public des informations relatives au 
mercure, ainsi que l’éducation, la formation et la sen-
sibilisation du public en ce qui concerne les effets de 
l’exposition au mercure et aux composés du mercure 
sur la santé humaine et l’environnement.

Art. 19

Recherche-développement et surveillance

Les Parties sont tenues de s’efforcer de coopérer 
pour développer et améliorer  les inventaires, modéli-
sations, évaluation d’impact et les informations perti-
nentes en ce qui concerne le mercure et les composés 
du mercure.

Art. 20

Plans de mise en œuvre

Cet article prévoit la possibilité pour les Parties 
d’élaborer et appliquer un plan de mise en œuvre de la 
Convention, ainsi que les modalités d’élaboration, de 
transmission et de révision de ce plan. Il ne s’agit pas 
d’une obligation.
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Art. 21

Verslaglegging

Elke Partij moet een periodiek verslag opstellen van 
de door haar genomen maatregelen ter uitvoering van 
het Verdrag, en van de doeltreffendheid ervan. De tijd-
stippen waarop die verplichte verslagen moeten worden 
opgesteld, zullen door de Conferentie van de Partijen 
bepaald worden.

Art. 22

Evaluatie van de doeltreffendheid

Dit artikel gaat in op de manier waarop de Conferentie 
van de Partijen de doeltreffendheid van het Verdrag 
moet evalueren. De eerste evaluatie moet uiterlijk zes 
jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag plaatsvin-
den, en daarna met een door de Conferentie van de 
Partijen zelf te bepalen regelmaat.

Art. 23

Conferentie van de partijen

Dit artikel stelt de Conferentie van de Partijen in en 
legt haar taken en bevoegdheden vast. Het voorziet ook 
in de modaliteiten en voorwaarden voor deelname aan 
de vergaderingen van de Conferentie van de Partijen 
als waarnemer.

Art. 24

Secretariaat

Dit artikel stelt het Secretariaat van het Verdrag in en 
beschrijft zijn verschillende taken. Het Secretariaat zal 
worden uitgevoerd door de Uitvoerend Directeur van 
het Milieuprogramma van de Verenigde Naties zolang 
de Conferentie van de Partijen daarover niet anders 
beslist heeft.

Dit artikel verduidelijkt tot slot dat de Conferentie van 
de Partijen kan voorzien in intensievere samenwerking 
en coördinatie tussen het Secretariaat van het Verdrag 
en de secretariaten van andere verdragen.

Art. 21

Établissement de rapports

Chaque Partie est tenue d ’élaborer un rapport 
périodique des mesures qu’elle a prises pour mettre en 
œuvre la Convention, et de leur efficacité. La périodicité 
de cette obligation de rapportage sera déterminée par 
la Conférence des Parties.

Art. 22

Évaluation de l’efficacité

Cet article traite de la manière dont la Conférence 
des Parties doit évaluer l’efficacité de la Convention. La 
première évaluation doit intervenir au plus tard six ans 
après l’entrée en vigueur de la Convention, et ensuite à 
des intervalles qui seront déterminés par la Conférence 
des Parties elle-même.

Art. 23

Conférence des Parties

Cet article institue la Conférence des Parties et 
détermine ses fonctions et pouvoirs. Il prévoit aussi les 
modalités et conditions de participation aux réunions 
de la Conférence des Parties en qualité d’observateur.

Art. 24

Secrétariat

Cet article institue le Secrétariat de la Convention et 
décrit ses différentes fonctions. Le Secrétariat sera as-
suré par le Directeur exécutif du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement tant que la Conférence des 
Parties n’en aura pas décidé autrement.

Cet article précise enfin que la Conférence des 
Parties peut prévoir une coopération et une coordination 
renforcée entre le Secrétariat de la Convention et les 
secrétariats d’autres conventions.
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Art. 25

Beslechting van geschillen

De Partijen moeten aangeven welke van de volgende 
modaliteiten van geschillenbeslechting bindend zullen 
zijn ten aanzien van elke Partij die dezelfde verplichting 
op zich neemt in geval van een geschil: arbitrage en/
of voorlegging van het geschil aan het Internationaal 
Gerechtshof.

Over het algemeen vraagt het Verdrag aan de Partijen 
om een geschil dat tussen hen ontstaat, door middel 
van onderhandelingen of op een andere door henzelf 
te kiezen vreedzame wijze te regelen.

Art. 26

Wijzigingen van het Verdrag

Dit artikel regelt de procedure voor het voorstellen 
door een of meerdere Partijen en voor het aannemen 
van wijzigingen van het Verdrag.

Art. 27

Aanneming en wijziging van bijlagen

Dit artikel regelt de procedure voor het voorstellen 
door een of meerdere Partijen en voor het aannemen 
van nieuwe bijlagen, en wijzigingen van de bestaande 
bijlagen.

Art. 28

Stemrecht

Elke staat die Partij is bij het Verdrag heeft één stem, 
en de regionale organisaties voor economische integra-
tie beschikken over het aantal stemmen dat overeen-
stemt met het aantal van hun lidstaten.

De stemmen van de lidstaten en van de regionale 
organisaties zijn niet cumuleerbaar.

Art. 29

Ondertekening

Dit artikel vraagt geen opmerkingen.

Art. 25

Règlement des différends

Les Parties sont tenues d’indiquer laquelle ou les-
quelles des modalités de règlement des différends 
suivantes seront obligatoire à l’égard de toute Partie ac-
ceptant la même obligation en cas de conflit: l’arbitrage 
et/ou la saisine de la Cour internationale de Justice.

De manière générale, la Convention invite les Parties 
à régler tout différend surgissant entre elles par voie de 
négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix.

Art. 26

Amendements à la Convention

Cet article régit la procédure de proposition par une 
ou plusieurs Parties et d’adoption des amendements à 
la Convention.

Art. 27

Adoption et amendements des annexes

Cet article régit la procédure de proposition par une 
ou plusieurs Parties et d’adoption de nouvelles annexes, 
et d’amendements aux annexes existantes.

Art. 28

Droit de vote

Chaque État Partie à la Convention dispose d’une 
voix, et les organisations régionales d’intégration éco-
nomique disposent du nombre de voix correspondant 
au nombre de leurs États membres.

Les voix des États membres et de l ’organisation 
régionale ne sont pas cumulables.

Art. 29

Signature

Cet article n’appelle aucun commentaire.
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Art. 30

Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding

Het Verdrag staat sinds 10 oktober 2014 open voor 
bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding 
door de staten en de regionale organisaties voor eco-
nomische integratie.

Dit artikel regelt ook de modaliteiten voor de deel-
name van de regionale organisaties voor economische 
integratie en van hun lidstaten, en verduidelijkt dat die 
organisaties de Depositaris in kennis moeten stellen 
van de omvang van hun bevoegdheden met betrekking 
tot het Verdrag.

Art. 31

Inwerkingtreding

Het Verdrag zal in werking treden op de negentigste 
dag na de bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of 
toetreding door de vijftigste Partij. Voor de Partijen die 
later zouden toetreden tot het Verdrag, zal het negentig 
dagen na de bekrachtiging in werking treden. Tot slot 
bepaalt het artikel de modaliteiten voor het toetreden 
tot het Verdrag door een regionale organisatie voor 
economische integratie.

Art. 32

Voorbehouden

Ten aanzien van het Verdrag is geen enkel voorbe-
houd toegestaan.

Art. 33

Opzegging

Een procedure voor de opzegging van het Verdrag is 
voorzien na het verstrijken van een termijn van drie jaar 
vanaf de datum waarop het Verdrag voor de betrokken 
Partij in werking getreden is.

Art. 34

Depositaris

Dit artikel vraagt geen opmerkingen.

Art. 30

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

La Convention est ouverte à la ratification, l’accep-
tation, l’approbation ou l’adhésion par les États et les 
organisations régionales d’intégration économique 
depuis le 10 octobre 2014.

Cet article régit également les modalités de la par-
ticipation des organisations régionales d’intégration 
économique et de leurs États membres, et précise 
que ces organisations doivent indiquer au Dépositaire 
l’étendue de leurs compétences en ce qui concerne la 
Convention.

Art. 31

Entrée en vigueur

La Convention entrera en vigueur le nonantième 
jour suivant la ratification, acceptation, approbation ou 
adhésion par la cinquantième Partie. Pour les Parties 
qui adhéreraient plus tard à la Convention, celle-ci 
entrera en vigueur nonante jours après la ratification. 
Enfin, l’article prévoit les modalités de l’adhésion à la 
Convention par une organisation régionale d’intégration 
économique.

Art. 32

Réserves

Aucune réserve n’est autorisée par la Convention.

Art. 33

Retrait

Une procédure de retrait de la Convention est pré-
vue à l’expiration d’un délai de trois ans à compter 
de l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie 
concernée.

Art. 34

Dépositaire

Cet article n’appelle aucun commentaire.
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Art. 35

Authentieke teksten

Dit artikel vraagt geen opmerkingen.

Bijlage A

Kwikhoudende producten

Deze bijlage beschrijft de maatregelen die de Partijen 
moeten nemen ten aanzien van de specifiek opgesomde 
kwikhoudende producten. De bijlage omvat twee delen:

— het eerste deel omvat een lijst met producten 
waarvan de productie, import of export verboden zal 
zijn vanaf de einddatum die opgegeven is voor elk 
beoogd product;

— het tweede deel omvat een lijst met producten 
ten aanzien waarvan de Partijen maatregelen moeten 
toepassen. Op heden is slechts één product in dit deel 
opgenomen: tandheelkundig amalgaam.

De inleiding van de bijlage voorziet meerdere 
vrijstellingen.

Bijlage B

Productieprocessen waarbij kwik of kwikverbindingen 
worden gebruikt

Deze bijlage beschrijft de maatregelen die de Partijen 
moeten nemen ten aanzien van de productieprocessen 
waarbij kwik of kwikverbindingen worden gebruikt. De 
bijlage omvat twee delen:

— het eerste deel omvat een lijst met productiepro-
cessen die verboden zullen zijn vanaf de einddatum die 
opgegeven is voor elke specifieke ingang;

— het tweede deel omvat een lijst met productiepro-
cessen ten aanzien waarvan de Partijen maatregelen 
moeten toepassen.

Bijlage C

Ambachtelijke en kleinschalige goudwinning – 
Nationale actieplannen

Deze bijlage bevat de maatregelen die aangeno-
men moeten worden overeenkomstig artikel 7 van het 

Art. 35

Texte faisant foi

Cet article n’appelle aucun commentaire.

Annexe A

Produits contenant du mercure ajouté

Cette annexe décrit les mesures que doivent prendre 
les Parties à l’égard des produits contenant du mercure 
ajouté spécifiquement listés. L’annexe contient deux 
parties:

— la première partie contient une liste de produits 
dont la production, l ’importation ou l’exportation ne 
sera plus autorisée à partir de la date limite inscrite en 
regard de chaque produit visé;

— la deuxième partie contient une liste de produits 
vis-à-vis desquels des mesures doivent être appliquées 
par les Parties. A ce jour, une seule entrée figure dans 
cette partie: les amalgames dentaires.

Le préambule de l ’annexe prévoit plusieurs 
exemptions.

Annexe B

Procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou 
des composés du mercure sont utilisés

Cette annexe décrit les mesures que doivent prendre 
les Parties à l’égard des procédés de fabrication dans 
lesquels du mercure ou des composés du mercure sont 
utilisés. L’annexe contient deux parties:

— la première partie contient une liste de procédés 
de fabrication qui ne seront plus autorisés à compter 
de la date limite inscrite dans chaque entrée spécifique;

— la deuxième partie contient une liste de procédés 
de fabrication vis-à-vis desquels des mesures doivent 
être appliquées par les Parties.

Annexe C

Extraction minière artisanale 
et à petite échelle d’or

Cette annexe contient les mesures à adopter 
conformément à l’article 7 de la Convention, en ce qui 
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Verdrag, voor ambachtelijke en kleinschalige goudwin-
ning en -verwerking waarbij goud uit erts onttrokken 
wordt door het met kwik te amalgameren.

Bijlage D

Lijst van puntbronnen van emissies 
van kwik en kwikverbindingen 

in de atmosfeer

Deze bijlage bevat de lijst van de puntbronnen van 
emissies die door de lidstaten gereglementeerd moeten 
worden overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag.

Bijlage E

Arbitrage- en conciliatieprocedures

Deze bijlage vraagt geen opmerkingen.

*
*     *

Op 14 november 2016 heeft de Raad van State zijn 
advies gegeven (nr. 60.246/1).

Ten gevolge van dit advies van de Raad van State 
werd de memorie van toelichting gewijzigd.

De volgende bepalingen werden ingevolge bovenver-
meld advies toegevoegd aan het wetsontwerp (artikel 3):

“Onder voorbehoud van het derde lid, zullen de wij-
zigingen van de bijlagen bij het Verdrag of de nieuwe 
bijlagen toegevoegd aan het Verdrag, die met toepas-
sing van artikel 27 van het Verdrag van Minamata inzake 
kwik, gedaan te Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013, 
aangenomen worden, volkomen gevolg hebben.

De Koning meldt elk voorstel van bijlage als bedoeld 
in het eerste lid, dat aan de Partijen meegedeeld werd 
door de Depositaris, binnen een termijn van drie maan-
den aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

concerne l’extraction minière et à la transformation arti-
sanales et à petite échelle d’or utilisant l’amalgamation 
au mercure pour extraire l’or du minerai.

Annexe D

Liste des sources ponctuelles d’émissions 
atmosphériques de mercure et de composés 

du mercure

Cette annexe contient la liste des sources ponctuelles 
d’émission qui doivent être réglementée par les États 
membres conformément à l’article 8 de la Convention.

Annexe E

Procédures d’arbitrage et de conciliation

Cette annexe n’appelle aucun commentaire.

*
*     *

En date du 14 novembre 2016 le Conseil d’État a 
donné son avis (n° 60.246/1).

Suite à cet avis du Conseil d’État, l’exposé des motifs 
a été modifié.

Les dispositions suivantes ont été ajouté au projet de 
loi suite à l’avis susmentionné (article 3):

“Sous réserve de l’alinéa 3, les amendements aux 
annexes de la Convention ou les nouvelles annexes 
ajoutées à la Convention, adoptées en application de 
l’article 27 de la Convention de Minamata sur le mer-
cure, faite à Kumamoto (Japon) le 10  octobre  2013, 
sortiront leur plein et entier effet.

Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans 
un délai de trois mois toute proposition d’annexe visée 
à l’alinéa 1er, qui a été communiquée aux Parties par 
le Dépositaire.
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Binnen een termijn van zes maanden na de mede-
deling van de Koning, bedoeld in het tweede lid, kan 
de Kamer van volksvertegenwoordigers zich ertegen 
verzetten dat een bijlage bedoeld in het eerste lid, vol-
komen gevolg zal hebben.”

De minister van Buitenlandse Zaken,

Didier REYNDERS

De minister van Werk en Economie,

Kris PEETERS

De minister van Volksgezondheid,

Maggie DE BLOCK

De minister van Zelfstandigen, KMO’s 
en Landbouw,

Willy BORSUS

De minister van Leefmilieu,

Marie-Christine MARGHEM

De staatssecretaris voor de Noordzee,

Philippe DE BACKER

Dans un délai de six mois suivant la communication 
du Roi visée à l’alinéa 2 la Chambre des représentants 
peut s’opposer à ce qu’une annexe visée à l’alinéa 1er, 
sorte son plein et entier effet.”

Le ministre des Affaires étrangères,

Didier REYNDERS

Le ministre de l’Emploi et de l’Economie,

Kris PEETERS

La ministre de la Santé publique,

Maggie DE BLOCK

Le ministre des Indépendants, des PME 
et de l’Agriculture,

Willy BORSUS

La ministre de l’Environnement,

Marie-Christine MARGHEM

Le secrétaire d’État à la Mer du Nord,

Philippe DE BACKER
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VOORONTWERP VAN WET

onderworpen aan het advies van de Raad van State

Voorontwerp van wet houdende instemming met 
het Verdrag van Minamata inzake kwik, gedaan te 

Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 
74 van de Grondwet.

Art. 2

Het Verdrag van Minamata inzake kwik, gedaan te 
Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013, zal volkomen gevolg 
hebben.

Art. 3

De wijzigingen van de bijlagen bij het Verdrag of de nieuwe 
bijlagen toegevoegd aan het Verdrag die met toepassing van 
artikel 27 van het Verdrag aangenomen worden, zonder dat 
België zich tegen de aanneming ervan verzet, zullen volkomen 
gevolg hebben.

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État

Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention 
de Minamata sur le mercure, faite à Kumamoto (Japon) 

le 10 octobre 2013

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la 
Constitution.

Art. 2

La Convention de Minamata sur le mercure, faite à 
Kumamoto (Japon) le 10 octobre 2013, sortira son plein et 
entier effet.

Art. 3

Les amendements aux annexes de la Convention ou les 
nouvelles annexes ajoutées à la Convention qui sont adoptés 
en application de l’article 27 de la Convention, sans que la 
Belgique ne s’oppose à leur adoption, sortiront leur plein et 
entier effet.
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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
NR. 60.246/1 VAN 14 NOVEMBER 2016

Op 13  oktober  2016 is de Raad van State, afdeling 
Wetgeving, door de minister van Buitenlandse Zaken verzocht 
binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken 
over een voorontwerp van wet “houdende instemming met 
het Verdrag van Minamata inzake kwik, gedaan te Kumamoto 
(Japan) op 10 oktober 2013”.

Het voorontwerp is door de eerste kamer onderzocht 
op 27  oktober  2016. De kamer was samengesteld uit 
Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraad, voorzitter, Wouter Pas 
en Patricia  De Somere, staatsraden, Marc  Rigaux en 
Michel Tison, assessoren, en Wim Geurts, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Kristine  Bams, eerste 
auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse 
tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Patricia 
De Somere, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 
14 november 2016.

*

1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wet-
ten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 
heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek 
van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de 
rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen 
vormvereisten is voldaan.

*

STREKKING VAN HET VOORONTWERP VAN WET

2. Het om advies voorgelegde voorontwerp van wet strekt 
ertoe instemming te verlenen met het Verdrag van Minamata 
inzake kwik, gedaan te Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013 
(artikel 2 van het ontwerp). Het ontwerp strekt er tevens toe om 
voorafgaande instemming te verlenen met wijzigingen van de 

bijlagen bij het Verdrag of mogelijk later aan te nemen nieuwe 
bijlagen aan het Verdrag die met toepassing van artikel 27 van 
het Verdrag worden aangenomen, zonder dat België zich 

tegen de aanneming ervan verzet (artikel 3).

3. In de memorie van toelichting wordt met betrekking 
tot de goedkeuring van het voorliggende voorontwerp het 
volgende bepaald:

“Het dubbel gemengde karakter (federale overheid/
Gewesten/Gemeenschappen) van het Verdrag van Minamata 

inzake kwik werd vastgesteld door de werkgroep Gemengde 

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 60.246/1 DU 14 NOVEMBRE 2016

Le 13 octobre 2016, le Conseil d’État, section de législation, 
a été invité par le ministre des Affaires étrangères à communi-
quer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet 
de loi “portant assentiment à la Convention de Minamata sur 
le mercure, faite à Kumamoto (Japon) le 10 octobre 2013”.

L’avant-projet a été examiné par la première chambre 
le 27  octobre  2016. La chambre était composée de 
Wilfried  Van  Vaerenbergh, conseiller d ’État, président, 
Wouter  Pas et Patricia De Somere, conseillers d ’État, 
Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, 
greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine  Bams, premier 
auditeur.

La concordance entre la version française et la version 
néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Patricia 
De Somere, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 14 novembre 2016.

*

1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur 
le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section 
de législation a fait porter son examen essentiellement sur 
la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 
et l’accomplissement des formalités prescrites.

*

PORTÉE DE L’AVANT-PROJET DE LOI

2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de 
porter assentiment à la Convention de Minamata sur le mer-

cure, faite à Kumamoto (Japon) le 10 octobre 2013 (article 
2 du projet). Le projet vise également à porter assentiment 
préalable aux amendements aux annexes de la Convention 
ou à de nouvelles annexes à la Convention à éventuellement 
adopter par la suite, qui sont adoptés en application de l’article 

27 de la Convention, sans que la Belgique ne s’oppose à leur 
adoption (article 3).

3.  Concernant l’approbation du projet à l’examen, l’exposé 
des motifs précise ce qui suit:

“Le caractère doublement mixte (Fédéral/Régions/

Communautés) de la Convention de Minamata sur le mer-
cure a été décidé par le groupe de travail Traités mixtes du 
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Verdragen van 24 mei 2013. Het Verdrag moet dus ook ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de parlementen van de 
Gemeenschappen, de Gewesten en de GGC”.

In het advies 59.644/VR/V van 2 augustus 2016 over het 
voorontwerp van decreet van het Waalse Gewest houdende 
instemming van het Verdrag van Minamata heeft de Raad 
van State, afdeling Wetgeving, aangenomen dat dit Verdrag 
inderdaad een gemengd verdrag is.

ONDERZOEK VAN DE TEKST

4. Artikel 27 van het Verdrag huldigt een vereenvoudigde 
procedure voor de aanneming en inwerkingtreding van aan-
vullende bijlagen bij het Verdrag, alsook van de wijzigingen 
van de bijlagen.

Wat de aanneming en de inwerkingtreding van de aanvul-
lende bijlagen betreft, houdt de vereenvoudigde procedure 
in dat de partijen over een termijn van één jaar beschikken, 
te rekenen vanaf de datum waarop de Depositaris meedeelt 
dat een bijlage is aangenomen, om hem ervan schriftelijk in 
kennis te stellen dat ze de aanvullende bijlage niet kunnen 
aanvaarden. Bij ontstentenis van een kennisgeving in die zin 
zal de bijlage na afloop van die periode van één jaar in werking 
treden ten aanzien van de partij in kwestie.

Wat de wijzigingen van de bijlagen betreft, zijn hun voor-
stelling, aanneming en inwerkingtreding onderworpen aan 
dezelfde procedure als deze voor de aanneming en inwer-
kingtreding van aanvullende bijlagen, met dien verstande dat 
de wijziging van een bijlage niet in werking treedt ten aanzien 
van een Verdragspartij die een verklaring met betrekking tot 
de wijziging van de bijlagen heeft neergelegd zoals bedoeld 
in artikel 30, lid 5. In dit geval treedt een dergelijke wijziging 
voor die Verdragspartij in werking op de negentigste dag na 
de datum van neerlegging bij de Depositaris van de akte van 
bekrachtiging, aanvaarding of datum van goedkeuring van, 
of toetreding tot een dergelijke wijziging.

Dat artikel 30, lid 5, bepaalt:

“In haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring 
of toetreding kan een partij verklaren dat een wijziging van 

een bijlage voor haar eerst in werking treedt na nederlegging 
van haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring 
van of toetreding tot een dergelijke wijziging.”

Hieruit volgt dat, bij gebrek aan een dergelijke verklaring, 
de wijziging van een bijlage dezelfde procedure volgt voor wat 
betreft de aanneming en de inwerkingtreding als de aanvul-
lende bijlagen bij het Verdrag.

Artikel 3 van het voorontwerp van instemmingswet voorziet 
voor de wijzigingen van de bijlagen en voor de aanvullende 
bijlagen in een voorafgaande instemming.

Om ervoor te zorgen dat deze vereenvoudigde proce-
dure inzake aanneming en inwerkingtreding verenigbaar 

24 mai 2013. La Convention doit donc également être sou-
mise à l’assentiment des parlements des communautés, des 
régions et de la COCOM”.

Dans son avis 59.644/VR/V du 2 août 2016 sur l’avant-
projet de décret de la Région wallonne portant assentiment 
à la Convention de Minamata, le Conseil d’État, section de 
législation, a admis que cette Convention est en effet un 
traité mixte.

EXAMEN DU TEXTE

4.  L’article 27 de la Convention consacre une procédure 
simplifiée pour l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes 
additionnelles à la Convention ainsi que des amendements 
aux annexes.

En ce qui concerne l’adoption et l’entrée en vigueur des 
annexes additionnelles, la procédure simplifiée implique que 
les parties disposent d’un délai d’un an, à compter de la date 
de la communication par le Dépositaire de l’adoption d’une 
annexe, pour communiquer à celui-ci une notification écrite 
de non-acceptation de l’annexe additionnelle. À défaut d’une 
telle notification, l’annexe entrera en vigueur à l’égard de la 
partie concernée au terme de l’année considérée.

En ce qui concerne les amendements aux annexes, leur 
proposition, adoption et entrée en vigueur sont soumises à la 
même procédure que celle prévue pour l’adoption et l’entrée 
en vigueur d’annexes additionnelles, étant entendu que 
l’amendement d’une annexe n’entre pas en vigueur à l’égard 
d’une partie contractante qui a fait une déclaration relative 
à l’amendement aux annexes au sens de l’article 30, para-
graphe 5. Dans ce cas, un tel amendement entre en vigueur 
à l’égard de cette partie contractante le quatre-vingt-dixième 
jour suivant la date de dépôt auprès du Dépositaire de l’ins-
trument de ratification, d’acceptation ou la date d’approbation 
d’un tel amendement ou d’adhésion à celui-ci.

Cet article 30, paragraphe 5, dispose ce qui suit:

“Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’ap-
probation ou d’adhésion, toute Partie peut déclarer que tout 

amendement à une annexe n’entre en vigueur á son égard 
qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’accep-
tation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à 
celui-ci”.

Il s’ensuit qu’à défaut d’une telle déclaration, l ’amen-
dement à une annexe suit la même procédure en ce qui 
concerne l’adoption et l’entrée en vigueur que les annexes 

additionnelles à la Convention.

L’article 3 de l’avant-projet de la loi d’assentiment prévoit 
un assentiment préalable aux amendements aux annexes et 
aux annexes additionnelles.

Afin de concilier cette procédure d’adoption et d’entrée en 
vigueur simplifiée avec le prescrit de l’article 167, § 2, de la 
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zou zijn met hetgeen bepaald wordt in artikel 167, § 2, van 
de Grondwet, zou moeten worden voorzien in een interne 
regeling houdende een versnelde instemmingsprocedure.

In dat verband kan de steller van het voorontwerp mutatis 
mutandis voortbouwen op de procedure vastgelegd in de 
artikelen 3 en 4 van de door de Kamer aangenomen tekst van 
wet “houdende instemming met het Protocol inzake toegang 
tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling 
van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, en met de bijlage ervan, gedaan 
te Nagoya (Japan) op 29 oktober 2010”.1

5. De procedure die in punt 3 is beschreven, doet in het 
geheel geen afbreuk aan de verplichting die voortvloeit uit 
artikel 190 van de Grondwet en uit artikel 8 van de wet van 
31 mei 1961 “betreffende het gebruik der talen in wetgevings-
zaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van 
wetten en verordeningen” om de betrokken bijlagen en wij-
zigingen bekend te maken in het Belgisch Staatsblad opdat 
ze bindend worden in het interne recht.

Krachtens artikel 190 van de Grondwet is alleen de wetge-
ver bevoegd om te bepalen in welke vorm wetten en verorde-
ningen bekendgemaakt moeten worden opdat ze verbindend 
zijn. Volgens het Hof van Cassatie is die grondwetsbepaling 
van overeenkomstige toepassing op internationale akten, 
zodat verdragen niet aan particulieren kunnen worden tegen-
geworpen zolang ze niet integraal in het Belgisch Staatsblad 
zijn bekendgemaakt.2

De toekomstige bijlagen en wijzigingen waarover het in dit 
geval gaat, behoren bijgevolg bekendgemaakt te worden in 
het Belgisch Staatsblad.

 De griffier, De voorzitter,

 Wim GEURTS  Wilfried VAN VAERENBERGH

1 Zie Parl. St. Kamer 2015-2016, nr. 1457/004.
2 Cass. 11  december  1953, Arr. Verbr. 1954, 252; Cass. 

19 maart 1981, Arr.Cass. 1980-81, 808, JT 1982, 565-567, noot 

J. Verhoeven. .

Constitution, il y aurait lieu de prévoir un mécanisme interne 
de procédure d’assentiment accéléré.

À cet égard, l ’auteur de l ’avant-projet peut s’inspirer, 
moyennant les adaptations nécessaires, de la procédure mise 
en place par les articles 3 et 4 du texte de loi adopté par la 
Chambre “portant assentiment au Protocole sur l’accès aux 
ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention 
sur la diversité biologique, et à l ’annexe, faits à Nagoya 
(Japon) le 29 octobre 2010” 1.

5. La procédure décrite au point 3 n’affecte en rien l’obliga-
tion, résultant de l’article 190 de la Constitution et de l’article 
8 de la loi du 31 mai 1961 “relative à l’emploi des langues 
en matière législative, à la présentation, à la publication et à 
l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires”, de 
publier les annexes et amendements concernés au Moniteur 
belge pour que ceux-ci soient obligatoires en droit interne.

En vertu de l ’article 190  de la Constitution, seul le 
législateur est compétent pour déterminer les formes dans 
lesquelles doivent être publiés les lois et règlements pour 
être obligatoires. Selon la Cour de cassation, la disposition 
constitutionnelle précitée s’applique par analogie aux actes 
internationaux, de sorte que les traités sont inopposables aux 
particuliers tant qu’ils n’ont pas été publiés intégralement au 
Moniteur belge 2.

Les annexes et amendements futurs dont il s’agit en 
l’occurrence devront par conséquent être publiés au Moniteur 
belge.

 Le greffier, Le président,

 Wim GEURTS  Wilfried VAN VAERENBERGH

1 Voir Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 1457/004.
2 Cass., 11  décembre  1953, Pas., 1954, I, p. 298; Cass., 

19 mars 1981, Pas., 1981, I, p. 779 et J.T., 1982, pp. 565 à 567, 

note J. Verhoeven.
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WETSONTWERP

FILIP,

KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
ONZE GROET.

Op de voordracht van de minister van Buitenlandse 
Zaken, van de minister van Werk en Economie, van 
de minister van Volksgezondheid, van de minister van 
Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, van de minister van 
Leefmilieu en van de Staatssecretaris voor de Noordzee,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

De minister van Buitenlandse Zaken, de minister van 
Werk en Economie, de minister van Volksgezondheid, 
de minister van Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, 
de minister van Leefmilieu en de Staatssecretaris voor 
de Noordzee, zijn ermee belast, in Onze naam, bij de 
Kamer van volksvertegenwoordigers het ontwerp van 
wet in te dienen waarvan de tekst hierna volgt:

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in 
artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2

Het Verdrag van Minamata inzake kwik, gedaan te 
Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013, zal volkomen 
gevolg hebben.

Art. 3

Onder voorbehoud van het derde lid, zullen de wij-
zigingen van de bijlagen bij het Verdrag of de nieuwe 
bijlagen toegevoegd aan het Verdrag, die met toepas-
sing van artikel 27 van het Verdrag van Minamata inzake 
kwik, gedaan te Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013, 
aangenomen worden, volkomen gevolg hebben.

De Koning meldt elk voorstel van bijlage als bedoeld 
in het eerste lid, dat aan de Partijen meegedeeld werd 
door de Depositaris, binnen een termijn van drie maan-
den aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

PROJET DE LOI

PHILIPPE,

ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères, 
du ministre de l’Emploi et de l’Economie, de la ministre 
de la Santé publique, du ministre des Indépendants, des 
PME et de l’Agriculture, de la ministre de l’Environne-
ment et du secrétaire d’État à la Mer du Nord,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de 
l ’Emploi et de l ’Economie, la ministre de la Santé 
publique, le ministre des Indépendants, des PME et 
de l’Agriculture, la ministre de l’Environnement et le 
Secrétaire d’État à la Mer du Nord, sont chargés de 
présenter, en Notre nom, à la Chambre des représen-
tants le projet de loi dont la teneur suit:

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 
74 de la Constitution.

Art. 2

La Convention de Minamata sur le mercure, faite à 
Kumamoto (Japon) le 10 octobre 2013, sortira son plein 
et entier effet.

Art. 3

Sous réserve de l’alinéa 3, les amendements aux 
annexes de la Convention ou les nouvelles annexes 
ajoutées à la Convention, adoptées en application de 
l’article 27 de la Convention de Minamata sur le mer-
cure, faite à Kumamoto (Japon) le 10  octobre  2013, 
sortiront leur plein et entier effet.

Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans 
un délai de trois mois toute proposition d’annexe visée 
à l’alinéa 1er, qui a été communiquée aux Parties par 
le Dépositaire.
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Binnen een termijn van zes maanden na de mede-
deling van de Koning, bedoeld in het tweede lid, kan 
de Kamer van volksvertegenwoordigers zich ertegen 
verzetten dat een bijlage bedoeld in het eerste lid, vol-
komen gevolg zal hebben.

Gegeven te Brussel, 30 maart 2017

FILIP

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Buitenlandse Zaken,

Didier REYNDERS

De minister van Werk en Economie,

Kris PEETERS

De minister van Volksgezondheid,

Maggie DE BLOCK

De minister van Zelfstandigen, KMO’s
en Landbouw,

Willy BORSUS

De minister van Leefmilieu,

Marie-Christine MARGHEM

De staatssecretaris voor de Noordzee,

Philippe DE BACKER

Dans un délai de six mois suivant la communication 
du Roi visée à l’alinéa 2 la Chambre des représentants 
peut s’opposer à ce qu’une annexe visée à l’alinéa 1er, 
sorte son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017

PHILIPPE

PAR LE ROI:

Le ministre des Affaires étrangères,

Didier REYNDERS

Le ministre de l’Emploi et de l’Economie,

Kris PEETERS

La ministre de la Santé publique,

Maggie DE BLOCK

Le ministre des Indépendants, des PME 
et de l’Agriculture,

Willy BORSUS

La ministre de l’Environnement,

Marie-Christine MARGHEM

Le secrétaire d’État à la Mer du Nord,

Philippe DE BACKER
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BIJLAGE ANNEXE
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Verdrag van Minamata inzake kwik

De partijen bij dit Verdrag,

Erkennend dat kwik een chemische stof is die mondiaal reden geeft tot bezorgdheid vanwege de verspreiding ervan over 
lange afstand in de atmosfeer, persistente aanwezigheid ervan in het milieu na de antropogene introductie, de mogelijkheid 
tot bioaccumulatie ervan in ecosystemen en de aanzienlijke schadelijke gevolgen ervan voor de menselijke gezondheid en 
het milieu,

Herinnerend aan besluit 25/5 van 20 februari 2009 van de Beheerraad van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties 
om de aanzet te geven tot internationale actie om kwik op efficiënte, effectieve en samenhangende wijze te beheren,

Herinnerend aan paragraaf 221 van het slotdocument „The future we want” van de Conferentie van de Verenigde Naties 
inzake duurzame ontwikkeling waarin werd opgeroepen tot succesvolle afronding van de onderhandelingen over een mondi-
aal, juridisch bindend instrument inzake kwik teneinde de gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu aan te pak-
ken,

Herinnerend aan de herbevestiging door de Conferentie van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling van de 
beginselen van de Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling, met inbegrip van onder meer gemeenschappelijke maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheden, en erkennend de onderscheiden omstandigheden en mogelijkheden van staten en 
de noodzaak van wereldwijde actie,

Zich bewust van de gezondheidsproblemen, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, als gevolg van de blootstelling aan 
kwik van kwetsbare bevolkingsgroepen, met name vrouwen, kinderen, en, via hen, toekomstige generaties,

Gelet op de bijzondere kwetsbaarheid van arctische ecosystemen en inheemse gemeenschappen vanwege de biomagni-
ficatie van kwik en de verontreiniging van traditioneel voedsel en bezorgd zijnde over de inheemse gemeenschappen meer 
in het algemeen vanwege de gevolgen van kwik,

Erkennend gezien de belangrijke lessen van de Minamataziekte, met name de ernstige gezondheids- en milieueffecten 
van kwikverontreiniging en de noodzaak ervoor te zorgen dat kwik op de juiste wijze wordt beheerd en dat dergelijke ge-
beurtenissen in de toekomst worden voorkomen,

Het belang benadrukkend van financiële, technische en technologische ondersteuning en capaciteitsopbouw, met name 
voor ontwikkelingslanden en landen met een overgangseconomie, teneinde de nationale mogelijkheden om kwik te beheren 
te versterken en de effectieve uitvoering van het Verdrag te bevorderen,

Tevens de activiteiten van de Wereldgezondheidsorganisatie ter bescherming van de menselijke gezondheid tegen kwik 
en de rol van relevante multilaterale milieuverdragen erkennend, in het bijzonder het Verdrag van Bazel inzake de beheer-
sing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan en het Verdrag van 
Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde 
gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel,

Erkennend dat dit Verdrag en andere internationale verdragen op het gebied van milieu en handel elkaar ondersteunen,

Benadrukkend dat niets in dit Verdrag bedoeld is om de rechten en verplichtingen van partijen die voortvloeien uit be-
staande internationale verdragen aan te tasten,

In het besef dat met bovenstaande overweging niet beoogd wordt een hiërarchie aan te brengen tussen dit Verdrag en 
andere internationale instrumenten,

Vaststellend dat niets in dit Verdrag een partij belet aanvullende nationale maatregelen te nemen die verenigbaar zijn met 
de bepalingen van dit Verdrag bij inspanningen om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen blootstel-
ling aan kwik in overeenstemming met de overige verplichtingen van die partij uit hoofde van het toepasselijke internationale 
recht,

Zijn het volgende overeengekomen:

VERTALING
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Artikel 1

Doelstelling

Dit Verdrag heeft tot doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen antropogene emissies en lozin-
gen van kwik en kwikverbindingen.

Artikel 2

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:
a. „ambachtelijke en kleinschalige goudwinning”: het delven van goud door individuele mijnwerkers of kleine ondernemin-

gen met een beperkte kapitaalinvestering en productie;
b. „beste beschikbare technieken”: de technieken die het effectiefst zijn bij het voorkomen en, wanneer dat praktisch niet 

mogelijk is, verminderen van emissies en lozingen van kwik in lucht, water en bodem en de gevolgen van deze emissies en 
lozingen voor het milieu als geheel, rekening houdend met economische en technische overwegingen voor een bepaalde 
partij of bepaalde faciliteit op het grondgebied van die partij. In deze context betekent:

i. „beste”: het effectiefst bij het bereiken van een hoog algemeen beschermingsniveau voor het milieu als geheel;
ii. „beschikbare” technieken: met betrekking tot een bepaalde partij en een bepaalde faciliteit op het grondgebied van die 

partij, de technieken die zijn ontwikkeld op een schaal die toepassing in de desbetreffende industriële sector onder 
economisch en technisch haalbare omstandigheden mogelijk maakt, met inachtneming van de kosten en baten, onge-
acht of deze technieken worden gebruikt of ontwikkeld op het grondgebied van die partij, mits deze toegankelijk zijn 
voor de exploitant van de faciliteit zoals vastgesteld door die partij;

en
iii. „technieken”: gebruikte technologieën, operationele praktijken en de wijze waarop installaties worden ontworpen, ge-

bouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld;
c. „beste milieupraktijken”: toepassing van de meest geschikte combinatie van maatregelen en strategieën ten behoeve 

van milieubeheer;
d. „kwik”: elementair kwik (Hg(0), CAS no. 7439-97-6);
e. „kwikverbinding”: een stof die bestaat uit kwikatomen en een of meer atomen van andere chemische elementen, die 

uitsluitend door een chemische reactie in verschillende componenten kan worden gesplitst;
f. „kwikhoudend product”: een product of een onderdeel ervan waaraan opzettelijk kwik of een kwikverbinding is toege-

voegd;
g. „partij”: een staat of regionale organisatie voor economische integratie die ermee heeft ingestemd door dit Verdrag te 

worden gebonden en ten aanzien waarvan het Verdrag van kracht is;
h. „aanwezige partijen die hun stem uitbrengen”: partijen die aanwezig zijn en voor- of tegenstemmen tijdens een verga-

dering van de partijen;
i. „primaire kwikmijnbouw”: mijnbouw waarbij het delven van kwik het hoofddoel is;
j. „regionale organisatie voor economische integratie”: een organisatie samengesteld uit soevereine staten van een be-

paalde regio waaraan de lidstaten daarvan de bevoegdheid ten aanzien van bij dit Verdrag geregelde aangelegenheden 
hebben overgedragen en die in overeenstemming met haar eigen procedures naar behoren gemachtigd is dit Verdrag te 
ondertekenen, te bekrachtigen, te aanvaarden, goed te keuren of hiertoe toe te treden; en

k. „toegestaan gebruik”: elk gebruik door een partij van kwik of kwikverbindingen die in overeenstemming is met dit Ver-
drag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruik in overeenstemming met de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7.

Artikel 3

Bronnen voor het aanbod aan kwik en de handel erin

1. Voor de toepassing van dit artikel:
a. omvatten verwijzingen naar „kwik” mengsels van kwik met andere stoffen, waaronder kwiklegeringen, met een kwikcon-

centratie van ten minste 95 gewichtsprocent; en
b. wordt onder „kwikverbindingen” verstaan kwik (I) chloride (ook bekend als kalomel), kwik (II) oxide, kwik (II) sulfaat, 

kwik (II) nitraat, cinnaber en kwiksulfide.

2. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op:
a. hoeveelheden kwik of kwikverbindingen die voor onderzoek op laboratoriumschaal of als referentienorm worden ge-

bruikt; of
b. van nature voorkomende sporen kwik of kwikverbindingen die aanwezig zijn in producten zoals andere kwikvrije meta-

len, ertsen of minerale producten, waaronder kool, of producten die van deze materialen zijn afgeleid, en sporen die onbe-
doeld in chemische producten zijn terechtgekomen; of

c. kwikhoudende producten.
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3. Geen van de partijen staat primaire kwikmijnbouw toe die niet reeds op haar grondgebied plaatsvond op de datum 
waarop het Verdrag ten aanzien van haar in werking trad.

4. Elke partij staat uitsluitend primaire kwikmijnbouw toe die reeds op haar grondgebied plaatsvond op de datum waarop 
het Verdrag voor haar in werking trad tot een termijn van ten hoogste vijftien jaar na deze datum. Gedurende deze termijn 
wordt het bij deze mijnbouw gewonnen kwik uitsluitend gebruikt bij de vervaardiging van kwikhoudende producten in over-
eenstemming met artikel 4, of bij productieprocessen in overeenstemming met artikel 5, of verwijderd in overeenstemming 
met artikel 11, zonder handelwijzen die leiden tot terugwinning, hergebruik, recuperatie, direct hergebruik of alternatief ge-
bruik.

5. Elke partij:
a. streeft ernaar individuele voorraden kwik of kwikverbindingen van meer dan 50 ton, alsmede bronnen waaruit kwik 

wordt gewonnen die voorraden opleveren van meer dan 10 ton per jaar die zich op haar grondgebied bevinden te identifice-
ren;

b. treft maatregelen om te waarborgen dat het overtollige kwik dat overblijft na de ontmanteling van chloor-alkalifaciliteiten 
wordt verwijderd in overeenstemming met de richtlijnen voor milieuverantwoord beheer bedoeld in artikel 11, derde lid, on-
derdeel a, zonder handelwijzen die leiden tot terugwinning, hergebruik, recuperatie, direct hergebruik of alternatief gebruik.

6. Geen van de partijen staat de export van kwik toe, uitgezonderd:
a. naar een partij die de exporterende partij haar schriftelijke toestemming heeft doen toekomen en dan uitsluitend ten 

behoeve van:
i. een gebruik dat de importerende partij ingevolge dit Verdrag is toegestaan; of
ii. milieuverantwoorde tijdelijke opslag zoals vervat in artikel 10;

of
b. naar een staat die geen partij is die de exporterende partij zijn schriftelijke toestemming heeft doen toekomen met inbe-

grip van een verklaring waaruit blijkt dat:
i. de staat die geen partij is maatregelen heeft genomen om de bescherming van de menselijke gezondheid en het mi-

lieu en de naleving van de bepalingen van de artikelen 10 en 11 te waarborgen; en
ii. dit kwik uitsluitend bestemd is voor een gebruik dat een partij ingevolge dit Verdrag is toegestaan of voor milieuverant-

woorde tijdelijke opslag zoals vervat in artikel 10.

7. Voor de schriftelijke toestemming die ingevolge het zesde lid vereist is kan een exporterende partij zich baseren op een 
algemene kennisgeving aan het Secretariaat door de importerende partij of staat die geen partij is. In deze algemene ken-
nisgeving staan de voorwaarden vermeld waaronder de importerende partij of staat die geen partij is toestemming verleent. 
De kennisgeving kan te allen tijde door deze partij of staat die geen partij is worden ingetrokken. Het Secretariaat houdt een
openbaar register bij van al deze kennisgevingen.

8. Geen van de partijen staat de import van kwik toe uit een staat die geen partij is waaraan zij haar schriftelijke toestem-
ming zal verlenen, tenzij de staat die geen partij is een verklaring heeft overgelegd dat het kwik niet afkomstig is uit bronnen 
die ingevolge artikel 3 of artikel 5, onderdeel b, als niet toegestaan worden aangemerkt.

9. Een partij die ingevolge het zevende lid een algemene kennisgeving van toestemming indient, kan beslissen het acht-
ste lid niet toe te passen, mits zij uitgebreide beperkingen blijft stellen aan de export van kwik en nationale maatregelen 
heeft genomen om te waarborgen dat geïmporteerd kwik op milieuverantwoorde wijze wordt beheerd. De partij verstrekt het 
Secretariaat een kennisgeving van deze beslissing, met inbegrip van informatie over haar exportbeperkingen en nationale 
regelgevende maatregelen, alsmede informatie over de hoeveelheden en de landen van herkomst van kwik dat wordt geïm-
porteerd uit staten die geen partij zijn. Het Secretariaat houdt een openbaar register bij van al deze kennisgevingen. Het 
Comité Uitvoering en Naleving toetst en evalueert deze kennisgevingen en ondersteunende informatie in overeenstemming 
met artikel 15 en kan, in voorkomend geval, aanbevelingen doen aan de Conferentie van de partijen.

10. De in het negende lid vervatte procedure kan worden gevolgd tot de afsluiting van de tweede vergadering van de 
Conferentie van de partijen. Daarna kan de procedure niet meer worden gevolgd, tenzij de Conferentie van de partijen bij 
eenvoudige meerderheid van de aanwezige partijen die hun stem uitbrengen anders beslist, behalve ten aanzien van een 
partij die voor het einde van de tweede vergadering van de Conferentie van de partijen een kennisgeving ingevolge het ne-
gende lid heeft verstrekt.

11. In de verslagen die elke partij ingevolge artikel 21 indient wordt informatie opgenomen waaruit blijkt dat aan de vereis-
ten van dit artikel is voldaan.

12. De Conferentie van de partijen verstrekt tijdens haar eerste vergadering nadere richtlijnen met betrekking tot dit arti-
kel, met name ten aanzien van het vijfde lid, onderdeel a, het zesde en achtste lid, en stelt de vereiste inhoud op van de in
het zesde lid, onderdeel b, en achtste lid, bedoelde verklaring en neemt deze aan.

13. De Conferentie van de partijen evalueert of de handel in bepaalde kwikverbindingen de doelstelling van dit Verdrag in 
gevaar brengt en bestudeert of het zesde en achtste lid van toepassing dienen te worden op bepaalde kwikverbindingen 
door deze op te nemen in een aanvullende bijlage die in overeenstemming met artikel 27 wordt aangenomen.



392406/001DOC 54 

2016 C H A M B R E   4 e  S E S S I O N  D E  L A  5 4 e  L É G I S L A T U R EK A M E R    4 e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 4 e  Z I T T I N G S P E R I O D E 2017

Artikel 4

Kwikhoudende producten

1. Elk van de partijen zorgt er door het nemen van passende maatregelen voor dat de productie, import of export van 
kwikhoudende producten vermeld in Deel I van Bijlage A niet is toegestaan na de voor die producten gespecificeerde datum 
van uitfasering, behalve wanneer er een uitzondering is gespecificeerd in Bijlage A of wanneer de partij een geregistreerde 
vrijstelling ingevolge artikel 6 heeft.

2. Een partij kan, als alternatief voor het eerste lid, op het tijdstip van bekrachtiging of zodra een wijziging van Bijlage A
voor haar in werking treedt, aangeven dat zij andere maatregelen of strategieën uitvoert om de in Deel I van Bijlage A ver-
melde producten aan te pakken. Een partij kan uitsluitend voor dit alternatief kiezen, indien zij kan aantonen dat zij de pro-
ductie, import en export van het overgrote deel van de in Deel I van Bijlage A vermelde producten reeds tot een „de-mini-
mis”-niveau heeft teruggebracht en dat zij maatregelen of strategieën heeft ingevoerd om het gebruik van kwik in aanvul-
lende, niet in Deel I van Bijlage A vermelde producten te verminderen op het moment waarop de partij het Secretariaat in 
kennis stelt van haar beslissing van dit alternatief gebruik te maken. Een partij die voor dit alternatief kiest, dient daarnaast:

a. bij de eerste gelegenheid aan de Conferentie van de partijen verslag uit te brengen van de ingevoerde maatregelen of 
strategieën, met inbegrip van een kwantificering van de bereikte reducties;

b. maatregelen of strategieën in te voeren om het gebruik van kwik te verminderen in producten die in Deel I van Bijlage A 
zijn vermeld waarvoor nog geen „de-minimis”-waarde is behaald;

c. aanvullende maatregelen te overwegen om verdere reducties te bewerkstelligen; en
d. geen beroep te kunnen doen op vrijstellingen ingevolge artikel 6 voor een productcategorie waarvoor dit alternatief is 

gekozen.
Uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van het Verdrag toetst de Conferentie van de partijen, als onderdeel 

van de toetsingsprocedure ingevolge het achtste lid, de voortgang en effectiviteit van de ingevolge dit lid genomen maatre-
gelen.

3. Elke partij neemt maatregelen voor kwikhoudende producten vermeld in Deel II van Bijlage A in overeenstemming met 
de daarin vervatte bepalingen.

4. Het Secretariaat verzamelt en houdt op basis van door de partijen verstrekte informatie, informatie bij over kwikhou-
dende producten en hun alternatieven en stelt deze informatie algemeen beschikbaar. Het Secretariaat stelt ook andere 
relevante informatie die door de partijen is ingediend algemeen beschikbaar.

5. Elke partij neemt maatregelen om te voorkomen dat kwikhoudende producten waarvan de productie, import en export
ingevolge dit artikel niet zijn toegestaan, worden opgenomen in samengestelde producten.

6. Elke partij ontmoedigt de productie en commerciële distributie van kwikhoudende producten die niet vallen onder het 
gebruik van kwikhoudende producten zoals dat tot op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag voor die partij bekend 
was, tenzij een beoordeling van de risico’s en voordelen van het product aantoont dat het product voordelen voor het milieu 
en de menselijke gezondheid oplevert. De partijen voorzien het Secretariaat, in voorkomend geval, van informatie over een 
dergelijk product, met inbegrip van informatie over de risico’s en voordelen voor het milieu en de menselijke gezondheid van 
dit product. Het Secretariaat stelt deze informatie algemeen beschikbaar.

7. Elke partij kan bij het Secretariaat een voorstel indienen voor het opnemen in Bijlage A van een kwikhoudend product, 
met inbegrip van informatie over de beschikbaarheid, technische en economische haalbaarheid en risico’s en voordelen 
voor het milieu en de gezondheid van de kwikvrije alternatieven voor het product, rekening houdend met informatie inge-
volge het vierde lid.

8. Uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van het Verdrag toetst de Conferentie van de partijen Bijlage A en 
kan zij wijzigingen van die Bijlage in overweging nemen in overeenstemming met artikel 27.

9. Bij de toetsing van Bijlage A overeenkomstig het achtste lid houdt de Conferentie van de partijen ten minste rekening 
met:

a. elk voorstel dat ingevolge het zevende lid wordt ingediend;
b. de informatie die overeenkomstig het vierde lid beschikbaar is gesteld; en
c. de beschikbaarheid voor de partijen van kwikvrije alternatieven die technisch en economisch haalbaar zijn, rekening 

houdend met de risico’s en voordelen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
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Artikel 5

Productieprocessen waarbij kwik of kwikverbindingen worden gebruikt

1. Voor de toepassing van dit artikel en Bijlage B omvatten productieprocessen waarbij kwik of kwikverbindingen worden 
gebruikt geen processen waarbij gebruik wordt gemaakt van kwikhoudende producten, processen voor het vervaardigen 
van kwikhoudende producten of processen waarbij kwikhoudend afval wordt verwerkt.

2. Elke partij zorgt er door het nemen van passende maatregelen voor dat het gebruik van kwik of kwikverbindingen bij de 
in Deel I van Bijlage B vermelde productieprocessen niet is toegestaan na de in die bijlage gespecificeerde datum van uitfa-
sering voor de individuele processen, tenzij de partij een geregistreerde vrijstelling ingevolge artikel 6 heeft.

3. Elke partij neemt maatregelen om het gebruik van kwik of kwikverbindingen bij de in Deel II van Bijlage B vermelde 
processen te beperken in overeenstemming met de daarin vervatte bepalingen.

4. Het Secretariaat verzamelt, op basis van door de partijen verstrekte informatie, informatie over processen waarbij kwik 
of kwikverbindingen worden gebruikt en hun alternatieven, houdt deze bij en stelt deze informatie algemeen beschikbaar. De 
partijen kunnen ook andere relevante informatie indienen, die door het Secretariaat algemeen beschikbaar wordt gesteld.

5. Elke partij met een of meer faciliteiten waar kwik of kwikverbindingen worden gebruikt bij de in Bijlage B vermelde pro-
ductieprocessen:

a. neemt maatregelen om de emissies en lozingen van kwik of kwikverbindingen door deze faciliteiten aan te pakken;
b. neemt in haar ingevolge artikel 21 ingediende verslagen informatie op over de ingevolge dit lid genomen maatregelen; 

en
c. streeft ernaar faciliteiten op haar grondgebied te identificeren die kwik of kwikverbindingen gebruiken voor in Bijlage B 

vermelde processen en dient uiterlijk drie jaar nadat het Verdrag voor haar in werking treedt bij het Secretariaat informatie in 
over het aantal en type faciliteiten en de geraamde jaarlijkse hoeveelheid kwik of kwikverbindingen die in deze faciliteiten 
worden gebruikt.

Het Secretariaat stelt deze informatie algemeen beschikbaar.

6. Geen van de partijen staat toe dat een faciliteit die niet bestond voor de datum waarop het Verdrag voor haar in wer-
king trad kwik of kwikverbindingen gebruikt bij de in Bijlage B vermelde productieprocessen. Voor deze faciliteiten gelden 
geen vrijstellingen.

7. Elke partij ontmoedigt de ontwikkeling van faciliteiten die een ander productieproces gebruiken waarbij bewust kwik of 
kwikverbindingen worden gebruikt dat niet bestond voor de datum van inwerkingtreding van het Verdrag, tenzij de partij ten 
genoegen van de Conferentie van de partijen kan aantonen dat het productieproces aanzienlijke voordelen voor milieu en
gezondheid biedt en dat er geen technisch en economisch haalbare kwikvrije alternatieven beschikbaar zijn die dezelfde 
voordelen bieden.

8. De partijen worden aangemoedigd informatie uit te wisselen over relevante nieuwe technologische ontwikkelingen, 
economisch en technisch haalbare kwikvrije alternatieven en mogelijke maatregelen en technieken voor het verminderen en 
waar mogelijk uitbannen van het gebruik van kwik en kwikverbindingen in, en emissies en lozingen van kwik en kwikverbin-
dingen bij, de in Bijlage B opgenomen productieprocessen.

9. Elke partij kan een voorstel tot wijziging van Bijlage B indienen voor vermelding van een productieproces waarbij kwik 
of kwikverbindingen worden gebruikt. Het voorstel omvat informatie over de beschikbaarheid, technische en economische 
haalbaarheid en risico’s en voordelen voor milieu en gezondheid van de kwikvrije alternatieven voor het proces.

10. Uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van het Verdrag toetst de Conferentie van de partijen Bijlage B en
kan zij wijzigingen van die Bijlage in overweging nemen in overeenstemming met artikel 27.

11. Bij toetsing van Bijlage B ingevolge het tiende lid, houdt de Conferentie van de partijen ten minste rekening met:
a. elk voorstel dat ingevolge het negende lid wordt ingediend;
b. de informatie die ingevolge het vierde lid beschikbaar wordt gesteld; en
c. de beschikbaarheid voor de partijen van kwikvrije alternatieven die technisch en economisch haalbaar zijn, rekening 

houdend met de risico’s en voordelen voor milieu en gezondheid.

Artikel 6

Vrijstellingen die partijen kunnen aanvragen

1. Elke staat of regionale organisatie voor economische integratie kan een of meer vrijstellingen van de in Bijlage A en 
Bijlage B vermelde data van uitfasering, hierna te noemen „vrijstelling”, registreren door het Secretariaat hiervan schriftelijk 
in kennis te stellen:
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a. op het moment waarop hij of zij partij bij dit Verdrag wordt; of
b. in het geval van een kwikhoudend product dat door een wijziging in Bijlage A is opgenomen of een productieproces 

waarbij kwik wordt gebruikt dat door een wijziging is toegevoegd aan Bijlage B, uiterlijk op de datum waarop de betreffende 
wijziging voor die partij in werking treedt.

Deze registratie gaat vergezeld van een verklaring waarin de partij toelicht waarom vrijstelling nodig is.

2. Een vrijstelling kan worden geregistreerd voor een in Bijlage A of B vermelde categorie of voor een subcategorie die 
door een staat of regionale organisatie voor economische integratie wordt geïdentificeerd.

3. Elke partij met een of meer vrijstellingen wordt in een register opgenomen. Het Secretariaat legt het register aan, houdt 
het bij en stelt het algemeen beschikbaar.

4. Het register omvat:
a. een lijst van de partijen met een of meer vrijstellingen;
b. de voor elke partij geregistreerde vrijstelling of vrijstellingen; en
c. de datum waarop elke vrijstelling verstrijkt.

5. Tenzij een partij in het register een kortere termijn heeft aangegeven, verstrijken alle vrijstellingen ingevolge het eerste 
lid vijf jaar na de betreffende datum van uitfasering opgenomen in Bijlage A of B.

6. De Conferentie van de partijen kan, op verzoek van een partij, beslissen een vrijstelling met vijf jaar te verlengen, tenzij 
de partij om een kortere termijn verzoekt. Bij haar beslissing houdt de Conferentie van de partijen terdege rekening met het 
volgende:

a. een verslag van de partij waarin de noodzaak van verlenging van de vrijstelling wordt onderbouwd en een overzicht 
wordt gegeven van de ondernomen en geplande activiteiten om de noodzaak voor de vrijstelling zo snel mogelijk weg te 
nemen;

b. beschikbare informatie, onder meer ten aanzien van de beschikbaarheid van alternatieve producten en processen die 
kwikvrij zijn of waarbij minder kwik wordt verbruikt dan bij het vrijgestelde gebruik; en

c. geplande of reeds in gang gezette activiteiten voor milieuverantwoorde opslag van kwik en verwijdering van kwikafval.
Een vrijstelling kan slechts eenmaal per product met ingang van de datum van uitfasering worden verlengd.

7. Een partij kan een vrijstelling te allen tijde intrekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het Secretari-
aat.

De intrekking van een vrijstelling wordt van kracht op de datum vermeld in de kennisgeving.

8. Niettegenstaande het eerste lid mag geen enkele staat of regionale organisatie voor economische integratie na vijf jaar 
na de datum van uitfasering van het betreffende in Bijlage A of B vermeld product of proces een vrijstelling laten registreren, 
tenzij voor een of meer partijen een vrijstelling voor dat product of proces geregistreerd blijft, na ingevolge het zesde lid een 
verlenging te hebben gekregen. In dat geval kan een staat of regionale organisatie voor economische integratie, op de tijd-
stippen vervat in het eerste lid, in de onderdelen a en b, een vrijstelling voor dat product of proces laten registreren, die tien 
jaar na de betreffende datum van uitfasering verstrijkt.

9. Voor geen van de partijen mag op enig moment na het verstrijken van tien jaar na de datum van uitfasering een vrijstel-
ling van kracht zijn voor een product of proces vermeld in Bijlage A of B.

Artikel 7

Ambachtelijke en kleinschalige goudwinning

1. De maatregelen in dit artikel en in Bijlage C zijn van toepassing op ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en -
verwerking waarbij goud uit erts onttrokken wordt door het met kwik te amalgameren.

2. Elke partij op het grondgebied waarvan ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en -verwerking plaatsvinden 
waarop dit artikel van toepassing is, neemt maatregelen om het gebruik van kwik en kwikverbindingen en emissies en lozin-
gen in het milieu als gevolg van deze winning en verwerking te verminderen, en waar mogelijk, uit te bannen.

3. Indien een partij op enig moment vaststelt dat de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en -verwerking op haar 
grondgebied niet onbetekenend zijn, stelt zij het Secretariaat hiervan in kennis. In dat geval:

a. ontwikkelt en voert de partij een nationaal actieplan uit in overeenstemming met Bijlage C;
b. dient de partij haar nationale actieplan in bij het Secretariaat uiterlijk drie jaar nadat het Verdrag voor haar in werking is 

getreden of drie jaar na de kennisgeving aan het Secretariaat, naargelang van welke datum de laatste is; en
c. toetst de partij daarna elke drie jaar de voortgang die is geboekt bij het nakomen van haar verplichtingen ingevolge dit 

artikel en neemt deze toetsingen op in de verslagen die zij ingevolge artikel 21 indient.
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4. De partijen kunnen met elkaar en met relevante intergouvernementele organisaties en overige instanties samenwer-
ken, in voorkomend geval, om de doelstellingen van dit artikel te verwezenlijken. Deze samenwerking kan bestaan uit:

a. het ontwikkelen van strategieën om de verspreiding van kwik of kwikverbindingen voor gebruik bij de ambachtelijke en 
kleinschalige goudwinning en -verwerking te voorkomen;

b. initiatieven voor voorlichting, bewustmaking en capaciteitsopbouw;
c. het bevorderen van onderzoek naar duurzame kwikvrije alternatieven;
d. het bieden van technische en financiële ondersteuning;
e. partnerschappen ter ondersteuning van de nakoming van hun verplichtingen ingevolge dit artikel;
en
f. het gebruik van bestaande mechanismen voor informatie-uitwisseling ter bevordering van kennis, beste milieupraktijken 

en alternatieve technologieën die milieutechnisch, technisch, maatschappelijk en economisch haalbaar zijn.

Artikel 8

Emissies

1. Dit artikel heeft betrekking op het beheersen en, waar mogelijk, verminderen van de emissies van kwik en kwikverbin-
dingen, vaak uitgedrukt als de „totaal kwik”, in de atmosfeer door maatregelen om de emissies van puntbronnen die vallen 
onder de in Bijlage D vermelde broncategorieën te beheersen.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a. „emissies”: emissies van kwik of kwikverbindingen in de atmosfeer;
b. „relevante bron”: een bron die valt onder een van de in Bijlage D vermelde broncategorieën. Een partij kan desgewenst 

criteria vaststellen om de bronnen die behoren tot een in Bijlage D vermelde broncategorie te identificeren, mits de criteria
voor een categorie ten minste 75 procent van de emissies uit die categorie omvatten;

c. „nieuwe bron”: elke relevante bron in een categorie die in Bijlage D is vermeld waarvan de bouw of ingrijpende wijziging 
is aangevangen ten minste een jaar na de datum van:

i. inwerkingtreding van dit Verdrag voor de betrokken partij; of
ii. inwerkingtreding voor de betrokken partij van een wijziging van Bijlage D wanneer de bron uitsluitend uit hoofde van 

die wijziging onderworpen wordt aan de bepalingen van dit Verdrag;
d. „ingrijpende wijziging”: een wijziging van een relevante bron die leidt tot een wezenlijke toename van emissies, uitge-

zonderd veranderingen van emissies die het gevolg zijn van de terugwinning van bijproducten. Het is aan de partij te beslis-
sen of een wijziging al dan niet ingrijpend is;

e. „bestaande bron”: elke relevante bron die geen nieuwe bron is;
f. „emissiegrenswaarde”: de maximale door een puntbron uitgestoten concentratie, massa of het maximale emissieniveau 

van kwik of kwikverbindingen, vaak uitgedrukt als „totaal kwik”

3. Een partij met relevante bronnen neemt maatregelen om emissies te beheersen en kan een nationaal plan opstellen 
waarin de maatregelen worden beschreven die worden genomen om emissies te beheersen en de verwachte streefcijfers, 
doelstellingen en uitkomsten. De plannen worden ingediend bij de Conferentie van de partijen binnen vier jaar na de datum 
van inwerkingtreding van het Verdrag voor die partij. Indien een partij een uitvoeringsplan ontwikkelt in overeenstemming 
met artikel 20, kan de partij daarin het plan dat ingevolge dit lid is opgesteld opnemen.

4. Voor haar nieuwe bronnen eist elke partij het gebruik van de beste beschikbare technieken en de beste milieupraktijken 
om emissies te beheersen en, wanneer mogelijk, te verminderen, zo snel als praktisch uitvoerbaar is maar uiterlijk vijf jaar 
na de datum waarop het Verdrag voor die partij in werking is getreden. Een partij kan emissiegrenswaarden hanteren die in 
overeenstemming zijn met de toepassing van de beste beschikbare technieken.

5. Voor haar bestaande bronnen neemt elke partij een of meer van de volgende maatregelen op in haar nationale plan-
nen, en voert deze uit, rekening houdend met haar nationale omstandigheden en de economische en technische haalbaar-
heid en betaalbaarheid van de volgende maatregelen, zo snel als praktisch uitvoerbaar is maar uiterlijk tien jaar na de da-
tum waarop het Verdrag voor haar in werking is getreden:

a. een gekwantificeerde doelstelling om emissies uit relevante bronnen te beheersen en, waar mogelijk, te verminderen;
b. emissiegrenswaarden om emissies uit relevante bronnen te beheersen en, waar mogelijk, te verminderen;
c. het gebruik van de beste beschikbare technieken en de beste milieupraktijken om emissies uit relevante bronnen te 

beheersen;
d. een beheersingsstrategie voor meerdere vervuilende stoffen die bijkomende voordelen oplevert bij de beheersing van 

kwikemissies;
e. alternatieve maatregelen om emissies uit relevante bronnen te verminderen.

6. De partijen kunnen dezelfde maatregelen toepassen op alle bestaande relevante bronnen of andere maatregelen aan-
nemen ten aanzien van elke broncategorie. Het doel van door een partij toegepaste maatregelen is redelijke vooruitgang te 
boeken met het in de loop der tijd verminderen van emissies.
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7. Elke partij stelt, zo snel als praktisch mogelijk is en uiterlijk vijf jaar na de datum waarop het Verdrag voor haar in wer-
king treedt, een inventaris op van de emissies uit relevante bronnen en houdt deze daarna bij.

8. De Conferentie van de partijen neemt tijdens haar eerste vergadering richtlijnen aan voor:
a. de beste beschikbare technieken en de beste milieupraktijken, rekening houdend met verschillen tussen nieuwe en 

bestaande bronnen en de noodzaak effecten op alle milieucompartimenten te minimaliseren; en
b. steun voor partijen bij het uitvoeren van de in het vijfde lid vervatte maatregelen, met name het bepalen van doelstellin-

gen en vaststellen van emissiegrenswaarden.

9. De Conferentie van de partijen neemt, zo snel als praktisch mogelijk is, richtlijnen aan voor:
a. criteria die partijen ingevolge het tweede lid, onderdeel b, kunnen ontwikkelen;
b. de methode voor het inventariseren van emissies.

10. De Conferentie van de partijen toetst regelmatig de ingevolge het achtste en negende lid ontwikkelde richtlijnen en 
actualiseert deze indien nodig. De partijen nemen deze richtlijnen in acht bij het uitvoeren van de relevante bepalingen van 
dit artikel.

11. Elke partij neemt informatie over de tenuitvoerlegging van dit artikel op in de verslagen die zij ingevolge artikel 21 in-
dient, met name informatie over de maatregelen die zij genomen heeft in overeenstemming met het vierde tot en met het 
zevende lid en de effectiviteit van de maatregelen.

Artikel 9

Lozingen

1. Dit artikel heeft betrekking op het beheersen en, waar mogelijk, verminderen van lozingen van kwik en kwikverbindin-
gen, vaak aangeduid als „totaal kwik”, in de bodem en het water door relevante puntbronnen die niet in andere bepalingen 
van dit Verdrag aan de orde komen.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a. „lozingen”: lozingen van kwik of kwikverbindingen in de bodem of het water;
b. „relevante bron”: elke wezenlijke antropogene bron van puntlozingen die door een partij wordt geïdentificeerd en die 

niet in andere bepalingen van dit Verdrag aan de orde komt;
c. „nieuwe bron”: elke relevante bron met de bouw of ingrijpende wijziging waarvan een aanvang is gemaakt na het ver-

strijken van ten minste een jaar na de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag voor de betrokken partij;
d. „ingrijpende wijziging”: een wijziging van een relevante bron die leidt tot een wezenlijke toename van lozingen, uitge-

zonderd veranderingen van lozingen die het gevolg zijn van de terugwinning van bijproducten.
Het is aan de partij te beslissen of een wijziging al dan niet ingrijpend is;

e. „bestaande bron”: elke relevante bron die geen nieuwe bron is;
f. „grenswaarde voor lozingen”: de maximale concentratie of massa kwik of kwikverbindingen, vaak uitgedrukt als „totaal 

kwik”, die door een puntbron wordt geloosd.

3. Elke partij identificeert uiterlijk drie jaar na de datum waarop het Verdrag voor haar in werking treedt en daarna op re-
gelmatige basis, de relevante categorieën puntbronnen.

4. Een partij met relevante bronnen neemt maatregelen om lozingen te beheersen en kan een nationaal plan opstellen 
waarin de maatregelen worden beschreven die worden genomen om lozingen te beheersen en de verwachte streefcijfers, 
doelstellingen en uitkomsten. De plannen worden ingediend bij de Conferentie van de partijen binnen vier jaar na de datum 
van inwerkingtreding van het Verdrag voor die partij. Indien een partij een uitvoeringsplan ontwikkelt in overeenstemming 
met artikel 20, kan de partij daarin het plan dat ingevolge dit lid is opgesteld opnemen.

5. De maatregelen omvatten, in voorkomend geval, een of meer van de volgende:
a. grenswaarden voor lozingen om lozingen uit relevante bronnen te beheersen en, waar mogelijk, te verminderen;
b. het gebruik van de beste beschikbare technieken en de beste milieupraktijken om lozingen uit relevante bronnen te 

beheersen;
c. een beheersingsstrategie voor meerdere vervuilende stoffen die bijkomende voordelen oplevert bij de beheersing van 

kwiklozingen;
d. alternatieve maatregelen om lozingen uit relevante bronnen te verminderen.

6. Elke partij stelt, zo snel als praktisch mogelijk is en uiterlijk vijf jaar na de datum waarop het Verdrag voor haar in wer-
king treedt, een inventaris op van de lozingen uit relevante bronnen en houdt deze daarna bij.

7. De Conferentie van de partijen neemt, zo snel als praktisch mogelijk is, richtlijnen aan voor:
a. de beste beschikbare technieken en de beste milieupraktijken, rekening houdend met verschillen tussen nieuwe en 

bestaande bronnen en de noodzaak effecten op alle milieucompartimenten te minimaliseren;
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b. de methode voor het inventariseren van lozingen.

8. Elke partij neemt informatie over de toepassing van dit artikel op in de verslagen die zij ingevolge artikel 21 indient, met 
name informatie over de maatregelen die zij genomen heeft in overeenstemming met het derde tot en met het zesde lid en 
de effectiviteit van de maatregelen.

Artikel 10

Milieuverantwoorde tijdelijke opslag van kwik, anders dan kwikafval

1. Dit artikel heeft betrekking op de tijdelijke opslag van kwik en kwikverbindingen zoals omschreven in artikel 3 die niet 
vallen onder de begripsomschrijving van kwikafval zoals vervat in artikel 11.

2. Elke partij neemt maatregelen om te waarborgen dat de tijdelijke opslag van kwik en kwikverbindingen, bestemd voor 
een gebruik dat de partij ingevolge dit Verdrag is toegestaan, op milieuverantwoorde wijze wordt uitgevoerd, met inachtne-
ming van de richtlijnen en in overeenstemming met vereisten die ingevolge het derde lid worden aangenomen.

3. De Conferentie van de partijen neemt richtlijnen aan voor de milieuverantwoorde tijdelijke opslag van kwik en kwikver-
bindingen, met inachtneming van de relevante richtlijnen die zijn opgesteld ingevolge het Verdrag van Bazel inzake de be-
heersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan en andere rele-
vante richtlijnen. De Conferentie van de partijen kan vereisten voor tijdelijke opslag aannemen in een aanvullende bijlage bij
dit Verdrag in overeenstemming met artikel 27.

4. De partijen werken in voorkomend geval met elkaar en met relevante intergouvernementele organisaties en andere 
instellingen samen om de capaciteit te versterken voor de milieuverantwoorde tijdelijke opslag van kwik en kwikverbindin-
gen.

Artikel 11

Kwikafval

1. Voor de partijen bij het Verdrag van Bazel zijn de relevante begripsomschrijvingen van het Verdrag van Bazel inzake de 
beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan van toepassing 
op het afval waarop dit Verdrag van toepassing is. De partijen bij dit Verdrag die geen partij zijn bij het Verdrag van Bazel 
gebruiken deze begripsomschrijvingen als richtlijn voor het afval waarop dit Verdrag van toepassing is.

2. Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder kwikafval verstaan, stoffen of voorwerpen die:
a. uit kwik of kwikverbindingen bestaan;
b. kwik of kwikverbindingen bevatten; of
c. verontreinigd zijn met kwik of kwikverbindingen, in een hoeveelheid die boven de relevante grenswaarden ligt die door 

de Conferentie van de partijen, in goede samenwerking met de ter zake bevoegde lichamen van het Verdrag van Bazel, zijn 
bepaald, die worden verwijderd, bestemd zijn voor verwijdering of ingevolge de bepalingen van de nationale wetgeving of dit 
Verdrag dienen te worden verwijderd. Deze begripsomschrijving is niet van toepassing op deklagen, afvalgesteente en resi-
duen uit de mijnbouw, uitgezonderd de primaire kwikmijnbouw, tenzij hierin kwik of kwikverbindingen aanwezig zijn in een 
hoeveelheid die boven de door de Conferentie van de partijen bepaalde grenswaarden ligt.

3. Elke partij neemt passende maatregelen opdat het kwikafval:
a. op milieuverantwoorde wijze wordt beheerd, rekening houdend met de richtlijnen opgesteld ingevolge het Verdrag van 

Bazel en in overeenstemming met vereisten die de Conferentie van de partijen aanneemt in een aanvullende bijlage in over-
eenstemming met artikel 27. Bij het opstellen van vereisten houdt de Conferentie van de partijen rekening met de regelge-
ving en programma’s inzake afvalbeheer van de partijen;

b. uitsluitend wordt teruggewonnen, gerecycled, gerecupereerd of direct wordt hergebruikt voor een toepassing die een 
partij ingevolge dit Verdrag is toegestaan of voor milieuverantwoorde verwijdering ingevolge het derde lid, onderdeel a;

c. in het geval van partijen bij het Verdrag van Bazel niet grensoverschrijdend wordt vervoerd, behalve wanneer het be-
stemd is voor milieuverantwoorde verwijdering in overeenstemming met dit artikel en met het Verdrag van Bazel. In omstan-
digheden waarin het Verdrag van Bazel niet van toepassing is op grensoverschrijdend vervoer, staat een partij dit vervoer 
uitsluitend toe met inachtneming van de relevante internationale regels, normen en richtlijnen.

4. De Conferentie van de partijen streeft naar nauwe samenwerking met de ter zake bevoegde lichamen van het Verdrag 
van Bazel bij het toetsen en actualiseren, in voorkomend geval, van de in het derde lid, onderdeel a, bedoelde richtlijnen.

5. De partijen worden aangemoedigd met elkaar en met relevante intergouvernementele organisaties en andere entitei-
ten, in voorkomend geval, samen te werken bij het ontwikkelen en in stand houden van mondiale, regionale en nationale 
capaciteit voor milieuverantwoord beheer van kwikafval.
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Artikel 12

Verontreinigde locaties

1. Elke partij streeft ernaar passende strategieën te ontwikkelen voor het identificeren en beoordelen van locaties die ver-
ontreinigd zijn met kwik of kwikverbindingen.

2. Maatregelen om de risico’s die dergelijke locaties opleveren te beperken worden op milieuverantwoorde wijze uitge-
voerd en omvatten, waar nodig, een beoordeling van de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu van het kwik of 
de kwikverbindingen die erin aanwezig zijn.

3. De Conferentie van de partijen neemt richtlijnen aan voor het beheren van verontreinigde locaties waarin de volgende 
methoden en handelwijzen kunnen zijn opgenomen:

a. identificatie en karakterisering van de locatie;
b. betrekken van publiek;
c. beoordeling van de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu;
d. opties voor het beheren van de risico’s van verontreinigde locaties;
e. evaluatie van de voordelen en kosten; en
f. validatie van de resultaten.

4. De partijen worden aangemoedigd samen te werken bij het ontwikkelen van strategieën en het implementeren van acti-
viteiten voor het identificeren, beoordelen, prioriteren, beheren en, in voorkomend geval, saneren van verontreinigde loca-
ties.

Artikel 13

Financiële middelen en financieringsmechanisme

1. Elke partij verplicht zich waar dat tot haar mogelijkheden behoort te voorzien in middelen ten behoeve van die nationale 
activiteiten die bedoeld zijn om dit Verdrag uit te voeren, in overeenstemming met haar nationale beleid, prioriteiten, plannen 
en programma’s. Dergelijke middelen kunnen nationale financiering door relevant beleid, ontwikkelingsstrategieën en natio-
nale budgetten omvatten en bilaterale en multilaterale financiering, alsmede betrokkenheid van de particuliere sector.

2. De algehele effectiviteit van de uitvoering van dit Verdrag door partijen die ontwikkelingslanden zijn hangt samen met 
de effectieve uitvoering van dit artikel.

3. Multilaterale, regionale en bilaterale bronnen die voorzien in financiële en technische bijstand, alsmede capaciteitsop-
bouw en technologieoverdracht, worden met klem aangemoedigd hun activiteiten inzake kwik te verbeteren en uit te breiden 
ter ondersteuning van partijen die ontwikkelingslanden zijn bij de uitvoering van dit Verdrag wat betreft financiële bronnen,
technische bijstand en technologieoverdracht.

4. De partijen houden bij hun activiteiten omtrent de financiering ten volle rekening met de specifieke behoeften en speci-
ale omstandigheden van partijen die kleine eilandstaten in ontwikkeling of minst ontwikkelde landen zijn.

5. Hierbij wordt een mechanisme ingesteld dat tijdig voorziet in toereikende en voorspelbare financiële middelen. Het me-
chanisme dient partijen die ontwikkelingslanden zijn en partijen met een overgangseconomie te ondersteunen bij de uitvoe-
ring van hun verplichtingen ingevolge dit Verdrag.

6. Het mechanisme omvat:
a. het Global Environment Facility Trust Fund; en
b. een specifiek internationaal programma ter ondersteuning van capaciteitsopbouw en technische bijstand.

7. Het Global Environment Facility Trust Fund verstrekt tijdig nieuwe, voorspelbare en toereikende financiële middelen ter 
dekking van kosten voor de invoering van dit Verdrag zoals overeengekomen door de Conferentie van de partijen. Voor de 
toepassing van dit Verdrag functioneert het Global Environment Facility Trust Fund onder leiding van de Conferentie van de 
partijen, waaraan zij verantwoording aflegt. De Conferentie van de partijen verstrekt richtlijnen voor de algemene strate-
gieën, beleidsvoornemens, programmaprioriteiten en voorwaarden voor de toegang tot en gebruik van financiële middelen. 
Daarnaast verstrekt de Conferentie van de partijen richtlijnen voor een indicatieve lijst van categorieën van activiteiten waar-
voor steun uit het Global Environment Facility Trust Fund zou kunnen worden verleend. Het Global Environment Facility 
Trust Fund verstrekt middelen om de overeengekomen meerkosten van de mondiale milieuvoordelen en de overeengeko-
men volledige kosten van sommige faciliterende activiteiten te dekken.

8. Bij het verstrekken van middelen voor een activiteit dient het Global Environment Facility Trust Fund rekening te hou-
den met de potentiële kwikreducties van een voorgestelde activiteit ten opzichte van de kosten ervan.
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9. Voor de toepassing van dit Verdrag functioneert het in het zesde lid, onderdeel b, bedoelde programma onder de lei-
ding van de Conferentie van de partijen, waaraan zij verantwoording aflegt. De Conferentie van de partijen beslist tijdens 
haar eerste vergadering welk instituut, hetgeen een bestaande entiteit dient te zijn, gastheer van het programma is en ver-
strekt dit instituut hieromtrent richtlijnen, waaronder over de duur van het programma. Alle partijen en andere relevante be-
langhebbenden worden uitgenodigd op vrijwillige basis financiële middelen ter beschikking te stellen van het programma.

10. De Conferentie van de partijen en de entiteiten die het mechanisme vormen, komen tijdens de eerste vergadering van 
de Conferentie van de partijen regelingen overeen voor de uitvoering van de bovenstaande leden.

11. De Conferentie van de partijen toetst, uiterlijk tijdens haar derde vergadering en daarna op regelmatige basis, het fi-
nancieringsniveau, de richtlijnen van de Conferentie van de partijen voor de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het func-
tioneren van het ingevolge dit artikel ingestelde mechanisme en de effectiviteit daarvan, en hun vermogen in te spelen op de 
veranderende behoeften van partijen die ontwikkelingslanden zijn en partijen met een overgangseconomie. De Conferentie 
van de partijen neemt op basis van deze toetsing passende maatregelen om de effectiviteit van het mechanisme te verbete-
ren.

12. Alle partijen worden uitgenodigd, binnen hun mogelijkheden, bij te dragen aan het mechanisme. Met het mechanisme 
wordt het verstrekken van middelen uit andere bronnen, waaronder de particuliere sector, aangemoedigd en beoogd wordt 
hiermee nieuwe middelen aan te trekken voor de ondersteunde activiteiten.

Artikel 14

Capaciteitsopbouw, technische bijstand en technologieoverdracht

1. De partijen werken samen om, binnen hun respectieve mogelijkheden, te voorzien in tijdige en passende capaciteitsop-
bouw en technische bijstand voor partijen die ontwikkelingslanden zijn, met name de minst ontwikkelde landen en kleine 
eilandstaten in ontwikkeling, en partijen met een overgangseconomie, om hen bij te staan bij het uitvoeren van hun verplich-
tingen ingevolge dit Verdrag.

2. Capaciteitsopbouw en technische bijstand ingevolge het eerste lid en artikel 13 kan plaatsvinden via regionale, subregi-
onale en nationale regelingen, met inbegrip van bestaande regionale en subregionale centra, via andere multilaterale en 
bilaterale middelen en via partnerschappen, met inbegrip van partnerschappen waarbij de particuliere sector betrokken is. 
Samenwerking en coördinatie in het kader van andere multilaterale milieuverdragen op het gebied van chemicaliën en afval 
dienen te worden nagestreefd om de effectiviteit en de verlening van technische bijstand te verbeteren.

3. De partijen die ontwikkelde landen zijn en andere partijen bevorderen en vergemakkelijken binnen hun mogelijkheden, 
in voorkomend geval met steun van de particuliere sector en andere relevante belanghebbenden, de ontwikkeling, over-
dracht en verspreiding van, en toegang tot, actuele milieuverantwoorde alternatieve technologieën ten behoeve van partijen 
die ontwikkelingslanden zijn, met name de minst ontwikkelde landen en kleine eilandstaten in ontwikkeling, en partijen met 
een overgangseconomie, om hun capaciteit voor de effectieve uitvoering van dit Verdrag te versterken.

4. De Conferentie van de partijen zal voor haar tweede vergadering en daarna op regelmatige basis, en rekening hou-
dend met inzendingen en verslagen van partijen, met inbegrip van de in artikel 21 voorziene verslagen en informatie ver-
strekt door andere belanghebbenden:

a. informatie over bestaande initiatieven en de geboekte vooruitgang ten aanzien van alternatieve technologieën bestude-
ren;

b. de behoefte van partijen, met name partijen die ontwikkelingslanden zijn, aan alternatieve technologieën bestuderen; 
en

c. problemen identificeren die partijen, met name partijen die ontwikkelingslanden zijn, ervaren bij de overdracht van tech-
nologie.

5. De Conferentie van de partijen doet aanbevelingen over hoe de capaciteitsopbouw, technische bijstand en technologie-
overdracht verder kunnen worden verbeterd ingevolge dit artikel.

Artikel 15

Comité Uitvoering en Naleving

1. Hierbij wordt een mechanisme, met inbegrip van een comité als hulporgaan van de Conferentie van de partijen, inge-
steld ter bevordering van de uitvoering van alle bepalingen van dit Verdrag en de toetsing van de naleving ervan. Het me-
chanisme, met inbegrip van het comité, is faciliterend van aard en is met name gericht op de respectieve nationale capaci-
teiten en de omstandigheden van de partijen.
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2. Het comité bevordert de uitvoering van alle bepalingen van dit Verdrag en toetst de naleving ervan. Het comité onder-
zoekt zowel individuele als systemische kwesties omtrent uitvoering en naleving en doet, in voorkomend geval, aanbevelin-
gen aan de Conferentie van de partijen.

3. Het comité bestaat uit 15 leden, voorgedragen door de partijen en gekozen door de Conferentie van de partijen, waar-
bij een billijke geografische spreiding op basis van de vijf regio’s van de Verenigde Naties naar behoren in acht wordt geno-
men; de eerste leden worden gekozen tijdens de eerste vergadering van de Conferentie van de partijen en daarna in over-
eenstemming met het reglement van orde dat ingevolge het vijfde lid door de Conferentie van de partijen wordt goedge-
keurd; de leden van het comité beschikken over competenties op voor dit Verdrag relevante gebieden met een goede ba-
lans tussen de verschillende terreinen van deskundigheid.

4. Het comité kan zich buigen over kwesties op basis van:
a. schriftelijke inzendingen van een partij inzake haar eigen naleving;
b. nationale verslagen in overeenstemming met artikel 21; en
c. verzoeken van de Conferentie van de partijen.

5. Het comité stelt zijn reglement van orde op, dat dient te worden goedgekeurd door de tweede vergadering van de Con-
ferentie van de partijen; de Conferentie van de partijen kan het mandaat van het comité verder uitbreiden.

6. Het comité stelt alles in het werk om aanbevelingen aan te nemen op basis van consensus. Indien alle middelen om 
consensus te bereiken uitgeput zijn zonder dat deze bereikt is, kunnen deze aanbevelingen in laatste instantie worden aan-
genomen met een meerderheid van drie vierden van de aanwezige leden die hun stem uitbrengen op basis van een quorum 
van twee derden van de leden.

Artikel 16

Gezondheidsaspecten

1. De partijen worden aangemoedigd:
a. de ontwikkeling en uitvoering te bevorderen van strategieën en programma’s om bevolkingsgroepen die risico’s lopen, 

met name kwetsbare bevolkingsgroepen, te identificeren en te beschermen, onder meer door het aannemen van weten-
schappelijk gefundeerde gezondheidsrichtlijnen voor de blootstelling aan kwik en kwikverbindingen, het vaststellen van 
streefcijfers voor het terugdringen van de blootstelling aan kwik, in voorkomend geval, en publieksvoorlichting met medewer-
king van de gezondheidssector en overige betrokken sectoren;

b. de ontwikkeling en invoering te bevorderen van wetenschappelijk gefundeerde voorlichtings- en preventieprogramma’s 
over de blootstelling aan kwik en kwikverbindingen in de werkomgeving;

c. passende gezondheidsdiensten te bevorderen voor preventie, behandeling en zorg voor bevolkingsgroepen die zijn 
blootgesteld aan kwik of kwikverbindingen; en

d. de institutionele capaciteiten binnen de gezondheidszorg te creëren en uit te breiden, in voorkomend geval, voor de 
preventie, diagnose, behandeling en monitoring van gezondheidsrisico’s die samenhangen met de blootstelling aan kwik en 
kwikverbindingen.

2. De Conferentie van de partijen dient bij het bestuderen van gezondheidsgerelateerde kwesties of activiteiten:
a. de Wereldgezondheidsorganisatie, de Internationale Arbeidsorganisatie en andere relevante intergouvernementele 

organisaties te consulteren en ermee samen te werken, in voorkomend geval; en
b. samenwerking en uitwisseling van informatie met de Wereldgezondheidsorganisatie, Internationale Arbeidsorganisatie 

en andere relevante intergouvernementele organisaties te bevorderen, in voorkomend geval.

Artikel 17

Uitwisseling van informatie

1. Elke partij vergemakkelijkt de uitwisseling van:
a. wetenschappelijke, technische, economische en juridische informatie over kwik en kwikverbindingen, met inbegrip van 

toxicologische, ecotoxicologische en veiligheidsinformatie;
b. informatie over de vermindering of uitbanning van de productie, het gebruik, emissies en lozingen van kwik en kwikver-

bindingen en de handel daarin;
c. informatie over technisch en economisch haalbare alternatieven voor:
i. kwikhoudende producten;
ii. productieprocessen waarbij kwik of kwikverbindingen worden gebruikt;

en
iii. activiteiten en processen waarbij kwik of kwikverbindingen worden uitgestoten of geloosd;

met inbegrip van informatie over de gezondheids- en milieurisico’s en economische en maatschappelijke 
kosten en voordelen van deze alternatieven; en
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d. epidemiologische informatie over gevolgen voor de gezondheid die in verband worden gebracht met blootstelling aan 
kwik en kwikverbindingen, in nauwe samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en andere relevante organisaties, 
waar nodig.

2. De partijen kunnen de in het eerste lid bedoelde informatie rechtstreeks, via het Secretariaat, of in samenwerking met 
andere relevante organisaties uitwisselen, met inbegrip van de secretariaten van verdragen op het gebied van chemicaliën 
en afval, in voorkomend geval.

3. Het Secretariaat vergemakkelijkt samenwerking bij de uitwisseling van de in dit artikel bedoelde informatie, alsmede 
met andere relevante organisaties, met inbegrip van de secretariaten van multilaterale milieuverdragen en andere internatio-
nale initiatieven. Naast informatie van de partijen, omvat deze informatie ook informatie van intergouvernementele en niet-
gouvernementele organisaties met deskundigheid op het gebied van kwik, en van nationale en internationale instellingen 
met deze deskundigheid.

4. Elke partij wijst een nationaal contactpunt aan voor de uitwisseling van informatie uit hoofde van dit Verdrag, waaronder 
met betrekking tot de toestemming van importerende partijen genoemd in artikel 3.

5. Voor de toepassing van dit Verdrag wordt informatie inzake de gezondheid en veiligheid van de mens en inzake milieu 
niet als vertrouwelijk aangemerkt. De partijen die andere informatie uitwisselen ingevolge dit Verdrag, beschermen de ver-
trouwelijke informatie op een door hen onderling overeengekomen wijze.

Artikel 18

Publieke informatie, bewustmaking en voorlichting

1. Elke partij bevordert en vergemakkelijkt binnen haar mogelijkheden:
a. de verstrekking aan het publiek van beschikbare informatie over:
i. de gevolgen van kwik en kwikverbindingen voor gezondheid en milieu;
ii. alternatieven voor kwik en kwikverbindingen;
iii. de in artikel 17, eerste lid, genoemde onderwerpen;
iv. de resultaten van de onderzoeks-, ontwikkelings- en monitoringsactiviteiten ingevolge artikel 19; en
v. activiteiten om aan haar verplichtingen ingevolge dit Verdrag te voldoen;

b. voorlichting, training en bewustmaking van het publiek met betrekking tot de gevolgen van blootstelling aan kwik en 
kwikverbindingen voor de menselijke gezondheid en het milieu in samenwerking met relevante intergouvernementele en 
niet-gouvernementele organisaties en kwetsbare bevolkingsgroepen, in voorkomend geval.

2. Elke partij maakt gebruik van bestaande mechanismen of overweegt de ontwikkeling van mechanismen, zoals registers 
voor de lozing en overbrenging van vervuilende stoffen, waar van toepassing, voor het verzamelen en verspreiden van infor-
matie over de geraamde jaarlijkse hoeveelheden kwik en kwikverbindingen die worden uitgestoten, geloosd of verwijderd 
door menselijke activiteiten op haar grondgebied.

Artikel 19

Onderzoek, ontwikkeling en monitoring

1. Rekening houdend met hun onderscheidenlijke omstandigheden en mogelijkheden, streven de partijen ernaar samen 
te werken ten behoeve van het ontwikkelen en verbeteren van:

a. inventarissen van het gebruik, verbruik en antropogene emissies in de lucht en lozingen in het water en de bodem van 
kwik en kwikverbindingen;

b. het vervaardigen van modellen en het, op een wijze die recht doet aan de geografische verhoudingen, monitoren van 
de concentraties kwik en kwikverbindingen in kwetsbare bevolkingsgroepen en milieucompartimenten, met inbegrip van 
biota als vissen, zeezoogdieren, zeeschildpadden en vogels, alsmede samenwerking bij het verzamelen en uitwisselen van 
relevante en passende monsters;

c. beoordelingen van de gevolgen van kwik en kwikverbindingen voor de menselijke gezondheid en het milieu, naast de 
maatschappelijke, economische en culturele gevolgen, met name voor kwetsbare bevolkingsgroepen;

d. geharmoniseerde methodologieën voor de activiteiten ondernomen ingevolge de onderdelen a, b en c;
e. informatie over de milieucyclus, verspreiding (met inbegrip van verspreiding over lange afstand en neerslag), transfor-

matie en de uiteindelijke bestemming van kwik en kwikverbindingen in een scala van ecosystemen, daarbij voldoende reke-
ning houdend met het onderscheid tussen enerzijds antropogene emissies en lozingen en anderzijds natuurlijke emissies en 
lozingen van kwik en met het opnieuw vrijkomen van kwik uit historische depositie;

f. informatie over de handel in en afzet van kwik en kwikverbindingen en producten waaraan kwik is toegevoegd; en
g. informatie over en onderzoek naar de technische en economische beschikbaarheid van kwikvrije producten en proces-

sen en de beste beschikbare technieken en de beste milieupraktijken om emissies en lozingen van kwik en kwikverbindin-
gen te verminderen en te monitoren.
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2. De partijen dienen, waar nodig, voort te bouwen op bestaande monitoringsnetwerken en onderzoeksprogramma’s bij 
het uitvoeren van de in het eerste lid genoemde activiteiten.

Artikel 20

Uitvoeringsplannen

1. Elke partij kan, na een eerste beoordeling, een uitvoeringsplan ontwikkelen en uitvoeren, rekening houdend met haar 
nationale omstandigheden, om aan de verplichtingen ingevolge dit Verdrag te voldoen. Zodra een dergelijk plan is ontwik-
keld, dient het naar het Secretariaat te worden gezonden.

2. Elke partij kan haar uitvoeringsplan herzien en actualiseren, rekening houdend met haar nationale omstandigheden en 
gebruikmakend van richtlijnen van de Conferentie van de partijen en andere relevante richtlijnen.

3. De partijen dienen, bij de werkzaamheden genoemd in het eerste en tweede lid, nationale belanghebbenden te raad-
plegen om de ontwikkeling, uitvoering, toetsing en actualisering van hun uitvoeringsplannen te vergemakkelijken.

4. De partijen kunnen ook regionale plannen op elkaar afstemmen om de uitvoering van dit Verdrag te vergemakkelijken.

Artikel 21

Verslaglegging

1. Elke partij brengt via het Secretariaat aan de Conferentie van de partijen verslag uit van de door haar genomen maat-
regelen ter uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag, de doeltreffendheid van dergelijke maatregelen en de mogelijke 
uitdagingen bij het bereiken van de doelstellingen van het Verdrag.

2. Elke partij neemt in haar verslaglegging de informatie op die gevraagd wordt in de artikelen 3, 5, 7, 8 en 9 van dit Ver-
drag.

3. Tijdens haar eerste vergadering beslist de Conferentie van de partijen over de tijdstippen waarop en het format waarin 
de partijen hun verslagen moeten indienen, rekening houdend met de wenselijkheid de verslaglegging te coördineren met 
andere relevante verdragen op het gebied van chemicaliën en afval.

Artikel 22

Evaluatie van de doeltreffendheid

1. De Conferentie van de partijen evalueert de doeltreffendheid van dit Verdrag uiterlijk zes jaar na de datum van inwer-
kingtreding van het Verdrag en daarna periodiek met een door de Conferentie van de partijen te bepalen regelmaat.

2. Teneinde de evaluatie te vergemakkelijken initieert de Conferentie van de partijen tijdens haar eerste vergadering het 
treffen van regelingen teneinde er zelf voor te zorgen dat zij kan beschikken over vergelijkbare monitoringgegevens met be-
trekking tot de aanwezigheid en de verplaatsing van kwik en kwikverbindingen in het milieu alsmede trends in de concentra-
ties aan kwik en kwikverbindingen die worden aangetroffen in biota en kwetsbare bevolkingsgroepen.

3. De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van beschikbare wetenschappelijke, technische, financiële, economische en 
milieu-informatie, met inbegrip van:

a. verslagen en andere monitoringgegevens die ingevolge het tweede lid aan de Conferentie van de partijen worden ver-
strekt;

b. verslagen ingediend ingevolge artikel 21;
c. informatie en aanbevelingen verstrekt ingevolge artikel 15; en
d. verslagen en andere relevante informatie over het functioneren van de regelingen voor financiële ondersteuning, tech-

nologieoverdracht en capaciteitsopbouw die ingevolge dit Verdrag zijn ingesteld.

Artikel 23

Conferentie van de partijen

1. Hierbij wordt een Conferentie van de partijen ingesteld.
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2. Uiterlijk één jaar na de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag wordt de eerste Conferentie van de partijen bijeen-
geroepen door de Uitvoerend Directeur van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Daarna worden gewone verga-
deringen van de Conferentie van de partijen gehouden met een door de Conferentie te bepalen regelmaat.

3. Buitengewone vergaderingen van de Conferentie van de partijen kunnen op ieder ander tijdstip worden gehouden, in-
dien de Conferentie zulks noodzakelijk acht of op schriftelijk verzoek van een partij, op voorwaarde dat dit verzoek binnen 
zes maanden nadat het door het Secretariaat aan de partijen is medegedeeld, door ten minste een derde van de partijen 
wordt gesteund.

4. Tijdens haar eerste vergadering gaat de Conferentie van de partijen bij consensus over tot goedkeuring en aanneming 
van een reglement van orde en een financieel reglement voor haarzelf en voor elk door haar in te stellen hulporgaan, als-
mede van de financiële bepalingen betreffende het functioneren van het Secretariaat.

5. De Conferentie van de partijen toetst en evalueert voortdurend de uitvoering van dit Verdrag. Zij vervult de haar op 
grond van dit Verdrag toegewezen taken en daartoe:

a. stelt zij de hulporganen in die zij noodzakelijk acht voor de uitvoering van dit Verdrag;
b. werkt zij, waar nodig, samen met bevoegde internationale organisaties en met intergouvernementele en niet-gouverne-

mentele organisaties;
c. toetst zij periodiek alle aan haar en het Secretariaat ingevolge artikel 21 beschikbaar gestelde informatie;
d. onderzoekt zij door het Comité Uitvoering en Naleving bij haar ingediende aanbevelingen;
e. onderzoekt en neemt zij alle aanvullende maatregelen die noodzakelijk kunnen zijn om de doelstellingen van dit Ver-

drag te verwezenlijken; en
f. toetst zij de bijlagen A en B ingevolge artikel 4 en artikel 5.

6. De Verenigde Naties, hun gespecialiseerde organisaties en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, alsmede 
elke staat die geen partij bij dit Verdrag is, kunnen als waarnemer worden toegelaten tot de vergaderingen van de Conferen-
tie van de partijen. Elke andere instelling of organisatie, nationaal of internationaal, gouvernementeel of niet-gouvernemen-
teel, die bevoegd is op gebieden die onder dit Verdrag vallen, en die aan het Secretariaat de wens te kennen heeft gegeven 
tijdens een vergadering van de Conferentie van de partijen als waarnemer aanwezig te zijn, kan als zodanig worden toege-
laten, tenzij ten minste een derde van de aanwezige partijen hiertegen bezwaar maakt. De toelating en de deelneming van 
waarnemers worden geregeld in het door de Conferentie van de partijen aangenomen reglement van orde.

Artikel 24

Secretariaat

1. Hierbij wordt een Secretariaat ingesteld.

2. Het Secretariaat heeft tot taak:
a. vergaderingen van de Conferentie van de partijen en haar hulporganen te organiseren en de daarvoor vereiste dien-

sten te verlenen;
b. voor de uitvoering van dit Verdrag bijstand te verlenen aan de partijen die daarom verzoeken, met name aan partijen 

die ontwikkelingslanden zijn en aan partijen met een overgangseconomie;
c. zorg te dragen voor de benodigde coördinatie, indien nodig, met de secretariaten van relevante internationale instellin-

gen, met name die van andere verdragen inzake chemicaliën en afval;
d. partijen bij te staan bij de uitwisseling van informatie die betrekking heeft op de uitvoering van dit Verdrag;
e. periodieke verslagen op te stellen en aan de partijen beschikbaar te stellen op basis van ingevolge de artikelen 15 en 

21 ontvangen informatie en andere beschikbare informatie;
f. onder de algemene leiding van de Conferentie van de partijen, de administratieve en contractuele regelingen aan te 

gaan die noodzakelijk kunnen zijn voor het doelmatig verrichten van zijn taken; en
g. de andere in dit Verdrag omschreven of nog door de Conferentie van de partijen vast te stellen secretariaatstaken en 

andere taken te verrichten.

3. De secretariaatstaken voor dit Verdrag worden uitgevoerd door de Uitvoerend Directeur van het Milieuprogramma van 
de Verenigde Naties, tenzij de Conferentie van de partijen met een meerderheid van drie vierden van de aanwezige partijen 
die hun stem uitbrengen beslist de secretariaatstaken toe te vertrouwen aan één of meer andere internationale organisaties.

4. De Conferentie van de partijen kan in overleg met relevante internationale instellingen voorzien in intensievere samen-
werking en coördinatie tussen het Secretariaat en de secretariaten van andere verdragen inzake chemicaliën en afval. De 
Conferentie van de partijen kan hierover in overleg met geschikte relevante internationale instellingen nadere richtlijnen ver-
strekken.
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Artikel 25

Beslechting van geschillen

1. Indien tussen partijen een geschil ontstaat betreffende de uitleg of de toepassing van dit Verdrag, trachten de betrok-
ken partijen dit geschil door middel van onderhandelingen of op een andere door henzelf te kiezen vreedzame wijze te rege-
len.

2. Bij de bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van dan wel de toetreding tot dit Verdrag of op enig tijdstip daarna 
kan een partij die geen regionale organisatie voor economische integratie is, door middel van een schriftelijke kennisgeving 
aan de depositaris, verklaren dat zij met betrekking tot een geschil betreffende de uitleg of de toepassing van dit Verdrag 
één van of beide van de volgende wijzen van geschillenbeslechting als bindend aanvaardt ten aanzien van elke partij die 
dezelfde verplichting op zich neemt:

a. arbitrage in overeenstemming met de procedure omschreven in Deel I van Bijlage E;
b. voorlegging van het geschil aan het Internationaal Gerechtshof.

3. Een partij die een regionale organisatie voor economische integratie is, kan in overeenstemming met het tweede lid 
een verklaring van gelijke strekking afleggen met betrekking tot arbitrage.

4. Een uit hoofde van het tweede of derde lid afgelegde verklaring blijft van kracht totdat zij overeenkomstig de daarin 
vermelde voorwaarden haar geldigheid verliest, of tot drie maanden na indiening van de schriftelijke kennisgeving van her-
roeping bij de depositaris.

5. Het vervallen van de geldigheid van een verklaring, een kennisgeving van herroeping of een nieuwe verklaring heeft 
generlei gevolgen voor geschillen die reeds bij een scheidsgerecht of bij het Internationaal Gerechtshof aanhangig zijn ge-
maakt, tenzij de partijen bij het geschil anders overeenkomen.

6. Indien de partijen bij een geschil niet hetzelfde middel van geschillenbeslechting als bedoeld in het tweede of derde lid 
hebben aanvaard, en indien zij er binnen twaalf maanden na de kennisgeving van de ene partij aan de andere dat tussen 
hen een geschil bestaat, niet in geslaagd zijn hun geschil te regelen door middel van het in het eerste lid genoemde middel, 
wordt het geschil op verzoek van één van de bij het geschil betrokken partijen aan een conciliatiecommissie voorgelegd. De 
in Deel II van Bijlage E beschreven procedure heeft betrekking op conciliatie ingevolge dit artikel.

Artikel 26

Wijzigingen van het Verdrag

1. Wijzigingen van dit Verdrag kunnen door elke partij worden voorgesteld.

2. Wijzigingen van dit Verdrag worden aangenomen tijdens een vergadering van de Conferentie van de partijen.
De tekst van voorgestelde wijzigingen wordt uiterlijk zes maanden vóór de vergadering waarop zij ter aanneming worden 

voorgelegd, door het Secretariaat aan de partijen toegezonden. Voorgestelde wijzigingen worden door het Secretariaat te-
vens toegezonden aan de ondertekenaars van dit Verdrag en ter informatie aan de depositaris.

3. De partijen stellen alles in het werk om over elke voorgestelde wijziging van dit Verdrag consensus te bereiken. Indien 
alle pogingen om consensus te bereiken zijn uitgeput en er geen overeenstemming is bereikt, wordt de wijziging in laatste 
instantie aangenomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen van de op de vergadering aanwezige partijen 
die hun stem uitbrengen.

4. Een aangenomen wijziging wordt door de depositaris ter bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring aan alle partijen 
toegezonden.

5. De bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van wijzigingen wordt schriftelijk medegedeeld aan de depositaris. Over-
eenkomstig het derde lid aangenomen wijzigingen worden voor de partijen die ermee hebben ingestemd hierdoor te worden 
gebonden, van kracht op de negentigste dag na de datum van nederlegging van de akten van bekrachtiging, aanvaarding of 
goedkeuring door ten minste drie vierden van de partijen die partij waren op het tijdstip van aanneming van de wijzigingen. 
Daarna worden de wijzigingen voor elke andere partij van kracht op de negentigste dag na de datum waarop die partij haar 
akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van die wijzigingen heeft nedergelegd.
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Artikel 27

Aanneming en wijziging van bijlagen

1. De bijlagen bij dit Verdrag maken een integrerend deel uit van het Verdrag en een verwijzing naar het Verdrag vormt 
tegelijkertijd een verwijzing naar de bijlagen daarbij, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Eventuele aanvullende bijlagen die na de inwerkingtreding van dit Verdrag worden aangenomen mogen uitsluitend be-
trekking hebben op aangelegenheden van procedurele, wetenschappelijke, technische of administratieve aard.

3. De volgende procedure is van toepassing op het voorstellen, de aanneming en de inwerkingtreding van aanvullende 
bijlagen bij dit Verdrag:

a. Aanvullende bijlagen worden voorgesteld en aangenomen in overeenstemming met de in artikel 26, eerste tot en met 
derde lid, vervatte procedure;

b. Een partij die niet in staat is een aanvullende bijlage te aanvaarden, stelt de depositaris daarvan schriftelijk in kennis 
binnen een jaar vanaf de datum van mededeling door de depositaris van de aanneming van de aanvullende bijlage. De de-
positaris stelt alle partijen onverwijld in kennis van elke ontvangen kennisgeving. Een partij kan te allen tijde de depositaris 
er schriftelijk van in kennis stellen dat zij een eerdere kennisgeving van niet-aanvaarding ten aanzien van een aanvullende 
bijlage intrekt, waarna de bijlage voor die partij in werking treedt, onder voorbehoud van het bepaalde in onderdeel c; en

c. Na het verstrijken van één jaar vanaf de datum van de mededeling door de depositaris van de aanneming van een aan-
vullende bijlage, treedt de bijlage in werking voor alle partijen die geen kennisgeving van niet-aanvaarding hebben ingediend 
in overeenstemming met onderdeel b.

4. Voor het voorstellen, de aanneming en de inwerkingtreding van wijzigingen van de bijlagen bij dit Verdrag gelden de-
zelfde procedures als voor het voorstellen, de aanneming en de inwerkingtreding van aanvullende bijlagen bij het Verdrag, 
met dien verstande dat een wijziging van een bijlage niet in werking treedt voor een partij die een verklaring omtrent de wijzi-
gingen van bijlagen heeft ingediend in overeenstemming met artikel 30, vijfde lid, in welk geval een dergelijke wijziging voor
die partij in werking treedt op de negentigste dag na de datum van de nederlegging bij de depositaris van haar akte van be-
krachtiging, aanvaarding of datum van de goedkeuring van, of toetreding tot een dergelijke wijziging.

5. Indien een aanvullende bijlage of een wijziging van een bijlage verband houdt met een wijziging van dit Verdrag, treedt 
die aanvullende bijlage of die wijziging eerst in werking wanneer de wijziging van het Verdrag in werking treedt.

Artikel 28

Stemrecht

1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid, heeft elke partij bij dit Verdrag één stem.

2. Regionale organisaties voor economische integratie beschikken, ten aanzien van binnen hun bevoegdheid vallende 
aangelegenheden, over het aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal stemmen van hun lidstaten die partij zijn bij dit Ver-
drag. Dergelijke organisaties oefenen hun stemrecht niet uit indien een van hun lidstaten zijn stemrecht uitoefent, en omge-
keerd.

Artikel 29

Ondertekening

Dit Verdrag is voor ondertekening opengesteld te Kumamoto, Japan, voor alle staten en regionale organisaties voor eco-
nomische integratie op 10 en 11 oktober 2013 en daarna op de zetel van de Verenigde Naties te New York tot en met 9 ok-
tober 2014.

Artikel 30

Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding

1. Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd door staten en regionale organisaties voor econo-
mische integratie. Het staat open voor toetreding door staten en regionale organisaties voor economische integratie vanaf 
de dag na de datum waarop het Verdrag voor ondertekening gesloten is. De akten van bekrachtiging, aanvaarding, goed-
keuring of toetreding worden nedergelegd bij de depositaris.

2. Een regionale organisatie voor economische integratie die partij wordt bij dit Verdrag zonder dat één van haar lidstaten 
partij is, is gebonden aan alle verplichtingen krachtens het Verdrag. Wanneer één of meer lidstaten van een dergelijke orga-
nisatie partij zijn bij dit Verdrag, beslissen de organisatie en haar lidstaten over hun respectieve verantwoordelijkheden met 
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betrekking tot de nakoming van hun verplichtingen ingevolge het Verdrag. In dergelijke gevallen zijn de organisatie en de 
lidstaten niet gerechtigd de uit het Verdrag voortvloeiende rechten tegelijkertijd uit te oefenen.

3. In hun akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding vermelden regionale organisaties voor econo-
mische integratie de omvang van hun bevoegdheid ter zake van door het Verdrag geregelde aangelegenheden. Deze orga-
nisaties stellen de depositaris ook in kennis van elke relevante wijziging betreffende de omvang van hun bevoegdheid, en 
de depositaris stelt op haar beurt de partijen daarvan in kennis.

4. Elke staat of regionale organisatie voor economische integratie wordt aangemoedigd op het tijdstip van zijn of haar be-
krachtiging, aanvaarding, goedkeuring van of toetreding tot het Verdrag het Secretariaat informatie te doen toekomen over 
zijn of haar maatregelen voor de uitvoering van het Verdrag.

5. In haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding kan een partij verklaren dat een wijziging van 
een bijlage voor haar eerst in werking treedt na nederlegging van haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring 
van of toetreding tot een dergelijke wijziging.

Artikel 31

Inwerkingtreding

1. Dit Verdrag treedt in werking op de negentigste dag na de datum van nederlegging van de vijftigste akte van bekrachti-
ging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.

2. Voor elke staat of regionale organisatie voor economische integratie die dit Verdrag na de nederlegging van de vijftigste 
akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, bekrachtigt, aanvaardt of goedkeurt, dan wel hiertoe toe-
treedt, treedt het Verdrag in werking op de negentigste dag na de datum van nederlegging van de akte van bekrachtiging, 
aanvaarding, goedkeuring of toetreding door die staat of regionale organisatie voor economische integratie.

3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de nederlegging van een akte door een regionale organisatie 
voor economische integratie niet meegeteld bij de door de lidstaten van deze organisatie nedergelegde akten.

Artikel 32

Voorbehouden

Ten aanzien van dit Verdrag kan geen enkel voorbehoud worden gemaakt.

Artikel 33

Opzegging

1. Drie jaar na de datum waarop dit Verdrag voor een partij in werking is getreden, kan die partij het Verdrag te allen tijde 
opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de depositaris.

2. De opzegging wordt van kracht na het verstrijken van één jaar vanaf de datum waarop de depositaris de kennisgeving 
van opzegging heeft ontvangen of op een latere in de kennisgeving vermelde datum.

Artikel 34

Depositaris

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is depositaris van dit Verdrag.

Artikel 35

Authentieke teksten

Het origineel van dit Verdrag, waarvan de Arabische, de Chinese, de Engelse, de Franse, de Russische en de Spaanse 
tekst gelijkelijk authentiek zijn, wordt nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.
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GEDAAN te Kumamoto, Japan, op de tiende dag van oktober, tweeduizend dertien.

Bijlage A

Kwikhoudende producten

De volgende producten vallen buiten de toepassing van deze bijlage:
a. producten die essentieel zijn voor civiele bescherming en militaire toepassingen;
b. producten voor onderzoek, ijken van instrumenten, voor gebruik als referentiestandaard;
c. indien er geen haalbaar kwikvrij alternatief ter vervanging beschikbaar is, schakelaars en relais, fluorescentielampen 

met koude kathode (CCFL) en fluorescentielampen met externe elektrode (EEFL) voor elektronische beeldschermen, en 
meetinstrumenten;

d. producten die worden gebruikt bij traditionele of religieuze gebruiken; en
e. vaccins die thiomersal als conserveringsmiddel bevatten.

Deel I: Producten waarop artikel 4, eerste lid, van toepassing is
Kwikhoudende producten Datum waarna de productie, import of 

export van het product verboden is (da-
tum van uitfasering)

Batterijen, met uitzondering van zink-zilveroxide-knoopcellen met een kwikgehalte van < 2% en zink-lucht-knoopcel-
len met een kwikgehalte van <2%

2020

Schakelaars en relais, uitgezonderd meetbruggen met zeer hoge precisiecapaciteit en verliesfactor-meetbruggen en 
hoogfrequentie-RF-schakelaars en -relais in meet- en regelapparatuur met een kwikgehalte van ten hoogste 20 mg 
per brug, schakelaar of relais

2020

Compacte fluorescentielampen (CFL- W met een kwikge-
halte van meer dan 5 mg per lamp burner

2020

Lineaire fluorescentielampen (LFL-lampen) voor algemene verlichtingsdoeleinden:
a. Triband-fosfor < 60 W met een kwikgehalte van meer dan 5 mg per lamp;
b. Halofosfaat- mg per lamp

2020

Hogedruk-kwikdamplampen (HPMV-lampen) voor algemene verlichtingsdoeleinden 2020

Kwik in fluorescentielampen met koude kathode (CCFL) en fluorescentielampen met externe elektrode (EEFL) voor 
elektronische beeldschermen:

kwikgehalte van meer dan 3,5 mg per lamp
mg per lamp

c. lang (lengte > 1.500 mm) met een kwikgehalte van meer dan 13 mg per lamp

2020

Cosmetica (met een kwikgehalte van meer dan 1ppm), waaronder zeep en crème voor het bleken van de huid, maar 
exclusief cosmetica voor de oogcontouren waarin kwik als conserveringsmiddel wordt gebruikt waarvoor geen effec-
tieve en veilige vervangende conserveringsmiddelen beschikbaar zijn1)

2020

Pesticiden, biociden en topische antiseptica 2020

De volgende niet-elektronische meetinstrumenten, uitgezonderd niet-elektronische meetinstrumenten die geïnstal-
leerd zijn in omvangrijke apparatuur of instrumenten die worden gebruikt voor zeer nauwkeurige metingen wanneer 
er geen geschikte kwikvrije alternatieven beschikbaar zijn:
a. barometers;
b. hygrometers;
c. manometers;
d. thermometers;
e. bloeddrukmeters

2020

1) Beoogd wordt cosmetica, zeep of crème met sporenverontreiniging van kwik hiervan uit te sluiten.
Deel II: Producten waarop artikel 4, derde lid, van toepassing is
Kwikhoudende 

producten
Bepalingen

Tandheelkundig 
amalgaam

Bij maatregelen die door een partij moeten worden genomen om het gebruik van tandheelkundig amalgaam geleidelijk uit te faseren worden de 
nationale omstandigheden in de partij en relevante internationale richtlijnen in aanmerking genomen; zij omvatten twee of meer maatregelen uit 
onderstaande lijst:
i. Formuleren van nationale doelstellingen om tandcariës te voorkomen en de gezondheid te bevorderen, waardoor de noodzaak van tandheel-
kundige restauraties afneemt;
ii. Formuleren van nationale doelstellingen om het gebruik van tandheelkundig amalgaam tot een minimum te beperken;
iii. Bevorderen van het gebruik van kwikvrije alternatieven voor tandheelkundige restauraties die kosteneffectief en klinisch doeltreffend zijn;
iv. Bevorderen van onderzoek naar en ontwikkeling van hoogwaardige kwikvrije materialen voor tandheelkundige restauraties;
v. Aanmoedigen van representatieve beroepsorganisaties en tandartsenopleidingen om tandheelkundigen en studenten op te leiden en te trai-
nen in het gebruik van kwikvrije alternatieven voor tandheelkundige restauraties en in het bevorderen van de beste beheerpraktijken;
vi. Ontmoedigen van verzekeringspolissen en -programma’s waarin de voorkeur wordt gegeven aan het gebruik van tandheelkundig amalgaam 
boven kwikvrije tandheelkundige restauratie;
vii. Aanmoedigen van verzekeringspolissen en -programma’s waarin de voorkeur wordt gegeven aan hoogwaardige alternatieven voor tand-
heelkundig amalgaam voor tandheelkundige restauraties;
viii. Beperken van het gebruik van tandheelkundig amalgaam tot de ingekapselde vorm ervan;
ix. Bevorderen van het gebruik van beste milieupraktijken in tandheelkundige faciliteiten om de lozing van kwik en kwikverbindingen in het water 
en de bodem terug te dringen.
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Bijlage B

Productieprocessen waarbij kwik of kwikverbindingen worden gebruikt
Deel I: Processen waarop artikel 5, tweede lid, van toepassing is
Productieprocessen waarbij kwik of kwikverbindingen worden gebruikt Datum van uitfasering

Productie van chloor-alkali 2025

Productie van acetaldehyde waarbij kwik of kwikverbindingen als katalysator worden gebruikt 2018
Deel II: Processen waarop artikel 5, derde lid, van toepassing is
Processen waarbij kwik wordt 
gebruikt

Bepalingen

Productie van vinylchloridemono-
meer

Maatregelen die de partijen dienen te nemen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
i. verminderen van het gebruik van kwik in termen van „per eenheid productie” met 50 procent in het jaar 2020 ten opzichte 
van het gebruik in 2010;
ii. bevorderen van maatregelen om de afhankelijkheid van kwik uit de primaire mijnbouw te verminderen;
iii. nemen van maatregelen om kwikemissies en -lozingen in het milieu te verminderen;
iv. ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kwikvrije katalysatoren en -processen;
v. niet langer het gebruik van kwik toestaan vijf jaar nadat de Conferentie van de partijen heeft vastgesteld dat kwikvrije kata-
lysatoren gebaseerd op bestaande processen in technisch en economisch opzicht haalbaar zijn geworden;
vi. het verslag uitbrengen aan de Conferentie van de partijen van de inspanningen om alternatieven te ontwikkelen en/of te 
identificeren en het gebruik van kwik uit te faseren in overeenstemming met artikel 21.

Natrium of kaliummethylaat of 
ethylaat

Maatregelen die door de partijen worden genomen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
i. maatregelen om het gebruik van kwik te verminderen teneinde het zo snel mogelijk uit te faseren, uiterlijk binnen 10 jaar 
na de inwerkingtreding van het Verdrag;
ii. verminderen van emissies en lozingen in termen van „per eenheid productie” met 50 procent in 2020 ten opzichte van 
2010;
iii. verbieden van het gebruik van nieuw kwik uit de primaire mijnbouw;
iv. ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kwikvrije processen;
v. niet langer het gebruik van kwik toestaan vijf jaar nadat de Conferentie van de partijen heeft vastgesteld dat kwikvrije pro-
cessen in technisch en economisch opzicht haalbaar zijn geworden;
vi. het verslag uitbrengen aan de Conferentie van de partijen van de inspanningen om alternatieven te ontwikkelen en/of te 
identificeren en het gebruik van kwik uit te faseren in overeenstemming met artikel 21.

Productie van polyurethaan met 
kwikhoudende katalysatoren

Maatregelen die door de partijen worden genomen
omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
i. maatregelen om het gebruik van kwik te verminderen teneinde het zo snel mogelijk uit te faseren, binnen 10 jaar na de 
inwerkingtreding van het Verdrag;
ii. maatregelen om de afhankelijkheid van kwik uit de primaire kwikmijnbouw te verminderen;
iii. maatregelen om kwikemissies en -lozingen in het milieu te verminderen;
iv. aanmoedigen van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kwikvrije katalysatoren en -processen;
v. verslag uitbrengen aan de Conferentie van de partijen van de inspanningen om alternatieven te ontwikkelen en/of te iden-
tificeren en het gebruik van kwik uit te faseren in overeenstemming met artikel 21.

Het zesde lid van artikel 5 is niet van toepassing op dit productieproces.

Bijlage C

Ambachtelijke en kleinschalige goudwinning – Nationale actieplannen

1. Elke partij waarop de bepalingen van artikel 7, derde lid, van toepassing zijn, neemt in haar nationale actieplan het vol-
gende op:

a. nationale doelstellingen en reductiedoelstellingen;
b. maatregelen om het volgende uit te bannen:
i. amalgamatie van ruwe erts;
ii. verbranding in de openlucht van amalgaam of verwerkt amalgaam;
iii. verbranden van amalgaam in woongebieden; en
iv. uitlogen met cyanide van sedimenten, ertsen en residuen waaraan kwik is toegevoegd zonder het kwik eerst te verwij-

deren;
c. stappen om het formaliseren of reguleren van de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning te vergemakkelijken;
d. referentiemetingen van de hoeveelheden kwik die gebruikt worden en de toegepaste praktijken in de ambachtelijke en 

kleinschalige goudwinning en -verwerking op haar grondgebied;
e. strategieën ter bevordering van het verminderen van emissies en lozingen van, en blootstelling aan, kwik in de am-

bachtelijke en kleinschalige goudwinning en -verwerking, met inbegrip van methoden waarbij geen kwik wordt gebruikt.
f. strategieën voor het beheren van de handel en het voorkomen van de verspreiding van kwik en kwikverbindingen af-

komstig uit zowel buitenlandse als binnenlandse bronnen voor gebruik in de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en 
-verwerking;
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g. strategieën voor het betrekken van belanghebbenden bij de uitvoering en voortdurende 
ontwikkeling van het nationale actieplan;

h. een volksgezondheidsstrategie met betrekking tot de blootstelling aan kwik van mijnwerkers en hun gemeenschap in 
de ambachtelijke of kleinschalige goudwinning. Deze strategie dient onder andere het verzamelen van gezondheidsgege-
vens, training voor gezondheidswerkers en voorlichting via de gezondheidszorg te omvatten;

i. strategieën om te voorkomen dat kwetsbare bevolkingsgroepen, met name kinderen en vrouwen in de vruchtbare leef-
tijd, in het bijzonder zwangere vrouwen, worden blootgesteld aan kwik dat wordt gebruikt bij de ambachtelijke en kleinscha-
lige goudwinning;

j. strategieën om mijnwerkers in de ambachtelijke of kleinschalige goudwinning en getroffen gemeenschappen van infor-
matie te voorzien; en

k. een tijdschema voor de uitvoering van het nationale actieplan.
2. Elke partij kan in haar nationale actieplan aanvullende strategieën opnemen om haar doelstellingen te bereiken, met 

inbegrip van de toepassing of invoering van normen voor ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw waarbij geen kwik wordt 
gebruikt en op marktconforme instrumenten of marketingtools.

Bijlage D

Lijst van puntbronnen van emissies van kwik en kwikverbindingen in de atmosfeer

Categorie puntbron:
Steenkoolcentrales;
Kolengestookte industriële boilers;
Smelt- en roostprocessen gebruikt bij de productie van non-ferrometalen;1)

Afvalverbrandingsinstallaties;
Cementklinkerproductiefaciliteiten.

Bijlage E

Arbitrage- en conciliatieprocedures

DEEL I:

ARBITRAGEPROCEDURE

Voor de toepassing van artikel 25, tweede lid, onderdeel a, van dit Verdrag luidt de arbitrageprocedure als volgt:

Artikel 1 

1. Een partij kan in overeenstemming met artikel 25 van dit Verdrag een arbitrageprocedure instellen door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan de andere partij of partijen bij het geschil. De kennisgeving dient vergezeld te gaan van een 
verklaring omtrent de vordering tezamen met stukken ter ondersteuning. Deze kennisgeving dient het onderwerp van arbi-
trage te omschrijven, in het bijzonder onder vermelding van de artikelen van het Verdrag waarvan de uitleg of de toepassing 
ter discussie staat.

2. De eisende partij stelt het Secretariaat ervan in kennis dat zij een geschil ingevolge artikel 25 van dit Verdrag voorlegt 
voor arbitrage. De kennisgeving dient vergezeld te gaan van de schriftelijke kennisgeving van de eisende partij, de verkla-
ring omtrent de vordering en de stukken ter ondersteuning bedoeld in het eerste lid van dit artikel. Het Secretariaat zendt de 
aldus ontvangen informatie naar alle partijen.

1) Voor de toepassing van deze bijlage verwijst „non-ferrometalen” naar lood, zink, koper en industrieel goud.
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Artikel 2 

1. Indien een geschil in overeenstemming met artikel 1 van deze procedure wordt voorgelegd voor arbitrage, wordt een 
scheidsgerecht ingesteld. Het scheidsgerecht bestaat uit drie leden.

2. Elke partij bij het geschil benoemt een arbiter en de twee aldus benoemde arbiters wijzen in gezamenlijk overleg een 
derde arbiter aan als voorzitter van het scheidsgerecht. Bij geschillen tussen meer dan twee partijen benoemen partijen met 
hetzelfde belang in gezamenlijk overleg een arbiter. De voorzitter van het scheidsgerecht mag geen onderdaan van een van 
de partijen bij het geschil zijn, noch mag hij of zij zijn of haar gewone verblijfplaats op het grondgebied van een van die par-
tijen hebben, in dienst zijn bij een van hen, of in een andere hoedanigheid reeds bij de aangelegenheid betrokken zijn ge-
weest.

3. Vacatures worden vervuld op de wijze voorgeschreven voor de oorspronkelijke benoeming.

Artikel 3 

1. Indien een van de partijen bij het geschil nalaat binnen twee maanden na de datum waarop de gedaagde partij de ken-
nisgeving inzake de arbitrage heeft ontvangen, een arbiter te benoemen, kan de andere partij de Secretaris-Generaal van 
de Verenigde Naties daarvan in kennis stellen, die binnen een termijn van nogmaals twee maanden de benoeming verricht.

2. Indien de voorzitter van het scheidsgerecht niet binnen twee maanden na de datum van de benoeming van de tweede 
arbiter is aangewezen, wijst de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, op verzoek van een partij, binnen een termijn 
van nogmaals twee maanden de voorzitter aan.

Artikel 4 

Het scheidsgerecht neemt zijn beslissingen in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag en met het internatio-
nale recht.

Artikel 5 

Tenzij de partijen bij het geschil anders overeenkomen, stelt het scheidsgerecht zijn eigen reglement van orde vast.

Artikel 6 

Het scheidsgerecht kan, op verzoek van een van de partijen bij het geschil, noodzakelijke voorlopige maatregelen ter be-
scherming aanbevelen.

Artikel 7 

De partijen bij het geschil doen alles wat in hun vermogen ligt om het werk van het scheidsgerecht te vergemakkelijken, 
met name door:

a. het scheidsgerecht alle relevante documenten, informatie en voorzieningen te verstrekken; en
b. het scheidsgerecht indien nodig in staat te stellen getuigen of deskundigen op te roepen en te horen.

Artikel 8 

De partijen bij het geschil en de arbiters zijn verplicht de vertrouwelijkheid te beschermen van de informatie of documen-
ten die zij gedurende de procedure van het scheidsgerecht in vertrouwelijkheid ontvangen.

Artikel 9 

Tenzij het scheidsgerecht anders bepaalt vanwege de bijzondere omstandigheden van de zaak, worden de kosten van 
het scheidsgerecht in gelijke delen gedragen door de partijen bij het geschil. Het scheidsgerecht houdt een overzicht van al 
zijn kosten bij en verstrekt de partijen daarvan een eindopgave.

Artikel 10 

Elke partij die een belang van juridische aard heeft bij de aangelegenheid die het onderwerp van het geschil is, en waar-
voor de beslissing gevolgen kan hebben, kan zich met de instemming van het scheidsgerecht voegen in de procedure.
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Artikel 11 

Het scheidsgerecht kan tegenvorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit het onderwerp van het geschil horen en erover 
beslissen.

Artikel 12 

Het scheidsgerecht neemt beslissingen over de procedures en de inhoud bij meerderheid van de stemmen van zijn leden.

Artikel 13 

1. Indien een van de partijen bij het geschil niet voor het scheidsgerecht verschijnt of haar zaak niet verdedigt, kan de 
andere partij het scheidsgerecht verzoeken de procedure voort te zetten en een beslissing te nemen. Het feit dat een partij 
niet voor het scheidsgerecht verschijnt of haar zaak niet verdedigt, vormt geen belemmering voor de voortzetting van de 
procedure.

2. Alvorens zijn definitieve uitspraak te doen, dient het scheidsgerecht zich ervan te vergewissen dat de eis feitelijk en 
rechtens gegrond is.

Artikel 14 

Het scheidsgerecht doet zijn definitieve uitspraak binnen vijf maanden na de datum waarop het volledig was ingesteld, 
tenzij het het noodzakelijk acht deze termijn te verlengen met een termijn van ten hoogste vijf maanden.

Artikel 15 

De definitieve uitspraak van het scheidsgerecht dient beperkt te zijn tot het onderwerp van het geschil en met redenen te 
worden omkleed. De uitspraak dient de namen te bevatten van de leden die hebben deelgenomen en de datum van de defi-
nitieve uitspraak. Elk lid van het scheidsgerecht kan een afzonderlijke of afwijkende mening toevoegen aan de definitieve 
uitspraak.

Artikel 16 

De definitieve uitspraak van het scheidsgerecht is bindend voor de partijen bij het geschil. De uitleg van dit Verdrag in de 
definitieve uitspraak is tevens bindend voor een partij die zich ingevolge artikel 10 van deze regeling heeft gevoegd, voor 
zover deze betrekking heeft op aangelegenheden ter zake waarvan de partij zich heeft gevoegd. Tegen de definitieve uit-
spraak staat geen beroep open, tenzij de partijen bij het geschil vooraf overeenstemming hebben bereikt over een beroeps-
procedure.

Artikel 17 

Geschillen die mogelijk ontstaan tussen de partijen die gebonden zijn door de definitieve uitspraak in overeenstemming 
met artikel 16 van deze procedure met betrekking tot de uitleg of wijze van tenuitvoerlegging van die definitieve uitspraak 
kunnen door elk van de partijen worden voorgelegd aan het scheidsgerecht dat de uitspraak heeft gedaan.

DEEL II:

CONCILIATIEPROCEDURE

Voor de toepassing van artikel 25, zesde lid, van dit Verdrag luidt de conciliatieprocedure als volgt:

Artikel 1 

Een verzoek van een partij bij een geschil om instelling van een conciliatiecommissie ingevolge artikel 25, zesde lid van 
dit Verdrag, wordt schriftelijk ingediend bij het Secretariaat, met een afschrift voor de andere partij of partijen bij het geschil. 
Het Secretariaat stelt alle partijen onverwijld in kennis van het verzoek.



592406/001DOC 54 

2016 C H A M B R E   4 e  S E S S I O N  D E  L A  5 4 e  L É G I S L A T U R EK A M E R    4 e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 4 e  Z I T T I N G S P E R I O D E 2017

Artikel 2 

1. Tenzij de partijen bij het geschil anders overeenkomen, bestaat de conciliatiecommissie uit drie leden, van wie er door 
elke betrokken partij een wordt benoemd en een gezamenlijk door deze leden tot voorzitter wordt gekozen.

2. Bij geschillen tussen meer dan twee partijen, benoemen partijen met hetzelfde belang hun lid van de commissie in ge-
zamenlijk overleg.

Artikel 3 

Indien de partijen bij het geschil nalaten binnen twee maanden na de datum van ontvangst door het secretariaat van het 
schriftelijk verzoek bedoeld in het artikel 1 van deze procedure, benoemingen te verrichten, verricht de Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties op verzoek van een partij deze benoemingen binnen een termijn van nogmaals twee maanden.

Artikel 4 

Indien de voorzitter van de conciliatiecommissie niet binnen twee maanden na de benoeming van het tweede lid van de 
commissie is gekozen, wijst de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, op verzoek van een partij bij het geschil, bin-
nen een termijn van nogmaals twee maanden de voorzitter aan.

Artikel 5 

De conciliatiecommissie verleent de partijen bij het geschil op onafhankelijke en onpartijdige wijze bijstand bij hun poging 
tot een minnelijke schikking te komen.

Artikel 6 

1. De conciliatiecommissie kan de conciliatieprocedure uitvoeren op de wijze die zij passend acht, daarbij volledig reke-
ning houdend met de omstandigheden van de zaak en de opvattingen die de partijen bij het geschil kenbaar kunnen maken, 
met inbegrip van verzoeken om een snelle oplossing. De conciliatiecommissie kan indien gewenst haar eigen reglement van 
orde aannemen, tenzij de partijen anders overeenkomen.

2. De conciliatiecommissie kan op elk moment tijdens de procedure voorstellen of aanbevelingen doen om het geschil te 
regelen.

Artikel 7 

De partijen bij het geschil verlenen de conciliatiecommissie medewerking. Zij spannen zich met name in om te voldoen 
aan verzoeken van het comité om schriftelijk materiaal in te dienen, bewijzen te overleggen en bijeenkomsten bij te wonen. 
De partijen en de leden van de conciliatiecommissie zijn verplicht de vertrouwelijkheid te beschermen van alle informatie of 
documenten die zij gedurende de procedure van de commissie in vertrouwelijkheid ontvangen.

Artikel 8 

De conciliatiecommissie neemt haar beslissingen bij meerderheid van stemmen van haar leden.

Artikel 9 

Tenzij het geschil reeds is beslecht, brengt de conciliatiecommissie uiterlijk twaalf maanden na de instelling ervan een 
verslag uit met aanbevelingen ter beslechting van het geschil, die de partijen te goeder trouw in overweging nemen.

Artikel 10 

Bij geschillen omtrent de bevoegdheid van de conciliatiecommissie inzake een aan haar voorgelegde aangelegenheid 
beslist de commissie.
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Artikel 11 

De kosten van de conciliatiecommissie worden in gelijke delen gedragen door de partijen bij het 
geschil, tenzij zij anders overeenkomen. De commissie houdt een overzicht van al haar kosten bij en verstrekt de partijen 
daarvan een eindopgave.
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