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VERDRAG NOPENS DE WETTEN EN GEBRUIKEN VAN DE OORLOG TE LAND 
VAN 18 OCTOBER 1907 

De volgende staten hebben overeenkomstig artikel 5 lid 2 van het verdrag een akte 
van bekrachtiging te 's-Gravenhage nedergelegd: 

Bolivia 
Denemarken 
Duitsland (1909) 1) 

Mexico 
Het Koninkrijk der Nederlanden 
Oostenrijk-Hongarije 
Rusland (1909) 1) 

El Salvador 
het Verenigd Koninkrijk 
de Verenigde Staten van Amerika 
Zweden 
Haïti 
Siam 

Zwitserland 
België 
Noorwegen 
Frankrijk 
Guatemala 
Portugal 
Panama 
Japan 1) 

Cuba 
Roemenië 
Luxemburg 
Brazilië 
De Dominicaanse Republiek 

De volgende staten zijn overeenkomstig artikel 6 tot het verdrag toegetreden: 

Nicaragua 
Liberia 
China (1917) 
Finland 
Polen 
Ethiopië 

1) Met reserve ten aanzien van artikel 44 van het bijbehorende reglement. 

Y-cie
.n

l



VERDRAG NOPENS DE WETTEN EN GEBRUIKEN VAN DE 
OORLOG TE LAND 1) 

VAN 18 OCTOBER 1907 

Overwegende dat, hoezeer ook naar de middelen wordt gezocht om de vrede te 
waarborgen en strijd met de wapenen tussen de volken te voorkomen, toch ook het 
geval behoort te worden voorzien, dat gebeurtenissen, die hun zorg niet mocht hebben 
kunnen afwenden, het beroep op de wapenen zouden te weeg brengen; 
- bezield met het verlangen, ook in dat uiterste geval, de belangen der mensheid en 
de steeds voortschrijdende eisen der beschaving te dienen; 
- oordelende, dat het te dien einde nodig is de algemene wetten en gebruiken van de 
oorlog te herzien, hetzij met het doel de wetten en gebruiken nauwkeuriger te om
schrijven, hetzij om daarin zekere grenzen te stellen, bestemd om de hardheid ervan 
zoveel mogelijk te beperken; 
- hebben het nodig geoordeeld op zekere punten aan te vullen en nader te bepalen 
het werk van de eerste vredesconferentie, die, ten gevolge der conferentie van Brus
sel van 1874, bezield door deze, door een wijze en edelmoedige voorzorg aanbevolen 
overwegingen, voorschriften heeft aangenomen, die ten doel hebben de gebruiken 
van de oorlog te land te omschrijven en te regelen. 

Volgens de opvatting der hoge verdragsluitende partijen zijn die voorschriften, bij 
welker vaststelling de wens heeft voorgezeten de rampen van de oorlog te vermin
deren, voor zover de militaire noodzakelijkheid zulks toelaat, bestemd om tot alge
mene gedragsregel te strekken voor de oorlogvoerenden in hun betrekkingen tot 
elkander en tot de bevolkingen. 
Het is evenwel niet mogelijk geweest reeds thans voorschriften te beramen, toepas
selijk op alle omstandigheden, welke zich in de werkelijkheid voordoen. 
Intussen kon het niet in de bedoeling der hoge verdragsluitende partijen liggen, dat 
de niet voorziene gevallen, bij gebreke van een geschreven bepaling, zouden zijn 
overgelaten aan de willekeurige beoordeling van hen, die de legers aanvoeren. 
In afwachting dat een meer volledig wetboek van de wetten van de oorlog kan worden 
uitgevaardigd, achten de hoge verdragsluitende partijen het nuttig te verklaren, dat 
in de gevallen, welke niet zijn begrepen in de door haar aangenomen reglementaire 
bepalingen, de bevolkingen en de oorlogvoerenden verblijven onder de bescherming 
en de heerschappij der beginselen van het volkenrecht, zoals die voortvloeien uit de 
tussen beschaafde volken gevestigde gebruiken, de wetten der menselijkheid en de 
eisen van het openbare rechtsbewustzijn. 
Zij verklaren, dat met name de artikelen 1 en 2 van het door haar aangenomen 
reglement in die zin moet worden opgevat. 

1) Deze Nederlandse vertaling Is ontleend aan het Koninklijk besluit van 22 februari 1910, Stb. 73, 
doch is in de nieuwe spelling overgezet. 
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.................. zijn het volgende overeenge o 

Art " e 

De verdragsluitende mogendheden vers re ,.;e aan hun krijgsmachten te land voor
schriften, die overeenkomen met het bij d1 verdrag gevoegde "Reglement betreffende 
de wetten en gebruiken van de oorlog te land". 

Artikel 2 

De bepalingen, vervat in het bij artikel 1 bedoelde reglement en in dit verdrag, zijn 
slechts van toepassing tussen de verdragsluitende mogendheden en slechts indien 
de oorlogvoerenden allen partij zijn bij het verdrag. 

Artikel 3 

De oorlogvoerende partij, die de bepalingen van genoemd reglement schendt, is, 
indien daardoor schade is geleden, tot schadeloosstelling gehouden. Zij is verant
woordelijk voor alle feiten, gepleegd door de personen, die van haar gewapende 
macht deel uitmaken. 

Artikel 4 

Dit verdrag vervangt voor de betrekkingen tussen de verdragsluitende mogendheden, 
na behoorlijke bekrachtiging, het verdrag van 29 Juli 1899, betreffende de wetten 
en gebruiken van de oorlog te land. 
Het verdrag van 1899 blijft van kracht voor de betrekkingen tussen de mogendheden, 
die het hebben getekend en niet eveneens dit verdrag bekrachtigen. 

Artikel 5 

Dit verdrag zal zo spoedig mogelijk worden bekrachtigd. 
De akten van bekrachtiging zullen te 's-Gravenhage worden nedergelegd. 
De eerste nederlegging van akten van bekrachtiging zal worden geconstateerd door 
een proces-verbaal, getekend door de vertegenwoordigers der mogendheden, die er 
aan deelnemen, en door de Nederlandse minister van buitenlandse zaken. 
De latere nederleggingen van akten van bekrachtiging zullen plaats hebben door 
middel van een geschreven kennisgeving, gericht aan de Nederlandse regering en 
vergezeld van het instrument van bekrachtiging. 
Een voor eensluidend verklaarde afdruk van het proces-verbaal betrekkelijk de eerste 
nederlegging van akten van bekrachtiging, van de in het voorgaande lid vermelde 
kennisgevingen, alsmede van de instrumenten van bekrachtiging, zal door de zorgen 
der Nederlandse regering en langs diplomatieke weg onmiddellijk worden overge
maakt aan de mogendheden, uitgenodigd tot de tweede vredesconferentie, alsmede 
aan de andere mogendheden, die tot het verdrag zullen zijn toegetreden. In de 
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gevallen, bedoeld in het voorgaande lid, zal genoemde regering haar tegelijkertijd 
doen weten de datum, waarop zij de kenn isgeving heeft ontvangen. 

Artikel 6 

De niet ondertekenende mogendheden zijn bevoegd tot dit verdrag toe te treden. 
De mogendheid, die wenst toe te treden, geeft van haar bedoeling schriftelijk kennis 
aan de Nederlandse regering, onder overmaking der akte van toetreding, die in de 
archieven van genoemde regering wordt nedergelegd. 
Die regering doet onmiddellijk aan alle andere mogendheden een voor eensluidend 
verklaarde afdruk toekomen van de kennisgeving, alsmede van de akte van toetre
ding, daarbij opgevende de datum, waarop zij de kenn isgeving heeft ontvangen. 

Artikel 7 

Dit verdrag treedt voor de mogendheden, die aan de eerste nederlegging van akten 
van bekrachtiging hebben deelgenomen, zestig dagen na de dagtekening van het 
proces-verbaal der nederlegging in werking en voor de mogendheden, die later de 
akten van bekrachtiging nederleggen of toetreden, zestig dagen nadat de kennis
geving der nederlegging van haar akten van bekrachtiging of van haar toetreding 
door de Nederlandse regering is ontvangen. 

Artikel 8 

Indien het gebeurde, dat een der verdragsluitende mogendheden dit verdrag mocht 
willen opzeggen, wordt de opzegging schriftelijk ter kenn is gebracht van de Neder
landse regering, die onmiddellijk een voor eenslu idend verklaarde afdruk der kennis
geving doet toekomen aan alle andere mogendheden en haar daarbij doet weten 
de datum, waarop zij haar heeft ontvangen. 
De opzegging heeft slechts gevolg ten opzichte van de mogendheid, die ervan kennis 
heeft gegeven, en één jaar, nadat de kenn isgeving ervan de Nederlandse regering 
heeft bereikt. 

Artikel 9 

Een register, gehouden door het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken, wijst 
aan de datum der nederlegging van de akten van bekrachtig ing , geschied ingevolge 
artikel 5, de leden 3 en 4, alsmede de datum, waarop de kennisgevingen van toe
treding (artikel 6, lid 2) of van opzegging (artikel 8, lid 1) zijn ontvangen. 
Iedere verdragsluitende mogendheid is bevoegd kennis te nemen van dat register en 
er voor eensluidend verklaarde uittreksels uit te vragen. 

Gedaan te 's-Gravenhage, de achttiende October een duizend negen honderd en 
zeven, in een enkel exemplaar, dat nedergelegd blijft in de archieven der Nederlandse 
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regering en waarvan voor eensluidend verklaarde afdrukken langs diplomatieke weg 
worden gezonden aan de mogendheden, die tot de tweede vredesconferentie zijn 
uitgenodigd. 

Bijlage 

REGLEMENT BETREFFENDE DE WETTEN EN GEBRUIKEN 
VAN DE OORLOG TE LAND 

AFDELING 1 

VAN DE OORLOGVOERENDEN 

HOOFDSTUK 1 

Van de hoedanigheid van oorlogvoerende 

Artikel 1 

De wetten, de rechten en de verplichtingen van de oorlog zijn niet alleen toepasselijk 
op het leger, maar ook op de militiën en op de vrijwilligerskorpsen, die voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 

1. aan hun hoofd een persoon hebben, die verantwoordelijk is voor zijn onder-
geschikten; 

2. een vast en op enige afstand herkenbaar onderscheidingsteken hebben; 
3. de wapenen openlijk dragen; 
4. zich in hun handelingen gedragen naar de wetten en gebruiken van de oorlog. 

In de landen, waar het leger geheel of ten dele uit militiën of uit vrijwilligerskorpsen 
is samengesteld, zijn deze onder de benaming leger begrepen. 

Artikel 2 

De bevolking van een niet-bezet gebied, die bij de nadering van de vijand uit eigen 
beweging de wapenen opneemt om de invallende troepen te bestrijden, zonder de 
tijd te hebben zich te organiseren overeenkomstig artikel 1, wordt als oorlogvoe
rende beschouwd, indien zij de wapenen openlijk draagt en indien zij de wetten en 
de gebruiken van de oorlog eerbiedigt. 

Artikel 3 

De gewapende machten der oorlogvoerende partijen kunnen bestaan uit strijders 
en niet-strijders. Ingeval zij door de vijand gevangen worden genomen, hebben beiden 
recht op de behandeling als krijgsgevangenen. 
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HOOFDSTUK Il 

Van de krijgsgevangenen 

Artikel 4 

De krijgsgevangenen zijn in de macht van de vijandelijke regering, maar niet van de 
personen of legerafdelingen, die hen gevangen hebben genomen. 
Zij moeten met menslievendheid worden behandeld. 
Alles wat hun persoonlijk toebehoort, uitgezonderd wapenen, paarden en militaire 
papieren, blijft hun eigendom. 

Artikel 5 

De krijgsgevangenen kunnen worden onderworpen aan internering in een stad, ves
ting, kamp of welke andere plaats ook, onder gehoudenheid zich vandaar niet buiten 
zekere vastgestelde grenzen te verwijderen; maar zij mogen niet worden opgesloten 
dan bij wege van onvermijdelijke veiligheidsmaatregel, en slechts zolang de om
standigheden voortduren, die die maatregel nodig maken. 

Artikel 6 

De staat kan de krijgsgevangenen, met uitzondering van de officieren, tot het ver
richten van arbeid bezigen overeenkomstig hun rang of graad en hun geschiktheid. 
Deze arbeid mag niet overmatig zijn en generlei verband houden met de krijgsver
richtingen. 
De krijgsgevangenen kunnen worden gemachtigd om te arbeiden voor rekening van 
openbare besturen of van particulieren, of voor hun eigen rekening. 
De arbeid, voor de staat verricht, wordt betaald volgens de tarieven, geldig voor mili
tairen van het eigen leger wanneer deze dezelfde arbeid verrichten, of indien die ta
rieven niet bestaan, volgens een tarief naar evenredigheid van de verrichte arbeid. 
Wanneer de arbeid plaats heeft voor rekening van andere openbare besturen of 
voor particulieren, worden de voorwaarden daarvan geregeld in overleg met het 
militaire gezag. 
Het arbeidsloon der krijgsgevangenen moet dienen om hun lot te verzachten, en 
het overschot wordt hun uitbetaald op het ogenblik van hun invrijheidstelling, 
behoudens aftrek van de kosten van onderhoud. 

Artikel 7 

De regering, in wier macht de krijgsgevangenen zich bevinden, is belast met hun 
onderhoud. 
Bij gebreke van een bijzondere schikking tussen de oorlogvoerenden worden de 
krijgsgevangenen, wat voeding, ligging en kleding betreft, op dezelfde voet behandeld 
als de troepen van de regering, die hen gevangen heeft genomen. 
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Artikel 8 

De krijgsgevangenen zijn onderworpen aan de wetten, reglementen en orders, gel
dende voor het leger van de staat, in wiens macht zij zich bevinden. Elke daad van 
insubordinatie wettigt te hunnen opzichte de vereiste dwangmaatregelen. 
De ontvluchte krijgsgevangenen, die weder worden gevat alvorens zij hun eigen leger 
hebben kunnen bereiken of het gebied, bezet door het leger dat hen gevangen heeft 
genomen, hebben kunnen verlaten, kunnen disciplinair worden gestraft. 
Krijgsgevangenen die, nadat het hun gelukt is te ontkomen, opnieuw krijgsgevangen 
worden gemaakt, zijn wegens hun vroegere vlucht niet strafbaar. 

Artikel 9 

iedere krijgsgevangene is gehouden, indien hij daaromtrent wordt ondervraagd, 
zijn ware namen en zijn ware rang of graad op te geven; ingeval hij in strijd met deze 
regel mocht handelen, stelt hij zich bloot aan een beperking der voorrechten, welke 
zijn toegestaan aan de krijgsgevangenen van de categorie, waartoe hij behoort. 

Artikel 10 

De krijgsgevangenen kunnen op hun erewoord in vrijheid worden gesteld, indien 
de wetten van hun land hun zulks veroorloven; in zodanig geval zijn zij gehouden 
onder verband van hun persoonlijke eer, met de meeste nauwgezetheid, zo tegenover 
hun eigen regering als tegenover de regering, die hen gevangen heeft genomen, de 
verplichtingen te vervullen, die zij op zich mochten hebben genomen. 
Hun eigen regering is alsdan gehouden van hen generlei dienst te vorderen of aan 
te nemen, strijdig met het gegeven woord. 

Artikel 11 

Een krijgsgevangene kan niet worden gedwongen zijn vrijheid op erewoord aan te 
nemen, evenzo is de vijandelijke regering niet verplicht het verzoek in te willigen 
van de gevangene, die zijn invrijheidstelling op erewoord verlangt. 

Artikel 12 

iedere krijgsgevangene, op erewoord in vrijheid gesteld, die weder wordt gevat 
terwijl hij de wapens draagt tegen de regering, jegens welke hij zich op zijn eer ver
bonden had, of tegen haar bondgenoten, verliest het recht op de behandeling als 
krijgsgevangene en kan gerechtelijk worden vervolgd. 

Artikel 13 

De personen, die een leger volgen, zonder daarvan rechtstreeks deel uit te maken, 
zoals correspondenten en berichtgevers van dagbladen, marketentsters, leveranciers, 
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hebben, indien zij in de macht vallen van de vijand en deze het nuttig oordeelt hen 
aan te houden, het recht om als krijgsgevangenen te worden behandeld, op voor
waarde, dat zij zijn voorzien van een legitimatiebewijs van de militaire overheid van 
het leger, dat zij vergezelden. 

Artikel 14 

Dadelijk bij de aanvang der vijandelijkheden wordt in ieder der oorlogvoerende 
staten, en in de onzijdige landen, bijaldien deze oorlogvoerenden op hun gebied 
mochten hebben toegelaten, een bureau van inlichtingen nopens de krijgsgevangenen 
ingesteld. Dat bureau, belast met de beantwoording van alle navragen hen betref
fende, ontvangt van de verschillende bevoegde takken van dienst alle aanwijzingen 
betreffende de interneringen en verplaatsingen, de invrijheidstellingen op erewoord, 
de uitwisselingen, de ontvluchtingen, de opnemingen in de hospitalen, de sterfge
vallen, alsmede de andere inlichtingen, nodig om voor elke krijgsgevangene een 
individuele kaart op te maken en bij te houden. Het bureau moet op die kaart het 
stamboeknummer, de naam en voornaam, de leeftijd, de plaats van herkomst, de 
rang, het troepencorps, de wonden, de datum en de plaats der gevangenneming, der 
interneringen, der verwondingen en van het overlijden, alsmede alle bijzondere op
merkingen vermelden. De individuele kaart wordt na het sluiten van de vrede in het 
bezit gesteld van de regering van de andere oorlogvoerende. 
Het bureau van inlichtingen is mede belast met het bewaren, verzamelen en aan de 
belanghebbenden opzenden van alle voorwerpen voor persoonlijk gebruik, gelds
waarden, brieven enz., die op de slagvelden worden gevonden of door de op hun 
woord vrijgelaten, de uitgewisselde, de ontvluchte of de in de hospitalen en ambu
lances overleden krijgsgevangenen worden achtergelaten. 

Artikel 15 

De verenigingen tot het verstrekken van hulp aan krijgsgevangenen, welke volgens 
de wet van hun land op regelmatige wijze zijn ingesteld en ten doel hebben de 
tussenpersonen te zijn voor het weldadigheidsbetoon, ontvangen, binnen de perken, 
door de militaire noodzakelijkheid en de administratieve regelen gesteld, van de 
oorlogvoerenden voor zichzelf en voor hun behoorlijk gemachtigde agenten alle 
medewerking om hun menslievende taak doeltreffend te kunnen volbrengen. De afge
vaardigden van die verenigingen kunnen worden toegelaten tot het verstrekken van 
hulp in de depots van internering, alsmede op de étappeplaatsen der gevangenen, 
die naar hun vaderland terugkeren, krachtens een persoonlijke vergunning, afgegeven 
door de militaire overheid, en mits zij zich schriftelijk verbinden zich te onderwerpen 
aan alle maatregelen van orde en politie, welke die overheid mocht voorschrijven. 

Artikel 16 

De bureaus van inlichtingen genieten vrijdom van port. De brieven, postwissels en 
geldswaarden, alsmede de postpakketten, bestemd voor de krijgsgevangenen of 
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door hen verzonden, zijn vrijgesteld van alle postheffingen, zo,•,e ï~ ce la den van 
afzending en van bestemming, als in de tussengelegen landen. 
De giften en ondersteuningen in natura, bestemd voor de krijgsge. a'"'ge e worden 
toegelaten vrij van alle invoer- en andere rechten, alsmede van oe rachtKosten 
op de spoorwegen door de staat geëxploiteerd. 

Artikel 17 

De krijgsgevangenen officieren kunnen, indien deze wordt verstrekt, de toeslag op 
hun traktement ontvangen, die hun in die toestand door de reglementen van hun 
land wordt toegekend, onder gehoudenheid van terugbetaling door hun regering. 

Artikel 18 

Alle vrijheid wordt aan de krijgsgevangenen gelaten voor de uitoefening van hun 
godsdienstplichten, daaronder begrepen het bijwonen der godsdienstoefeningen van 
hun gezindte, op voorwaarde alleen, dat zij zich gedragen naar de maatregelen van 
orde en politie, door de militaire overheid voorgeschreven. 

Artikel 19 

De testamenten der krijgsgevangenen worden in bewaring genomen of verleden op 
dezelfde wijze als voor de militairen van het eigen leger. 
Men volgt evenzeer dezelfde regelen ten aanzien der stukken betreffende het bewijs 
van overlijden, alsmede ten aanzien van de teraardebestelling van de krijgsgevan
genen, waarbij met hun graad en hun rang rekening wordt gehouden. 

Artikel 20 

Na het sluiten van de vrede moet de terugkeer van de krijgsgevangenen naar hun 
vaderland binnen de kortst mogelijke tijd geschieden. 

HOOFDSTUK 111 

Van de zieken en de gewonden 

Artikel 21 

De verplichtingen der oorlogvoerenden betreffende de zorg voor de zieken en ge
wonden worden beheerst door het verdrag van Genève 1). 

1) Het verdrag van Genève van 22 augustus 1864 of dat van 6 juli 1906; die verdragen zijn niet 
opgenomen in deze verzameling. 
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AFDELING Il 

VAN DE VIJANDELIJKHEDEN 

HOOFDSTUK 1 

Van de middelen om de vijand te benadelen, van de belegeringen 
en bombardementen 

Artikel 22 

De oorlogvoerenden hebben geen onbegrensd recht ten aanzien van de keuze der 
middelen om de vijand te benadelen. 

Artikel 23 

Behalve de verbodsbepalingen, door bijzondere verdragen vastgesteld, is het met 
name ontzegd: 

a. vergift of vergiftigde wapenen te bezigen; 
b. personen, behorende tot het vijandelijke volk of leger, verraderlijk te doden 

of te verwonden; 
c. een vijand te doden of te verwonden, die, de wapenen nedergelegd of geen 

middelen tot verdediging meer hebbende, zich op genade of ongenade heeft 
overgegeven; 

d. te verklaren, dat geen kwartier wordt verleend; 
e. wapenen, projectielen of stoffen te bezigen, die nodeloze smarten kunnen 

veroorzaken; 
f. onrechtmatig gebruik te maken van de parlementaire vlag, de nationale vlag 

of de militaire onderscheidingstekenen en de uniform van de vijand, alsmede 
van de onderscheidingstekenen van het verdrag van Genève; 

g. vijandelijke eigendommen te vernielen of in beslag te nemen, behalve ingeval 
dat vernielen of in beslag nemen door oorlogsnoodzaak gebiedend wordt 
gevorderd; 

h. de rechten en vorderingen der onderdanen van de tegenpartij vervallen, ge-
schorst of niet ontvankelijk in rechten te verklaren. 

Eveneens is het een oorlogvoerende verboden de onderdanen der tegenpartij te 
dwingen deel te nemen aan krijgsverrichtingen, gericht tegen hun land, zelfs in het 
geval dat zij vóór de aanvang van de oorlog in zijn dienst waren geweest. 

Artikel 24 

De krijgslisten en het bezigen van de middelen, nodig om zich inlichtingen te ver
schaffen nopens de vijand en het terrein, worden beschouwd als geoorloofd. 
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Artikel 25 

Het is verboden steden, dorpen, woningen of gebouwen, die niet worden verdedigd, 
met welke middelen ook, aan te vallen of te bombarderen. 

Artikel 26 

De bevelhebber der aanvallende troepen moet, alvorens tot het bombardement over 
te gaan, en behoudens het geval van een aanval stormenderhand, alles doen wat van 
hem afhangt om de overheden daarvan te verwittigen. 

Artikel 27 

Bij de belegeringen en bombardementen moeten alle nodige maatregelen worden 
genomen om de gebouwen, gewijd aan de erediensten, aan de kunsten, de weten
schappen en aan de weldadigheid, de geschiedkundige gedenktekenen, de hospitalen 
en de plaatsen, waar zieken en gewonden zijn bijeengebracht, zoveel mogelijk te 
sparen, op voorwaarde, dat zij niet gelijktijdig voor een militair doeleinde worden 
gebruikt. 
Het is de plicht der belegerden die gebouwen of plaatsen van verzameling aan te 
duiden door bijzondere, goed zichtbare tekenen, die vooraf ter kennis van de belege
raar zijn gebracht. 

Artikel 28 

Het is verboden zelfs een stormenderhand genomen stad of plaats aan plundering 
over te leveren. 

HOOFDSTUK Il 

Van de spionnen 

Artikel 29 

Als spion kan alleen worden beschouwd de persoon, die, heimelijk of onder valse 
voorwendsels, in de kring der krijgsverrichtingen van een oorlogvoerende inlich
tingen inwint of tracht in te winnen, met het oogmerk die aan de tegenpartij mede 
te delen. 
Alzo worden de niet vermomde militairen, die in het gebied der krijgsverrichtingen 
van het vijandelijke leger zijn binnengedrongen ten einde inlichtingen in te winnen, 
niet als spionnen beschouwd. Evenmin worden als spionnen beschouwd: de militairen 
en de niet-militairen, die, belast met het overbrengen van berichten, welke zijn 
bestemd hetzij voor hun eigen leger, hetzij voor het vijandelijke leger, openlijk hun 
opdracht vervullen. Tot deze categorie behoren eveneens zij, die in luchtballons zijn 
uitgezonden ten einde berichten over te brengen en, in het algemeen, de gemeen
schap tussen de verschillende delen van een leger of van een gebied te onderzoeken. 
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Artikel 30 

De op heterdaad betrapte spion kan niet zonder voorafgaande rechterlijke uitspraak 
worden gestraft. 

Artikel 31 

De spion die, nadat hij het leger waartoe hij behoort weder heeft bereikt, later door 
de vijand wordt gevat, wordt als krijgsgevangene behandeld en kan voor zijn vroegere 
daden van spionnage niet meer ter verantwoording worden geroepen. 

HOOFDSTUK 111 

Van de parlementairen 

Artikel 32 

Als parlementair wordt beschouwd de persoon, die door een der oorlogvoerenden 
is gemachtigd om met de andere in onderhandeling te treden en die zich met de witte 
vlag vertoont. Hij heeft recht op onschendbaarheid evenals de trompetter, hoorn
blazer of tamboer, de vaandeldrager en de tolk, die hem mochten vergezellen. 

Artikel 33 

De bevelhebber, aan wie een parlementair is afgezonden, is niet verplicht hem onder 
alle omstandigheden te ontvangen. 
Hij kan alle maatregelen nemen, nodig om te beletten, dat de parlementair van zijn 
zending gebruik maakt om zich inlichtingen te verschaffen. 
Hij heeft het recht, in geval van misbruik, de parlementair tijdelijk aan te houden. 

Artikel 34 

De parlementair verliest zijn recht op onschendbaarheid, indien het stellig en on
wederlegbaar is bewezen, dat hij van zijn bevoorrechte toestand gebruik heeft 
gemaakt om een daad van verraad uit te lokken of te plegen. 

HOOFDSTUK IV 

Van de capitulatiën 

Artikel 35 

De capitulatiën, welke tussen de verdragsluitende partijen worden gesloten, moeten 
rekening houden met de regelen van de krijgseer. 
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Zijn zij eenmaal vastgesteld, dan moeten zij door beide partijen nauwgezet worden 
nageleefd. 

HOOFDSTUK V 

Van de wapenstilstand 

Artikel 36 

De wapenstilstand schorst de krijgsverrichtingen door een wederkerige overeenkomst 
tussen de oorlogvoerende partijen. Indien de duur van de wapenstilstand niet is 
bepaald, kunnen de oorlogvoerende partijen te allen tijde de krijgsverrichtingen 
hervatten, mits de vijand, overeenkomstig de bepalingen van de wapenstilstand, 
binnen de afgesproken tijd vooruit gewaarschuwd zij. 

Artikel 37 

De wapenstilstand kan algemeen of plaatselijk zijn. De eerste schorst de krijgs
verrichtingen der oorlogvoerende staten overal, de tweede slechts tussen bepaalde 
gedeelten der oorlogvoerende legers en binnen een bepaalde kring. 

Artikel 38 

De wapenstilstand moet officieel en tijdig aan de bevoegde overheden en aan de 
troepen bekend worden gemaakt. De vijandelijkheden worden onmiddellijk na de 
bekendmaking of op het bepaalde tijdstip geschorst. 

Artikel 39 

Het hangt van de verdragsluitende partijen af om in de bepalingen van de wapen
stilstand het verkeer vast te stellen, dat op het oorlogstoneel mag plaats hebben met 
de bevolkingen en tussen hen onderling. 

Artikel 40 

Elke ernstige schennis van de wapenstilstand door een der partijen geeft aan de 
andere het recht die op te zeggen en zelfs, in een dringend geval, de vijandelijkheden 
onmiddellijk te hervatten. 

Artikel 41 

De schennis van de bepalingen van de wapenstilstand door particulieren, die uit 
eigen beweging handelen, geeft slechts recht om de bestraffing der schuldigen en, 
zo daartoe aanleiding bestaat, schadevergoeding voor de geleden verliezen te 
vorderen. 
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AFDELING 111 

VAN HET MILITAIR GEZAG OP HET GRONDGEBIED VAN DE 
VIJANDELIJKE STAAT 

Artikel 42 

Een grondgebied wordt als bezet beschouwd, wanneer het zich feitelijk bevindt onder 
het gezag van het vijandelijke leger. 
De bezetting strekt zich slechts uit over die delen van het grondgebied, waar dat 
gezag is gevestigd en in staat is zich te doen gelden. 

Artikel 43 

Wanneer het gezag van de wettelijke overheid feitelijk is overgegaan in handen van 
degene, die het gebied heeft bezet, neemt deze alle maatregelen, die in zijn ver
mogen staan, ten einde zoveel mogelijk de openbare orde en het openbare leven te 
herstellen en te verzekeren en zulks, behoudens volstrekte verhindering, met eer
biediging van de in het land geldende wetten. 

Artikel 44 1) 

Het is een oorlogvoerende verboden de bevolking van een bezet gebied te dwingen 
inlichtingen te geven over het leger van de andere oorlogvoerende of over zijn ver
dedigingsmiddelen. 

Artikel 45 

Het is verboden de bevolking van een bezet gebied te noodzaken trouw te zweren 
aan de vijandelijke mogendheid. 

Artikel 46 

De eer en de rechten van het gezin, het leven der personen en de bijzondere eigen
dom, alsmede de godsdienstige overtuig ing en de uitoefening van de erediensten 
moeten worden geëerbiedigd. 
De bijzondere eigendom kan niet worden verbeurdverklaard. 

Artikel 47 

Plundering is uitdrukkelijk verboden. 

1) Bij de ondertekening van het verdrag maakten het Keizerrijk Duitsland, Japan, Oostenrijk, Hon
garije en het Keizerrijk Rusland voorbehoud ten aanzien van dit artikel. 
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Artikel 48 

Indien de bezetter in het bezette grondgebied de belastingen, rechten en tollen heft, 
ten bate van de staat vastgesteld, doet hij dat zoveel mogelijk volgens de regelen, 
geldende voor de grondslagen en de verdeling, en vloeit daaruit voor hem de ver
plichting voort om te voorzien in de kosten van het bestuur van het bezette gebied 
in dezelfde mate als de wettelijke regering daartoe verplicht was. 

Artikel 49 

Indien, buiten en behalve de belastingen, bedoeld in het vorige artikel, de bezetter 
in het bezette grondgebied andere heffingen in geld doet, kan dat slechts geschieden 
ter voorziening in de behoeften van het leger of van het bestuur van dat grondgebied. 

Artikel 50 

Generlei gemeenschappelijke straf, in geld of van andere aard, mag worden uit
gevaardigd tegen de bevolkingen op grond van persoonlijke handelingen, waarvoor 
zij in haar geheel niet als hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden beschouwd. 

Artikel 51 

Geen heffing geschiedt dan krachtens een schriftelijk bevel en onder verantwoor
delijkheid van een bevelvoerend generaal. 
De heffing geschiedt zoveel mogelijk naar de regels, geldende voor de grondslagen 
en de verdeling der bestaande belastingen. 
Voor elke betaling wordt een ontvangstbewijs aan de belastingplichtigen uitgereikt. 

Artikel 52 

Requisitiën in natura en persoonlijke diensten kunnen van de gemeenten of van de 
bewoners niet worden geëist dan ter voorziening in de behoeften van het bezettings
leger. Zij moeten in verhouding staan tot de hulpmiddelen van het land en van die 
aard zijn, dat zij voor de bevolkingen niet de verplichting medebrengen om aan de 
krijgsverrichtingen tegen haar vaderland deel te nemen. 
Die requisitiën en de diensten worden slechts gevorderd met machtiging van de 
bevelhebber in de bezette plaats. 
De leveringen in natura worden, voor zover mogelijk, dadelijk betaald; kan dat niet 
geschieden, dan worden zij door ontvangstbewijzen gestaafd en heeft de betaling der 
verschuldigde sommen zo spoedig mogelijk plaats. 

Artikel 53 

Het leger, dat een gebied bezet, kan slechts in bezit nemen het gerede geld, de 
fondsen en de invorderbare waarden, die aan de staat toebehoren, de wapendepots, 
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vervoermiddelen, magazijnen en voorraden en in het algemeen alle roerende eigen
dommen van de staat, die van zodanige aard zijn, dat zij voor de krijgsverrichtingen 
kunnen dienen. 
Alle middelen te land, ter zee en in de lucht tot de overbrenging van berichten, tot 
vervoer van personen of zaken dienende, buiten de gevallen beheerst door het 
zeerecht, de wapenvoorraden en in het algemeen elke soort oorlogsmunitie, kunnen 
in beslag worden genomen, zelfs indien zij aan bijzondere personen toebehoren, maar 
moeten worden teruggegeven en de schadeloosstellingen worden bij de vrede 
geregeld. 

Artikel 54 

De onderzeese kabels, welke een bezet gebied met een onzijdig gebied verbinden, 
kunnen slechts in geval ener volstrekte noodzakelijkheid in beslag worden genomen 
of worden vernietigd. Zij moeten eveneens worden teruggegeven en de schadeloos
stellingen worden bij de vrede geregeld. 

Artikel 55 

De staat, die een gebied heeft bezet, mag zich slechts beschouwen als beheerder 
en vruchtgebruiker der openbare gebouwen, onroerende eigendommen, bossen en 
landbouwondernemingen, welke aan de vijandelijke staat behoren en zich in de 
bezette landstreek bevinden. Hij moet het grondkapitaal dier eigendommen in zijn 
geheel laten en die overeenkomstig de regelen van het vruchtgebruik beheren. 

Artikel 56 

De eigendommen der gemeenten, die der inrichtingen, gewijd aan openbare ere• 
diensten, aan weldadigheid, aan het onderwijs, aan de kunsten en aan de wetenschap
pen, ook al behoren deze aan de staat, moeten worden behandeld op gelijke voet als 
particuliere eigendommen. 
Alle inbeslagneming, opzettelijke vernieling of beschadiging van dergelijke inrich
tingen, van geschiedkundige monumenten, van werken van kunst of wetenschap is 
verboden en moet worden vervolgd. 
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VERDRAG VAN GENEVE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN 
KRIJGSGEVANGENEN VAN 12 AUGUSTUS 1949 

De volgende staten hebben het verdrag bekrachtigd of zijn tot het verdrag toe
getreden. 1) 

Afghanistan 
Albanië 
Algerije 
Argentinië 
Australië 
Barbados 
België 
Bondsrepubliek Duitsland 
(Oost-Duitsland) 
Botswana 
Brazilië 
Bulgarije 
Canada 
Centraal Afrikaanse Republiek 
Ceylon 
Chili 
Columbia 
Cuba 
Cyprus 
Dahomey 
Denemarken 
Dominicaanse Republiek 
Ecuador 
Egypte 
Federatie van Malaya 
Finland 
Frankrijk 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Griekenland 
Groot-Brittanië en Noord-Ierland 
Guatemala 
Guyana 
Haïti 

Hongarije 
Honduras 
Ierland 
India 
Indonesië 
Irak 
Iran 
Israël 
Italië 
Ivoorkust 
Jamaica 
Japan 
Jordanië 
Kambodja 
Kameroen 
Kenia 
Koeweit 
Kongo 
(Noord) Korea 
(Zuid) Korea 
Laos 
Lesotho 
Libanon 
Liberia 
Libye 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Malta 
Marokko 
Mauretanië 
Mexico 
Monaco 

1) Voorbehouden zUn vermeld In een noot bU de betrokken artikelen. 
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Nederland 
Nepal 
Nicaragua 
Nieuw Zeeland 
Niger 
Nigeria 
Noorwegen 
Oekraïne 
Oostenrijk 
Opper Volta 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Philippijnen 
Polen 
Portugal 
Republiek Zuid-Afrika 
Roemenië 
Rwanda 
Salvador 
San Marino 
Saoedi Arabië 
Senegal 
Sierra Leone 
Soedan 
Somaliland 

Spanje 
Syrië 
Tanganjika 
Thailand 
Tobago 
Togoland 
Trinidad 
Tsechoslowakije 
Tunesië 
Turkije 
Unie van socialistische 

sowjetrepublieken 
Urugay 
Vaticaanstad 
Venezuela 
Verenigde staten van Amerika 1) 

Vietnam 
(Noord) Vietnam 
Volksrepubliek China 
Volksrepubliek Mongolië 
Wit-Rusland 
IJsland 
Zambia 
Zuidslavië 
Zweden 
Zwitserland 

1) Rejecting the reservations which states have made with respect to the Geneva Convention relativa 
to the treatment of prisoners of war, the USA accepts treaty relation wlth all parties to that con
ventlon, except as to the changes proposed by such reservatlons. 
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VERDRAG VAN GENÈVE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN 
KRIJGSGEVANGENEN, VAN 12 AUGUSTUS 1949 

De ondergetekenden, gevolmachtigden van de regeringen, vertegenwoordigd op de 
diplomatieke conferentie, welke te Genève van 21 April tot 12 Augustus 1949 is 
bijeengekomen tot herziening van het verdrag, gesloten te Genève op 27 Juli 1929, 
betreffende de behandeling van krijgsgevangenen, zijn het volgende overeenge
komen: 

TITEL 1 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich dit verdrag onder alle omstandig
heden te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. 

Artikel 2 

Onverminderd de bepalingen, welke reeds in tijd van vrede in werking moeten 
treden, is dit verdrag van toepassing ingeval een oorlog is verklaard of bij ieder ander 
gewapend conflict, dat ontstaat tussen twee of meer der hoge verdragsluitende par
tijen, zelfs indien de oorlogstoestand door één der partijen niet wordt erkend. 
Het verdrag is eveneens van toepassing in alle gevallen van gehele of gedeeltelijke 
bezetting van het grondgebied van een hoge verdragsluitende partij, zelfs indien die 
bezetting geen gewapende tegenstand ontmoet. 
Indien één der in conflict zijnde mogendheden geen partij is bij dit verdrag, blijven 
de mogendheden, die wel partij zijn, niettemin in haar onderlinge betrekkingen 
hierdoor gebonden. Bovendien zullen zij door het verdrag gebonden zijn ten opzichte 
van bedoelde mogendheid, indien deze de bepalingen daarvan aanvaardt en toepast. 

Artikel 3 

In geval van een gewapend conflict op het grondgebied van één der hoge verdrag
sluitende partijen, hetwelk geen internationaal karakter draagt, is ieder der partijen 
bij het conflict gehouden ten minste de volgende bepalingen toe te passen: 

1. Personen, die niet rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen, met inbe
grip van personeel van strijdkrachten, dat de wapens heeft nedergelegd, en zij, 
die buiten gevecht zijn gesteld door ziekte, verwonding, gevangenschap of 
enige andere oorzaak, moeten onder alle omstandigheden menslievend worden 
behandeld, zonder enig voor hen nadelig onderscheid, gegrond op ras, huid
kleur, godsdienst of geloof, geslacht, geboorte of maatschappelijke welstand 
of enig ander soortgelijk criterium. 
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Te dien einde zijn en blijven te allen tijde en overal ten aanzien van boven
genoemde personen verboden: 
a. aanslag op het leven en lichamelijke geweldpleging, in het bijzonder het 

doden op welke wijze ook, verminking, wrede behandeling en marteling; 
b. het nemen van gijzelaars; 
c. aanranding van de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende 

en onterende behandeling; 
d. het uitspreken en tenuitvoerleggen van vonnissen zonder voorafgaande 

berechting door een op regelmatige wijze samengesteld gerecht, dat alle 
gerechtelijke waarborgen biedt, door de beschaafde volken als onmis
baar erkend. 

2. De gewonden en zieken moeten worden verzameld en verzorgd. 
Een onpartijdige humanitaire organisatie, zoals het Internationale comité van het 
Rode Kruis, kan haar diensten aan de partijen bij het conflict aanbieden. 
De partijen bij het conflict zullen er verder naar streven door middel van bijzondere 
overeenkomsten de andere of een deel der andere bepalingen van dit verdrag van 
kracht te doen worden. 
De toepassing van bovenstaande bepalingen zal niet van invloed zijn op de juridische 
status van de partijen bij het conflict. 

Artikel 4 

A. Krijgsgevangenen in de zin van dit verdrag, zijn de personen die, behorende tot 
één der volgende categorieën, in handen van de vijand zijn gevallen: 

22 

1. leden van de gewapende macht van een partij bij het conflict, alsmede leden 
van de militiën en vrijwilligerskorpsen, welke deel uitmaken van die gewapende 
macht; 

2. leden van andere militiën en leden van andere vrijwilligerskorpsen, met inbe
grip van die georganiseerde verzetsgroepen, behorende tot een partij bij het 
conflict en optredende binnen of buiten het eigen grondgebied, zelfs indien dit 
grondgebied is bezet, mits die militiën of vrijwilligerskorpsen, de georganiseer
de verzetsgroepen inbegrepen, voldoen aan de volgende voorwaarden: 
a. onder bevel staan van een persoon, die verantwoordelijk is voor zijn 

ondergeschikten; 
b. een vast en op enige afstand herkenbaar onderscheidingsteken hebben; 
c. de wapens openlijk dragen; 
d. zich in hun handelingen gedragen naar de wetten en gebruiken van de 

oorlog; 
3. leden van de geregelde strijdkrachten, die er zich op beroepen in dienst te 

staan van een regering of van een autoriteit, die niet worden erkend door de 
gevangenhoudende mogendheid; 

4. personen, die de gewapende macht volgen zonder daarvan rechtstreeks deel 
uit te maken, zoals burgerleden van bemanningen van militaire luchtvaartuigen, 
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oorlogscorrespondenten, leveranciers, leden van werkeenheden of van dien
sten, belast met de verzorging van het welzijn der militairen, mits zij daartoe 
machtiging hebben ontvangen van de strijdmacht, die zij begeleiden, welke 
strijdmacht hun te dien einde een identiteitskaart zal verstrekken overeen
komstig het model, dat als bijlage aan dit verdrag is gehecht; 

5. leden van de bemanningen van de koopvaardijvloot, met inbegrip van gezag
voerders, stuurlieden en leerlingen, en de bemanningen van de burgerlucht
vaartuigen van de partijen bij het conflict, die niet een gunstiger behandeling 
op grond van andere bepalingen van het internationale recht genieten; 

6. de bevolking van een niet-bezet gebied, die bij het naderen van de vijand, uit 
eigen beweging de wapens opneemt om de invallende troepen te bestrijden, 
zonder tijd te hebben gehad zich tot geregelde gewapende eenheden te orga
niseren, mits zij de wapens openlijk draagt en de wetten en gebruiken van de 
oorlog eerbiedigt. 

B. Evenzo zullen als krijgsgevangenen overeenkomstig dit verdrag worden be
handeld: 

1. personen, behorende of behoord hebbende tot de gewapende macht van het 
bezette land, indien op grond daarvan de bezettende mogendheid het nood
zakelijk oordeelt hen te interneren - zelfs indien zij hen aanvankelijk heeft 
vrijgelaten, terwijl de vijandelijkheden nog voortgang vinden buiten het door 
haar bezet gebied - in het bijzonder na een niet-geslaagde poging van die 
personen om zich te voegen bij de gewapende macht, waartoe zij behoren en 
welke aan de strijd deelneemt, dan wel wanneer zij geen gevolg geven aan een 
sommatie, tot hen gericht met het oogmerk hen te interneren; 

2. personen, behorende tot één van de in dit artikel opgesomde categorieën, die 
door onzijdige of niet-oorlogvoerende mogendheden op haar grondgebied zijn 
toegelaten en die deze mogendheden op grond van het internationale recht 
verplicht zijn te interneren, onverminderd iedere gunstiger behandeling, welke 
die mogendheden mochten goedvinden hun toe te kennen en met uitzondering 
van de bepalingen der artikelen 8, 10, 15, 30, vijfde lid, 58 tot en met 67, 92, 
126 en van de bepalingen betreffende de beschermende mogendheid, wanneer 
tussen de partijen bij het conflict en de betrokken onzijdige of niet-oorlog
voerende mogendheid diplomatieke betrekkingen bestaan. Wanneer zodanige 
diplomatieke betrekkingen bestaan, zijn de partijen bij het conflict, tot welke 
die personen behoren, bevoegd ten aanzien van hen de taak uit te oefenen, 
welke ingevolge dit verdrag op de beschermende mogendheden rust, onver
minderd de functies, welke de partijen overeenkomstig de diplomatieke en 
consulaire gebruiken en verdragen normaal reeds uitoefenen. 

C. Dit artikel laat de status van het geneeskundige personeel en van de geestelijken, 
als bepaald in artikel 33 van dit verdrag, onverlet. 
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Artikel 5 

Dit verdrag is van toepassing op de personen, bedoeld in artikel 4, zodra zij in 
handen van de vijand zijn gevallen en tot op het ogenblik, waarop hun definitieve 
invrijheidstelling en repatriëring is voltooid. 
In geval van twijfel of personen, die een oorlogshandeling hebben verricht en in 
handen van de vijand zijn gevallen, behoren tot één van de in artikel 4 opgesomde 
categorieën, zullen die personen de bescherming van dit verdrag genieten in afwach
ting van de vaststelling van hun status door een bevoegd gerecht. 

Artikel 6 

Onverminderd de overeenkomsten, uitdrukkelijk voorzien in de artikelen 10, 23, 28, 
33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 en 132, kunnen de hoge verdrag
sluitende partijen andere bijzondere overeenkomsten sluiten betreffende alle aan
gelegenheden, waarvoor zij afzonderlijke regelingen wenselijk achten. Geen bijzon
dere overeenkomst mag de positie van krijgsgevangenen, zoals die in dit verdrag is 
geregeld, ongunstig beïnvloeden, noch de rechten, welke dit verdrag hun toekent, 
beperken. 
Krijgsgevangenen zullen de voordelen van zodanige overeenkomsten blijven genieten, 
zolang het verdrag op hen van toepassing is, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is 
bepaald in bovenbedoelde of nadien gesloten overeenkomsten, dan wel gunstiger 
maatregelen door één der partijen bij het conflict ten aanzien van hen zijn genomen. 

Artikel 7 

Krijgsgevangenen mogen onder geen enkele omstandigheid geheel of gedeeltelijk 
afstand doen van de rechten, welke dit verdrag en eventueel de bijzondere overeen
komsten, bedoeld in het voorgaande artikel, hun waarborgen. 

Artikel 8 

Dit verdrag zal worden toegepast met de medewerking en onder het toezicht van de 
beschermende mogendheden, die belast zijn met het behartigen van de belangen van 
de partijen bij het conflict. Te dien einde kunnen de beschermende mogendheden, 
naast haar diplomatieke of consulaire personeel, gedelegeerden benoemen uit haar 
eigen onderdanen of uit die van andere onzijdige mogendheden. De benoeming van 
die gedelegeerden moet worden onderworpen aan de goedkeuring van de mogend• 
heid, bij welke zij hun taak zullen vervullen. 
De partijen bij het conflict zullen zo veel mogelijk de taak van de vertegenwoordigers 
of gedelegeerden van de beschermende mogendheden vergemakkelijken. 
De vertegenwoordigers of gedelegeerden van de beschermende mogendheden mo
gen in geen geval de grenzen van de hun krachtens dit verdrag opgedragen taak 
overschrijden; zij moeten in het bijzonder rekening houden met de gebiedende eisen 
van veiligheid van de staat, bij welke zij hun taak vervullen. 
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Artikel 9 

De bepalingen van dit verdrag vormen geen belemmering voor de menslievende 
werkzaamheden, welke, met toestemming van de betrokken partijen bij het conflict, 
het Internationale comité van het Rode Kruis of enige andere onpartijdige humani
taire organisatie op zich neemt voor de bescherming van krijgsgevangenen, alsmede 
voor aan hen te verlenen hulp. 

Artikel 10 1) 

De hoge verdragsluitende partijen kunnen te allen tijde overeenkomen de taak, welke 
krachtens dit verdrag op de beschermende mogendheden rust, toe te vertrouwen aan 
een organisatie, die alle waarborgen van onpartijdigheid en doeltreffendheid biedt. 
Indien krijgsgevangenen, om welke reden ook, niet of niet meer de voordelen genieten 
van de werkzaamheden van een beschermende mogendheid of van een organisatie, 

1) Bij de ondertekening van het verdrag zijn ten aanzien van dit artikel de volgende voorbehouden 
gemaakt. 
a) Albanië: ,,De volksrepubliek Albanië zal een verzoek van een gevangenhoudende mogendheid 

aan een humanitaire organisatie of een onzijdige staat om in de plaats te treden van een be
schermende mogendheid slechts als geldend erkennen, ingeval de mogendheid, van welke de 
krijgsgevangenen onderdanen zijn, haar toestemming heeft verleend ." 

b) Bulgarije: ,,De Bulgaarse volksrepubliek zal als niet-geldend erkennen, dat een mogendheid, 
die krijgsgevangenen gevangen houdt, zich wendt, tot een onzijdige mogendheid of een humani
taire organisatie om aan haar de bescherming van bedoelde personen toe te vertrouwen zonder 
de toestemming van de regering van het land, waarvan zij onderdanen zijn.'" 

c) Oost-Duitsland: (niet als staat erkend door Nederland): zelfde voorbehoud als U.8.8.R. 
d) Hongarije: "Naar de mening van de regering van de Hongaarse volksrepubliek kunnen de 

bepalingen van dit artikel, die betrekking hebben op de vervanging van de beschermende 
mogendheid, alleen worden toegepast, indien de regering van de staat, van welke de bescherm
de personn onderdanen zijn, niet meer bestaat. 

e) Noord Korea: (niet als staat erkend door Nederland): zelfde voorbehoud als Volksrepubliek 
China. 

f) Oekraïne: ,,De Socialistische sowjetrepubliek Oekraïne zal de verzoeken van de gevangenhou
dende mogendheid aan een onzijdige staat of een humanitaire organisatie om zich te belasten 
met de functies, welke door beschermende mogendheden worden uitgeoefend, niet als geldend 
erkennen, tenzij toestemming is verleend door de regering van het land, waarvan de krijgs
gevangenen onderdanen zijn. 

g) Polen: ,,De regering van de Poolse republiek zal een verzoek van de gevangenhoudende mogend
heid aan een onzijdige staat of een internationale organisatie of een humanitaire organisatie 
om zich te belasten met de functies, welke krachtens dit verdrag door de beschermende mogend
heden worden uitgeoefend ten opzichte van krijgsgevangenen, niet als geldend beschouwen, 
tenzij de regering van welke zij onderdanen zijn, haar toestemming heeft verleend.'' 

h) Portugal: ,,Dat verzoeken van de gevangenhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of 
een humanitaire organisatie om zich te belasten met de normaal door beschermende mogend
heden uitgeoefende functies moeten worden gedaan met de instemming van of in overeen
stemming met de regering van het land, waarvan de te beschermen personen onderdanen zijn 
(landen van herkomst)." 
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aangewezen overeenkomstig het eerste lid, moet de gevangenhoudende mogendheid 
een onzijdige staat of een organisatie, als bovenbedoeld, verzoeken de taak op zich 
te nemen, welke krachtens dit verdrag rust op de beschermende mogendheden, door 
de partijen bij het conflict aangewezen. 
Indien op die wijze niet in de bescherming kan worden voorzien, moet de gevangen
houdende mogendheid een humanitaire organisatie, zoals het Internationale comité 
van het Rode Kruis , verzoeken de menslievende taak, anders krachtens dit verdrag 
door beschermende mogendheden uitgeoefend, op zich te nemen, dan wel, behoudens 
de bepalingen van dit artikel, het aanbod van de diensten door een zodanige organi
satie aanvaarden. 
iedere onzijdige mogendheid of iedere organisatie, die door de belanghebbende mo
gendheid wordt aangezocht dan wel zich met het bovenbedoelde oogmerk aanbiedt, 
moet zich bij haar optreden bewust blijven van haar verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de partij bij het conflict, tot welke de door dit verdrag beschermende personen 

i) Roemeië : ,.De Roemeense volksrepubliek zal de verzoeken van de gevangenhoudende mogend
heid aan een onzijdige staat of een humanitaire organisatie om zich te belasten met de functies, 
welke door beschermende mogendheden worden uitgeoefend, niet als geldend erkennen, tenzij 
toestemming Is verleend door de regering van het land, waarvan de krijgsgevangenen onder
danen zijn." 

j) Tsjechoslowakije: ,,Wat artikel 10 betreft, zal de regering van de Tsjechoslowaakse republiek 
een verzoek van de gevangenhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of een Internationale 
organisatie of een humanitaire organisatie om zich te belasten met de functies, welke krachtens 
dit verdrag door de beschermende mogendheden worden uitgeoefend ten opzichte van krijgs
gevangenen, niet als geldend beschouwen, tenzij de regering, van welke zij onderdanen zijn, 
haar toestemming heeft verleend." 

k) Unie van socialistische sowjetrepublieken: ,,De Unie van socialistische sowjetrepublieken zal de 
verzoeken van de gevangenhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of een humanitaire 
organisatie om zich te belasten met de functies , welke door beschermende mogendheden worden 
uitgeoefend, niet als geldend erkennen, tenzij toestemming is verleend door de regering van 
het land, waarvan de krijgsgevangenen onderdanen zijn." 

/) Noord-Vietnam: (niet als staat erkend door Nederland): zelfde voorbehoud als Volksrepubliek 
China. 

m) Volksrepubliek China: ,,The People's Republic of China wil! not recognize as valid a request 
by the Detalnlng Power of prisoners of war to a neutra! State or to a humanitarian organization, 
to undertake the functions whlch should be performed by a Protecting Power, unless the con
sent has been obtained of the government of the State of which the prisoners of war are na
tionals." 

n) Wit-Rusland: ,,De Socialistische sowjetrepubliek Wit-Rusland zal de verzoeken van de gevangen
houdende mogendheid aan een onzijdige staat of een humanitaire organisatie om zich te belasten 
met de functies, welke door beschermende mogendheden worden uitgeoefend, niet als geldend 
erkennen, tenzij toestemming is verleend door de regering van het land, waarvan de bescher
mende personen onderdanen zijn." 

o) Zuidslavië: ,,Wat artikel 10 betreft, zal de regering van de Federale volksrepubliek Zuidslavië 
een verzoek van de gevangenhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of een Internationale 
organisatie of een humanitaire organisatie om zich te belasten met de functies, welke krachtens 
dit verdrag door de beschermende mogendheden worden uitgeoefend ten opzichte van krijgs
gevangenen, niet als geldend beschouwen, tenzij de regering, van welke zij onderdanen zijn, 
haar toestemming heeft verleend." 
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behoren, en moet voldoende waarborgen bieden, dat zij in staat is de betrokken taak 
op zich te nemen en haar op onpartijdige wijze uit te voeren. 
Van de voorgaande bepalingen mag niet worden afgeweken bij bijzondere overeen
komst tussen mogendheden, van welke zich één ten gevolge van het verloop der 
krijgsverrichtingen, zelfs tijdelijk, ten opzichte van de andere mogendheid of haar 
bondgenoten in haar vrijheid van onderhandelen beperkt ziet, in het bijzonder ingeval 
het grondgebied van eerstbedoelde mogendheid, of een belangrijk gedeelte daarvan, 
is bezet. 
Waar in dit verdrag wordt gesproken van een beschermende mogendheid, wordt 
daaronder begrepen een vervangende organisatie in de zin van dit artikel. 

Artikel 11 

In alle gevallen, waarin zij zulks in het belang van de beschermende personen raad
zaam achten, in het bijzonder bij meningsverschil tussen de partijen bij het conflict 
over de toepassing of uitlegging van de bepalingen van dit verdrag, zullen de be
schermende mogendheden haar goede diensten verlenen tot oplossing van het geschil. 
Te dien einde kan ieder der beschermende mogendheden, op uitnodiging van één 
partij of op eigen initiatief, aan de partijen bij het conflict een bijeenkomst voorstellen 
van haar vertegenwoordigers, in het bijzonder van de autoriteiten, die verantwoorde
lijk zijn voor krijgsgevangenen, eventueel op passend gekozen onzijdig gebied. De 
partijen bij het conflict zijn gehouden gevolg te geven aan de voorstellen, welke haar 
tot dit doel worden gedaan. De beschermende mogendheden kunnen, zo nodig, de 
partijen bij het conflict voorstellen de benoeming van een bepaalde persoon, beho
rende tot een onzijdige mogendheid of afgevaardigd door het Internationale comité 
van het Rode Kruis, die zal worden uitgenodigd aan een zodanige bijeenkomst deel 
te nemen, goed te keuren. 1) 

TITEL Il 

ALGEMENE BESCHERMING VAN KRIJGSGEVANGENEN 

Artikel 12 2) 

Krijgsgevangenen bevinden zich in de macht van de vijandelijke mogendheid, maar 
niet in die van de personen of troepenafdelingen, die hen gevangen hebben genomen. 

1) Bij de ondertekening van het verdrag maakte Hongarije ten aanzien van dit artikel het volgende 
voorbehoud: 
,,De regering van de Hongaarse volksrepubliek kan niet instemmen met de bepalingen van ar
tikel 11, op grond waarvan de uitlegging van dit verdrag tot de bevoegdheden van de bescher
mende mogendheid behoort." 
2) Bij de ondertekening van het verdrag zijn ten aanzien van dit artikel de volgende voorbehouden 
gemaakt: 
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Afgezien van de persoonlijke aansprakelijkheid, welke mocht bestaan, is de gevan
genhoudende mogendheid verantwoordelijk voor de behandeling, welke hun wordt 
aangedaan. 
Krijgsgevangenen mogen door de gevangenhoudende mogendheid slechts aan een 
mogendheid, die partij is bij het verdrag, worden overgedragen, en dan alleen nadat 
de gevangenhoudende mogendheid zich ervan heeft vergewist, dat die andere mo
gendheid bereid en in staat is het verdrag toe te passen. Wanneer krijgsgevangenen 
onder die omstandigheden worden overgedragen, berust de verantwoordelijkheid 
voor de toepassing van het verdrag bij de mogendheid, die zich bereid heeft verklaard 
hen op te nemen, gedurende de tijd dat zij aan haar zijn toevertrouwd. 
Niettemin moet, ingeval die mogendheid in gebreke blijft op enig belangrijk punt de 
bepalingen van het verdrag uit te voeren, de mogendheid, die de krijgsgevangenen 
heeft overgedragen, op mededeling daarvan door de beschermende mogendheid, 
doeltreffende maatregelen nemen om in de toestand afdoende verbetering te brengen 
dan wel verzoeken haar de krijgsgevangenen terug te zenden. Aan dat verzoek moet 
worden voldaan. 

a) Albanië: ,.De volksrepubliek Albanië is van oordeel, dat, Ingeval krijgsgevangenen door de 
gevangenhoudende mogendheid aan een andere mogendheld worden overgedragen, de verant
woordelijkheid voor de toepassing van het verdrag ten opzichte van die krijgsgevangenen zal 
blijven berusten bij de mogendheid, die hen gevangen heeft genomen." 

b) Australië: ,.does not regard the reservations a, c, d, f t/m m, o, en p as valid and wil! therefore 
regard any application of any of those reservations as constituting a breach of the Convention." 

c) Bulgarije : ,.De Bulgaarse volksrepubliek zal de mogendheid, die krijgsgevangenen gevangen 
houdt en deze personen aan een andere mogendheid, die zich bereid heeft verklaard hen op te 
nemen, heeft overgedragen, niet ontheven achten van de verantwoordelijkheid voor de toe
passing van de bepalingen van het verdrag ten opzichte van bedoelde personen gedurende de 
tijd, dat zij door de andere mogendheid gevangen worden gehouden." 

d) Oost-Duitsland: (niet als Staat erkend door Nederland): zelfde voorbehoud als U.S.S.R. 
e) Groot Brittanië : hetzelfde voorbehoud als Australië, maar tevens ten aanzien van het voorbehoud 

van de Volksrepubliek China, als vermeld onder n). 
f) Hongarije: ,.De regering van de Hongaarse volksrepubliek handhaaft haar standpunt, dat, In

geval krijgsgevangenen door een mogendheid aan een andere mogendheid worden overge
dragen, de verantwoordelijkheid voor de toepassing van de bepalingen van het verdrag moet 
berusten bij die beide mogendheden." 

g) Noord Korea: (niet als Staat erkend door Nederland): zelfde voorbehoud als Volksrepubliek China. 
h) Oekraïne: ,.De Socialistische sowjetrepubliek Oekraïne zal als niet-geldend beschouwen, dat de 

gevangenhoudende mogendheid, die krijgsgevangenen aan een andere mogendheid heeft over
gedragen, wordt ontheven van de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het verdrag ten 
opzichte van die krijgsgevangenen gedurende de tijd, dat zij zijn toevertrouwd aan de mogend
heid, die zich bereid heeft verklaard hen op te nemen." 

i) Polen: ,.Wat artikel 12 betreft, zal de regering van de Poolse republiek als niet-geldend be
schouwen, dat een mogendheid, die krijgsgevangenen overdraagt, wordt ontheven van haar 
verantwoordelijkheid voor de toepassing van het verdrag, zelfs gedurende de tijd, dat die 
krijgsgevangenen zijn toevertrouwd aan de mogendheid, die zich bereid heeft verklaard hen 
op te nemen." 

j) Roemenië: ,.De Roemeense volksrepubliek zal als niet-geldend beschouwen, dat de gevangen-
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moet 

Artikel 13 

Krijgsgevangenen moeten te allen tijde menslievend worden behandeld. Iedere on
rechtmatige handeling of nalatigheid van de zijde van de gevangenhoudende mogend
heid, welke de dood van een krijgsgevangene, die zich in haar macht bevindt, ten 
gevolge heeft dan wel zijn gezondheid ernstig in gevaar brengt, is verboden en wordt 
beschouwd als een ernstige inbreuk op dit verdrag. In het bijzonder mag geen krijgs
gevangene lichamelijk worden verminkt of onderworpen aan geneeskundige of weten
schappelijke proefnemingen van welke aard ook, welke door de geneeskundige be
handeling van de betrokken krijgsgevangene niet gerechtvaardigd noch in diens 
belang zouden zijn. 
Evenzo moeten krijgsgevangenen te allen tijde worden beschermd, in het bijzonder 
tegen iedere daad van geweld of vreesaanjaging, tegen beledigingen en de nieuws
gierigheid van het publiek. 
Represaillemaatregelen ten aanzien van krijgsgevangenen zijn verboden. 

houdende mogendheid, die krijgsgevangenen aan een andere mogendheid heeft overgedragen, 
wordt ontheven van de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het verdrag ten opzichte 
van die krijgsgevangenen gedurende de tijd, dat zij onder de bescherming staan van de mogend
heid, die zich bereid heeft verklaard hen op te nemen." 

kJ Tsjechoslowakije : ,.Wat artikel 12 betreft, zal de regering van de Tsjechoslowaakse republiek 
als niet-geldend beschouwen, dat een mogendheid, die krijgsgevangenen overdraagt, wordt 
ontheven van haar verantwoordelijkheid voor de toepassing van het verdrag, zelfs gedurende 
de tijd, dat die krijgsgevangenen zijn toevertrouwd aan de mogendheid, die zich bereid heeft 
verklaard hen op te nemen." 

/) Unie van socialistische sowjetrepublieken: ,.De Unie van socialistische sowjetrepublieken zal 
als niet-geldend beschouwen, dat de gevangenhoudende mogendheid, die krijgsgevangenen aan 
een andere mogendheid heeft overgedragen, wordt ontheven van de verantwoordelijkheid voor 
de toepassing van het verdrag ten opzichte van die krijgsgevangenen gedurende de tijd, dat zij 
zijn toevertrouwd aan de mogendheid, die zich bereid heeft verklaard hen op te nemen." 

m) Noord-Vietnam: (niet als Staat erkend door Nederland): zelfde voorbehoud als Volksrepubliek 
China. 

n) Volksrepubliek China: ,.The People's Republlc of China holds that the orginal Detaining Power 
which has transferred prisoners of war to another Contractlng Power, is not for that reason freed 
from its responsability for the appllcations of the Conventlon while such prisoners of war are 
In the custody of the Power acceptlng the m." 

o) Wit-Rusland: .,De Socialistische sowjetrepubliek Wit-Rusland zal als niet-geldend beschouwen, 
dat een gevangenhoudende mogendheid, die krijgsgevangenen aan een andere mogendheid heeft 
overgedragen, wordt ontheven van de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het verdrag 
ten opzichte van die krijgsgevangenen gedurende de tijd, dat zij zijn toevertrouwd aan de 
mogendheid, die zich bereid heeft verklaard hen op te nemen." 

p) Zuidslavië: ,.Wat artikel 12 betreft, zal de regering van de Federale volksrepubliek Zuldslavië 
de mogendheid, die krijgsgevangenen heeft overgedragen, niet ontheven achten van haar ver
antwoordelijkheid voor de toepassing van het verdrag gedurende de gehele tijd, dat die krijgs
gevangenen zich in de macht bevinden van de mogendheid, die zich bereid heeft verklaard hen 
op te nemen." 
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Artikel 14 

Krijgsgevangenen hebben, onder alle omstandigheden, recht op eerbiediging van hun 
persoon en van hun eer. 
Vrouwen moeten met alle aan haar sekse verschuldigde voorkomendheid en in ieder 
geval even gunstig als mannen worden behandeld. 
Krijgsgevangenen behouden de volle burgerlijke bevoegdheid, welke zij op het 
tijdstip van hun gevangenneming genoten. De gevangenhoudende mogendheid mag 
de gebruikmaking daarvan, zowel op haar grondgebied als daarbuiten, slechts beper
ken, voor zover de krijgsgevangenschap zulks vereist. 

Artikel 15 

De gevangenhoudende mogendheid is gehouden kosteloos te voorzien in het onder
houd der krijgsgevangenen en in de geneeskundige verzorging, welke hun gezond
heidstoestand noodzakelijk maakt. 

Artikel 16 

Met inachtneming van de bepalingen van dit verdrag met betrekking tot rang en 
sekse, en onverminderd iedere bevoorrechte behandeling, welke aan krijgsgevange
nen mocht worden toegekend op grond van hun gezondheidstoestand, leeftijd of 
vakkundigheid, moeten alle krijgsgevangenen door de gevangenhoudende mogend
heid op dezelfde wijze worden behandeld, zonder enig voor hen nadelig onderscheid, 
gegrond op ras, nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of enig ander soort
gelijk criterium. 

TITEL 111 

GEVANGENSCHAP 

AFDELING 1 

AANVANG DER GEVANGENSCHAP 

Artikel 17 

iedere krijgsgevangene is, bij ondervraging op dit punt, slechts gehouden mededeling 
te doen van zijn geslachtsnaam, voornamen en rang, geboortedatum en leger- of 
stamboeknummer of, bij gebreke daarvan, van een daarmede overeenkomende 
aanwijzing. 
Ingeval hij opzettelijk deze regel overtreedt, zou hij zich kunnen blootstellen aan een 
beperking van de voorrechten, toegekend aan gevangenen van zijn rang of status. 
iedere partij bij het conflict is verplicht aan een ieder, die onder haar jurisdictie staat 
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- ieder 

en krijgsgevangene zou kunnen worden, een identiteitskaart te verstrekken, houdende 
zijn geslachtsnaam, voornamen en rang, leger- of stamboeknummer of daarmede 
overeenkomende aanwijzing, en geboortedatum. De identiteitskaart kan bovendien 
dragen de handtekening of vingerafdrukken van de betrokkene dan wel beide, zo
mede alle verdere aanwijzingen, welke de partijen bij het conflict mochten wensen 
toe te voegen met betrekking tot de personen, die tot haar gewapende macht behoren. 
Voor zover mogelijk zullen de afmetingen 6,5 X 10 cm bedragen en zal de kaart in 
tweevoud worden opgemaakt. De krijgsgevangene moet de identiteitskaart op ver
zoek vertonen, maar zij mag hem in geen geval worden ontnomen. 
Geen lichamelijke of geestelijke marteling, noch enige andere vorm van dwang mag 
worden toegepast op krijgsgevangenen om van hen inlichtingen te verkrijgen, van 
welke aard ook. Krijgsgevangenen, die weigeren te antwoorden, mogen niet worden 
bedreigd, noch beschimpt, noch blootgesteld aan enige onaangename of nadelige 
behandeling, van welke aard ook. 
Krijgsgevangenen, die uit hoofde van hun lichamelijke of geestelijke toestand niet 
in staat zijn zich te identificeren, zullen worden overgegeven aan de geneeskundige 
dienst. De identiteit van die krijgsgevangenen zal worden vastgesteld met behulp van 
alle mogelijke middelen, met inachtneming van de bepalingen van het voorgaande lid. 
Het ondervragen van krijgsgevangenen moet geschieden in een voor hen begrijpe
lijke taal. 

Artikel 18 

Alle goederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik - uitgezonderd wapens, 
paarden, militaire uitrusting en militaire papieren - zullen in het bezit blijven van de 
krijgsgevangenen, evenals hun metalen helmen, gasmaskers en alle andere voorwer
pen, welke hun zijn verstrekt voor hun persoonlijke bescherming. Eveneens zullen 
in hun bezit blijven de goederen en voorwerpen, dienende tot hun kleding en voeding, 
ook indien die goederen en voorwerpen tot hun modeluitrusting behoren. 
Nimmer mogen krijgsgevangenen zonder identiteitsbewijs zijn. Aan degenen, die er 
geen bezitten, zal de gevangenhoudende mogendheid er een verstrekken. 
Onderscheidingstekenen van rang en nationaliteit, decoraties en voorwerpen, welke 
bovenal een persoonlijke of gevoelswaarde hebben, mogen krijgsgevangenen niet 
worden ontnomen. 
Geldbedragen, welke krijgsgevangenen bij zich hebben, mogen hun slechts op bevel 
van een officier worden ontnomen en alleen, nadat het bedrag en het signalement 
van de bezitter in een speciaal register zijn vastgelegd en nadat aan laatstgenoemde 
een gespecificeerd ontvangstbewijs is ter hand gesteld, hetwelk, goed leesbaar, de 
naam, rang en troepenafdeling vermeldt van de persoon, die het ontvangstbewijs 
heeft afgegeven. Geldbedragen in de muntsoort van de gevangenhoudende mogend
heid, of op verzoek van de krijgsgevangene daarin omgerekend, zullen op de reke
ning van de gevangene worden tegoedgeschreven overeenkomstig artikel 64. 
De gevangenhoudende mogendheid mag slechts op grond van veiligheidsoverwe
gingen voorwerpen van waarde aan krijgsgevangenen ontnemen. In dat geval zal 
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dezelfde gedragslijn worden gevolgd als ten aanzien van het ontnemen van geld
bedragen. 
Die voorwerpen, evenals de afgenomen geldbedragen in een andere muntsoort dan 
die van de gevangenhoudende mogendheid en waarvan de bezitter niet de om
rekening heeft verzocht, moeten door de gevangenhoudende mogendheid worden 
bewaard en in de oorspronkelijke vorm worden teruggegeven aan de krijgsgevangene 
bij het einde van zijn gevangenschap. 

Artikel 19 

Krijgsgevangenen zullen binnen de kortst mogelijke tijd na hun gevangenneming 
worden afgevoerd naar kampen, ver genoeg van de gevechtszone gelegen om er zich 
buiten gevaar te bevinden. 
In een gevaarlijke zone mogen slechts die krijgsgevangenen tijdelijk worden gehou
den, die wegens hun verwondingen of ziekten groter gevaar zouden lopen, indien 
zij werden afgevoerd dan indien zij ter plaatse zouden blijven. 
Krijgsgevangenen mogen, in afwachting van hun afvoer uit een gevechtszone, niet 
onnodig aan gevaar worden blootgesteld. 

Artikel 20 

Het afvoeren van krijgsgevangenen moet steeds op menslievende wijze geschieden 
en onder omstandigheden, gelijk aan die waaronder troepen van de gevangenhou
dende mogendheid worden verplaatst. 
De gevangenhoudende mogendheid moet gedurende het afvoeren aan de krijgs
gevangenen in voldoende hoeveelheid drinkwater en voedsel verschaffen, zomede de 
nodige kleding en geneeskundige verzorging; zij zal alle vereiste voorzorgen nemen 
om hun veiligheid gedurende het afvoeren te waarborgen en zo spoedig mogelijk een 
lijst opstellen van de krijgsgevangenen, die worden afgevoerd. 
Indien de krijgsgevangenen tijdens het afvoeren in een doorgangskamp moeten 
verblijven, moet dat verblijf zo kort mogelijk zijn. 

AFDELING Il 

INTERNERING VAN KRIJGSGEVANGENEN 

HOOFDSTUK 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 21 

De gevangenhoudende mogendheid mag krijgsgevangenen aan internering onder
werpen. Zij mag hun de verplichting opleggen zich niet verder dan tot op een be-
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paalde afstand van het kamp, waarin zij zijn geïnterneerd, te verwijderen dan wel, 
indien het kamp is afgesloten, zich niet buiten de afsluiting te begeven. Onverminderd 
de bepalingen van dit verdrag betreffende de strafrechtelijke en krijgstuchtelijke 
sancties, mogen de krijgsgevangenen slechts worden opgesloten of geconsigneerd, 
indien die maatregel noodzakelijk blijkt ter bescherming van hun gezondheid, en dan 
alleen, zolang de omstandigheden, welke het nemen van die maatregel noodzakelijk 
hebben gemaakt, voortduren. 
Krijgsgevangenen kunnen op erewoord of belofte in algehele of gedeeltelijke vrijheid 
worden gesteld, voor zover de wetten van de mogendheid, tot welke zij behoren, 
hun zulks veroorloven. Die maatregel zal in het bijzonder worden genomen in de 
gevallen, waarin hij kan strekken tot verbetering van de gezondheidstoestand der 
krijgsgevangenen. Geen gevangene zal worden gedwongen zijn vrijheid op erewoord 
of belofte te aanvaarden. 
Bij het uitbreken der vijandelijkheden zal iedere partij bij het conflict de tegenpartij 
in kennis stellen met de wetten en reglementen, welke haar onderdanen veroorloven 
of verbieden vrijheid op erewoord of belofte te aanvaarden. Krijgsgevangenen, vrij
gelaten op erewoord of belofte overeenkomstig de aldus medegedeelde wetten en 
reglementen, zijn op eigen eer verplicht, zowel tegenover de mogendheid, tot welke 
zij behoren, als tegenover de mogendheid, die hen gevangen heeft genomen, nauw
gezet de verplichtingen na te komen, waartoe zij zich hebben verbonden. In zodanige 
gevallen is de mogendheid, tot welke zij behoren, gehouden van hen geen enkele 
dienst te eisen of te aanvaarden, welke in strijd zou zijn met hun gegeven woord 
of belofte. 

Arikel 22 

Krijgsgevangenen mogen alleen worden geïnterneerd in lokaliteiten, welke op de 
vaste wal zijn gelegen en alle waarborgen bieden voor hygiëne en gezondheid; behou
dens in bijzondere gevallen, waarin het belang van de krijgsgevangenen zelf zulks 
rechtvaardigt, mogen zij niet in strafinrichtingen worden geïnterneerd. 
Krijgsgevangenen, die geïnterneerd zijn in ongezonde streken of in streken, waar 
het klimaat voor hen schadelijk is, moeten zo spoedig mogelijk worden overgebracht 
naar streken met een gunstiger klimaat. 
De gevangenhoudende mogendheid zal de krijgsgevangenen in de kampen of kamp
afdelingen indelen naar hun nationaliteit, taal en gewoonten, met dien verstande, 
dat zij niet worden gescheiden van de krijgsgevangenen, behorende tot de gewa
pende macht waarbij zij dienden op het tijdstip van hun gevangenneming, tenzij zij 
daarin mochten toestemmen. 

Artikel 23 

Geen krijgsgevangene mag, op welk tijdstip ook, worden gezonden naar of vast
gehouden in een streek, waar hij zou zijn blootgesteld aan het vuur van de gevechts
zone; evenmin mag hij worden gebruikt om door zijn aanwezigheid bepaalde punten 
of streken te vrijwaren voor militaire operaties. 
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Krijgsgevangenen moeten, in dezelfde mate als de burgerbevolking ter plaatse, kun
nen beschikken over schuilplaatsen tegen luchtbombardementen en andere oorlogs
gevaren; met uitzondering van hen, die mochten deelnemen aan de bescherming 
van hun verblijven tegen bovengenoemde gevaren, moeten zij zich zo spoedig moge
lijk na het alarmsignaal naar de schuilplaatsen kunnen begeven. iedere andere 
beschermende maatregel, welke ten behoeve van de bevolking wordt genomen, 
zal evenzeer op hen van toepassing zijn. 
De gevangenhoudende mogendheden zullen, door tussenkomst van de bescher
mende mogendheden, aan de belanghebbende mogendheden mededeling doen van 
alle vereiste gegevens betreffende de aardrijkskundige ligging der krijgsgevangen
kampen. 
Telkens wanneer overwegingen van militaire aard zulks veroorloven, zullen krijgs
gevangenkampen overdag kenbaar worden gemaakt door de letters PG of PW, 
zodanig aangebracht, dat zij uit de lucht duidelijk zichtbaar zijn; echter kunnen de 
belanghebbende mogendheden een ander middel van aanduiding overeenkomen. 
Alleen krijgsgevangenkampen mogen op die wijze worden aangeduid. 

Artikel 24 

Doorgangs- of indelingskampen van blijvende aard zullen worden ingericht op soort
gelijke wijze als in deze afdeling voorgeschreven; de krijgsgevangenen zullen daar 
dezelfde behandeling als in andere kampen ontvangen. 

HOOFDSTUK Il 

Huisvesting, voeding en kleding van krijgsgevangenen 

Artikel 25 

De huisvesting van krijgsgevangenen moet voldoen aan voorwaarden, even gunstig 
als die voor de troepen van de gevangenhoudende mogendheid, die in dezelfde 
streek zijn gelegerd. Die voorwaarden moeten rekening houden met de zeden en 
gewoonten der krijgsgevangenen en mogen in geen geval schadelijk zijn voor hun 
gezondheid. 
De voorgaande bepalingen gelden in het bijzonder voor de slaapzalen van de krijgs
gevangenen, zowel wat de totale oppervlakte en minimum luchtinhoud betreft, als 
wat de algemene inrichting en het nachtleger, dekens inbegrepen, betreft. 
De lokaliteiten, zowel die, bestemd voor individueel gebruik, als die, bestemd voor 
collectief gebruik door krijgsgevangenen, moeten geheel vochtvrij zijn en voldoende 
verwarmd en verlicht, in het bijzonder tussen het invallen van de duisternis en het 
doven van de lichten. Alle voorzorgen tegen brandgevaar moeten worden genomen. 
In alle kampen, waarin behalve mannelijke ook vrouwelijke krijgsgevangenen zijn 
ondergebracht, moet in afzonderlijke slaapzalen worden voorzien. 
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gebruikt ten behoeve van krijgsgevangenen van dezelfde nationaliteit als degenen, 
die hebben bijgedragen tot de vorming van het fonds. In geval van algemene repa
triëring zullen de saldi door de gevangenhoudende mogendheid worden behouden, 
tenzij anders is overeengekomen tussen de betrokken mogendheden. 

HOOFDSTUK 111 

Hygiëne en geneeskundige verzorging 

Artikel 29 

De gevangenhoudende mogendheid is gehouden alle maatregelen op hygiënisch 
gebied te nemen, welke nodig zijn om de zindelijkheid der kampen en een goede 
gezondheidstoestand daarin te verzekeren en epidemieën te voorkomen. 
Krijgsgevangenen moeten dag en nacht kunnen beschikken over privaten en urinoirs, 
welke in overeenstemming zijn met de regels der hygiëne en in een voortdurende 
staat van zindelijkheid worden gehouden. Kampen, waarin vrouwelijke krijgsgevan
genen verblijf houden, moeten van afzonderlijke privaten voor haar zijn voorzien. 
Bovendien moeten, onafhankelijk van de baden en douches waarvan de kampen 
moeten zijn voorzien, aan de krijgsgevangenen water en zeep in voldoende hoeveel
heid worden verstrekt voor hun dagelijkse lichaamsverzorging en voor het wassen 
van hun linnengoed ; daartoe zullen de nodige installaties te hunner beschikking 
worden gesteld, alsmede de nodige gelegenheid en tijd worden gegeven. 

Artikel 30 

leder kamp moet zijn voorzien van een behoorlijk ziekenverblijf, waar de krijgs
gevangenen alle verzorging, welke zij nodig mochten hebben, zomede een passende 
diëetvoeding kunnen ontvangen. Zo nodig zullen isolatievertrekken worden bestemd 
voor gevallen van besmettelijke of geestesziekten. 
Krijgsgevangenen, lijdende aan een ernstige ziekte of wier toestand een bijzondere 
behandeling, operatief ingrijpen of verzorging in een ziekenhuis noodzakelijk maakt, 
moeten worden opgenomen in een militaire of burgerinrichting, welke geschikt is 
om hen te behandelen, ook indien het in de bedoeling ligt hen spoedig te repatriëren. 
Bijzondere faciliteiten zullen worden verleend voor de verzorging van gebrekkigen, 
in het bijzonder van blinden, en voor hun revalidatie, in afwachting van hun re
patriëring. 
Bij voorkeur zullen krijgsgevangenen worden behandeld door geneeskundig per
soneel van de mogendheid, tot welke zij behoren, en, zo mogelijk, van hun eigen 
nationaliteit. 
Krijgsgevangenen mag niet worden verhinderd zich bij de geneeskundige autoriteiten 
voor onderzoek aan te melden. De gevangenhoudende autoriteiten zullen aan iedere 
behandelde krijgsgevangene op diens verzoek een officiële verklaring verstrekken, 
welke de aard van zijn verwondingen of ziekte, en de duur en aard van zijn behan-
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mogendheid en onder het toezicht van de bevoegde diensten van die mogendheid 
zullen zij, in overeenstemming met hun ethische opvattingen omtrent hun beroep, 
hun geneeskundige of geestelijke werkzaamheden voortzetten ten behoeve van de 
krijgsgevangenen, bij voorkeur van die van de strijdkrachten, waartoe zij behoren. 
Voor de vervulling van hun geneeskundige of geestelijke taak genieten zij bovendien 
de volgende faciliteiten. 

a. Zij zijn gemachtigd op geregelde tijden de krijgsgevangenen, die zich in werk
groepen of hospitalen buiten het kamp bevinden, te bezoeken. De gevangen
houdende mogendheid zal voor dat doel de benodigde vervoermiddelen te 
hunner beschikking stellen. 

b. In ieder kamp is de oudste militaire arts, die de hoogste rang bekleedt, tegen
over de militaire autoriteiten van het kamp verantwoordelijk voor de werk
zaamheden van het aangehouden geneeskundige personeel. Te dien einde 
zullen de partijen bij het conflict zich van het uitbreken der vijandelijkheden af 
met elkander verstaan omtrent de overeenstemming van de rangen van haar 
geneeskundige personeel, met inbegrip van het personeel van de verenigingen, 
bedoeld in artikel 26 van het verdrag van Genève voor de verbetering van het 
lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, 
van 12 Augustus 1949 1). Voor alle aangelegenheden, voortvloeiende uit hun 
taak, hebben die arts en de geestelijken rechtstreeks toegang tot de bevoegde 
autoriteiten van het kamp. Deze zullen hun alle faciliteiten verlenen, nodig voor 
de met die aangelegenheden verband houdende correspondentie. 

c. Het aangehouden personeel, hoewel onderworpen aan de interne discipline 
van het kamp waarin het zich bevindt, mag niet tot enige werkzaamheid, buiten 
zijn geneeskundige of geestelijke taak vallende, worden gedwongen. 

Gedurende de vijandelijkheden zullen de partijen bij het conflict zich met elkander 
verstaan omtrent een mogelijke aflossing van het aangehouden personeel en de 
regeling daarvan vaststellen. 
Geen der voorgaande bepalingen ontheft de gevangenhoudende mogendheid van de 
verplichtingen, welke op haar rusten met betrekking tot de geneeskundige en gees
telijke verzorging van de krijgsgevangenen. 

HOOFDSTUK V 

Godsdienst, studie en lichaamsoefeningen 

Artikel 34 

Krijgsgevangenen genieten volledige vrijheid om hun godsdienstplichten te vervullen, 
waaronder begrepen het bijwonen van hun eredienst, mits zij zich gedragen naar de 
maatregelen van orde, voorgeschreven door de militaire autoriteiten. 

1) Dit verdrag Is opgenomen op pag. 101 e.v. 
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Behoorlijke lokaliteiten zullen voor de godsdienstoefeningen ter beschikking wor
den gesteld. 

Artikel 35 

De tot de strijdkrachten behorende geestelijken, die in handen van de vijandelijke 
mogendheid vallen en die gebleven of aangehouden zijn om krijgsgevangenen bij te 
staan, zijn bevoegd hun geestelijke bijstand te verlenen en hun ambt vrijelijk onder 
hun geloofsgenoten uit te oefenen overeenkomstig hun godsdienstige gewetensplicht. 
Zij zullen worden verdeeld over de verschillende kampen en werkgroepen, waarin 
zich krijgsgevangenen bevinden, die tot dezelfde krijgsmacht behoren, dezelfde taal 
spreken of dezelfde godsdienst belijden. Zij zullen de nodige faciliteiten genieten en 
in het bijzonder gebruik kunnen maken van de vervoermiddelen, bedoeld in artikel 33, 
ten einde de krijgsgevangenen buiten hun kamp te bezoeken. Onverminderd de 
censuur, genieten zij voor hun ambtelijke aangelegenheden vrijheid van correspon
dentie met de kerkelijke autoriteiten van het gevangenhoudende land en met de 
internationale godsdienstige organisaties. De brieven en briefkaarten, welke zij tot 
dat doel verzenden, vallen buiten de aantallen, bedoeld in artikel 71. 

Artikel 36 

Krijgsgevangenen, die bedienaars van een eredienst zijn, zonder aan hun eigen 
strijdkrachten als geestelijken verbonden te zijn geweest, zijn bevoegd, welke hun 
gezindte ook moge zijn, hun ambt vrijelijk onder hun geloofsgenoten uit te oefenen. 
Zij zullen te dien einde op dezelfde wijze worden behandeld als de door de gevangen
houdende mogendheid aangehouden geestelijken. Zij mogen niet tot enige andere 
arbeid worden verplicht. 

Artikel 37 

Wanneer krijgsgevangenen niet beschikken over de bijstand van een aangehouden 
geestelijke der strijdkrachten of van een krijgsgevangen bedienaar van hun eredienst, 
zal, op verzoek van de belanghebbende krijgsgevangenen, een geestelijke die hun 
eigen dan wel een aanverwant geloof belijdt, of, bij gebreke daarvan, een daartoe 
bekwame leek, indien zulks uit confessioneel oogpunt mogelijk is, worden aange
wezen om die taak te vervullen. Die aanwijzing, welke onderworpen is aan de goed
keuring van de gevangenhoudende mogendheid, zal geschieden met instemming van 
de gemeenschap der betrokken krijgsgevangenen en, waar nodig, met goedkeuring 
van de plaatselijke geestelijke overheid van dezelfde geloofsbelijdenis. De aldus aan
gewezene moet zich gedragen naar alle voorschriften , door de gevangenhoudende 
mogendheid vastgesteld in het belang van de orde en tucht en de militaire veiligheid. 

Artikel 38 

Vrijheid latend aan de persoonlijke voorkeur van iedere krijgsgevangene, zal de 
gevangenhoudende mogendheid bezigheden van intellectuele, opvoedende, ontspan-
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nende en sportieve aard onder de krijgsgevangenen aanmoedigen; zij zal de nodige 
maatregelen nemen om de uitoefening daarvan te verzekeren door geschikte lokali
teiten en het benodigde materieel te hunner beschikking te stellen. 
Krijgsgevangenen moeten gelegenheid hebben zich aan lichaamsoefeningen, sport 
en spel inbegrepen, te wijden en van de buitenlucht te genieten. Daartoe zal in alle 
kampen worden voorzien in voldoende open ruimten. 

HOOFDSTUK VI 

Krijgstucht 

Artikel 39 

leder krijgsgevangenkamp zal worden geplaatst onder het rechtstreeks gezag van 
een verantwoordelijk officier, die behoort tot de geregelde krijgsmacht van de 
gevangenhoudende mogendheid. Die officier moet in het bezit zijn van de tekst van 
dit verdrag, moet zorg dragen, dat de bepalingen daarvan bekend zijn aan het per
soneel dat onder zijn bevelen staat, en zal, onder toezicht van zijn regering, verant
woordelijk zijn voor de toepassing van het verdrag. 
Met uitzondering van officieren, zijn krijgsgevangenen de militaire groet en de uiter
lijke eerbewijzen, voorgeschreven in de voor hun eigen gewapende macht van kracht 
zijnde reglementen, verschuldigd aan alle officieren van de gevangenhoudende 
mogendheid. 
Krijgsgevangen officieren zijn alleen gehouden de militaire groet te brengen aan 
officieren van hogere rang van de gevangenhoudende mogendheid; echter zijn zij die 
groet verschuldigd aan de kampcommandant, onverschillig welke rang hij bekleedt. 

Artikel 40 

Het dragen van onderscheidingstekenen van rang en nationaliteit, evenals van 
decoraties, is geoorloofd. 

Artikel 41 

In ieder kamp zal de tekst van dit verdrag en van de bijlagen, zomede de inhoud 
van alle bijzondere overeenkomsten, bedoeld in artikel 6, in de taal van de krijgs
gevangenen, worden aangeslagen op plaatsen waar alle krijgsgevangenen deze kun
nen lezen. Op verzoek zullen afschriften worden verstrekt aan de krijgsgevangenen, 
die niet in de gelegenheid zijn van de aangeslagen tekst kennis te nemen. 
Voorschriften, orders, waarschuwingen en bekendmakingen van iedere aard, betrek
king hebbend op het gedrag der krijgsgevangenen, zullen hun worden medegedeeld 
in een voor hen begrijpelijke taal; zij zullen op de hierboven voorgeschreven wijze 
worden aangeslagen en exemplaren daarvan zullen aan de vertrouwensman ter hand 
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worden gesteld. Alle orders en bevelen, tot krijgsgevangenen persoonlijk gericht, 
moeten eveneens worden gegeven in een voor hen begrijpelijke taal. 

Artikel 42 

Het gebruik van wapens tegen krijgsgevangenen, in het bijzonder tegen krijgs
gevangenen, die ontvluchten of pogen te ontvluchten, mag niet dan als uiterst middel 
worden toegepast en moet steeds worden voorafgegaan door sommaties, welke in 
overeenstemming zijn met de omstandigheden. 

HOOFDSTUK VII 

Rangen van krijgsgevangenen 

Artikel 43 

Bij het uitbreken der vijandelijkheden zullen de partijen bij het conflict elkander 
mededeling doen van de titels en rangen van alle personen, vermeld in artikel 4 van 
dit verdrag, ten einde gelijkheid in de behandeling van gevangenen van overeen
komstige rang te verzekeren; indien titels en rangen later worden ingesteld, zal daar
van op gelijke wijze mededeling worden gedaan. 
De gevangenhoudende mogendheid zal de bevorderingen in rang erkennen, welke 
aan krijgsgevangenen zijn toegekend en waarvan haar behoorlijk mededeling is 
gedaan door de mogendheid tot welke zij behoren. 

Artikel 44 

Officieren en met hen gelijkgestelde krijgsgevangenen moeten worden behandeld 
met de aan hun rang en leeftijd verschuldigde achting. 
Ten einde de bediening in officierskampen te verzekeren, zullen daarbij krijgs
gevangen soldaten van dezelfde krijgsmacht, en zoveel mogelijk dezelfde taal spre
kend, in voldoend aantal worden gedetacheerd, met inachtneming van de rang der 
officieren en met hen gelijkgestelden; aan die oppassers mag geen andere arbeid 
worden opgedragen. 
Het voeren van de huishouding door de officieren zelf moet zoveel mogelijk worden 
bevorderd. 

Artikel 45 

Krijgsgevangenen, niet behorend tot de officieren of met hen gelijkgestelden, moeten 
worden behandeld met de aan hun rang en leeftijd verschuldigde achting. 
Het voeren van de huishouding door de krijgsgevangenen zelf moet zoveel mogelijk 
worden bevorderd. 
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HOOFDSTUK VIII 

Overbrengen van krijgsgevangenen na hun aankomst in een kamp 

Artikel 46 

Wanneer de gevangenhoudende mogendheid besluit krijgsgevangenen over te bren
gen, moet zij rekening houden met de belangen van de krijgsgevangenen zelf, ten 
einde in het bijzonder de moeilijkheden van hun repatriëring niet te vergroten. 
Het overbrengen van krijgsgevangenen moet steeds op menslievende wijze geschie
den en onder omstandigheden welke niet minder gunstig mogen zijn dan die waar
onder troepen van de gevangenhoudende mogendheid worden verplaatst. Er moet 
steeds rekening worden gehouden met de klimatologische omstandigheden waaraan 
de krijgsgevangenen gewend zijn, en de omstandigheden waaronder de overbrenging 
plaats vindt, mogen in geen geval schadelijk zijn voor hun gezondheid. 
De gevangenhoudende mogendheid moet gedurende de overbrenging drinkwater en 
voedsel in voldoende hoeveelheid aan de krijgsgevangenen verschaffen om hen in 
goede gezondheid te houden, zomede de nodige kleding, huisvesting en genees
kundige verzorging. Zij zal alle vereiste voorzorgen nemen om hun veiligheid gedu
rende het overbrengen te waarborgen, in het bijzonder ingeval de reis over zee of 
door de lucht geschiedt, en zal vóór hun vertrek een volledige lijst opstellen van de 
gevangenen, die worden overgebracht. 

Artikel 47 

Zieke of gewonde krijgsgevangenen mogen niet worden overgebracht zolang hun 
herstel door de reis in gevaar zou kunnen worden gebracht, tenzij hun veiligheid 
zulks gebiedend vereist. 
Indien het gevechtsfront een kamp nadert, mogen de krijgsgevangenen in dat kamp 
alleen dan worden overgebracht indien hun overbrenging kan plaats vinden onder 
omstandigheden, welke voldoende kans op veil igheid bieden, of indien zij groter 
gevaar lopen door ter plaatse te blijven dan door te worden overgebracht. 

Artikel 48 

In geval van overbrenging zullen de krijgsgevangenen officieel in kennis worden 
gesteld met hun vertrek en nieuw postadres; die mededeling zal hun zo tijdig worden 
gedaan, dat zij hun bagage kunnen pakken en hun familie waarschuwen. 
Hun zal worden toegestaan hun persoonlijke bezi ttingen, hun correspondentie en de 
door hen ontvangen pakketten mede te nemen; het gewicht van die goederen mag, 
indien de omstandigheden van de overbrenging zulks vereisen, worden beperkt tot 
hetgeen de krijgsgevangene redelijkerwijze kan dragen; in geen geval mag het 
gewicht vijf en twintig kilogram te boven gaan. 
Correspondentie en postpakketten, aan hun vroeger kamp geadresseerd, zullen hun 
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onverwijld worden nagezonden. De kampcommandant zal, in overleg met de ver
trouwensman, de nodige maatregelen nemen om te voorzien in het vervoer van 
de gemeenschappelijke goederen der krijgsgevangenen en van de bagage welke zij 
niet kunnen medenemen ten gevolge van beperkingen, opgelegd op grond van het 
tweede lid van dit artikel. 
De vervoerskosten zullen ten laste komen van de gevangenhoudende mogendheid. 

AFDELING 111 

ARBEID VAN KRIJGSGEVANGENEN 

Artikel 49 

De gevangenhoudende mogendheid mag gezonde krijgsgevangenen voor arbeid 
gebruiken, rekening houdend met hun leeftijd, sekse, rang en lichamelijke geschikt
heid, en in het bijzonder met het doel om hen lichamelijk en geestelijk in goede 
gezondheid te houden. 
Aan krijgsgevangen onderofficieren mogen alleen toeziende werkzaamheden worden 
opgedragen. Degenen die daartoe niet zijn aangewezen, kunnen om andere passende 
arbeid vragen, welke hun dan, voor zover mogelijk, zal worden verschaft. 
Indien officieren of met hen gelijkgestelden om passende arbeid vragen, zal hun die, 
voor zover mogelijk, worden verschaft. In geen geval mogen zij tot het verrichten 
van arbeid worden verplicht. 

Artikel 50 

Naast werkzaamheden in verband met de administratie, de inrichting of het onder
houd van hun kamp, mogen krijgsgevangenen tot geen andere werkzaamheden 
worden verplicht dan die welke behoren tot één van de volgende categorieën: 

a. landbouw; 
b. grondstoffen-winnende, -bewerkende of -verwerkende industrieën, met uitzon

dering van metaal-, machine- en chemische industrieën; openbare werken en 
bouwwerken, welke geen militaire aard of bestemming hebben; 

c. vervoer en opslag van goederen zonder militair karakter of militaire bestem-
ming; 

d. werkzaamheden op het gebied van de handel, ambacht of kunstnijverheid ; 
e. huishoudelijke diensten; 
f. openbare nutsbedrijven zonder militair karakter of militaire bestemming. 

In geval van schending van bovenstaande bepalingen, zijn de krijgsgevangenen 
bevoegd hun recht van beklag uit te oefenen, overeenkomstig artikel 78. 

Arikel 51 

De arbeidsvoorwaarden voor krijgsgevangenen moeten behoorlijk zijn, in het bijzon
der wat betreft huisvesting, voeding, kleding en materiaal; deze voorwaarden mogen 
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niet achterstaan bij die waaronder soortgelijke arbeid wordt verricht door onderdanen 
van de gevangenhoudende mogendheid; eveneens moet rekening worden gehouden 
met klimatologische omstandigheden. 
De gevangenhoudende mogendheid, die van de arbeid van krijgsgevangenen gebruik 
maakt, zal in de streken waar die gevangenen arbeiden, zorg dragen, dat de nationale 
wetten op het gebied van de arbeidsbescherming en, meer in het bijzonder, de 
voorschriften ter beveiliging van arbeiders behoorlijk worden toegepast. 
De krijgsgevangenen moeten voor het werk worden opgeleid en worden voorzien van 
de beveiligingsmiddelen, passend bij de door hen te verrichten arbeid en overeenko
mend met die, welke voorgeschreven zijn voor de onderdanen van de gevangenhou
dende mogendheid. Onverminderd de bepalingen van artikel 52, mogen krijgsgevan
genen worden blootgesteld aan de normale risico's welke burgerwerklieden lopen. 
In geen geval mogen de arbeidsomstandigheden worden verzwaard door krijgs
tuchtelijke maatregelen. 

Artikel 52 

Geen krijgsgevangene mag worden gebruikt voor werkzaamheden van ongezonde 
of gevaarlijke aard, tenzij vrijwillig. 
Geen krijgsgevangene mag worden gebruikt voor arbeid, welke als vernederend zou 
worden beschouwd voor een lid van de gewapende macht der gevangenhoudende 
mogendheid. 
Het ruimen van mijnen en ander, soortgelijk oorlogstuig wordt beschouwd als 
gevaarlijk werk. 

Artikel 53 

De duur van de dagelijkse arbeid der krijgsgevangenen, waaronder begrepen de 
tijd voor de heen- en terugweg, mag niet overmatig lang zijn en in geen geval langer 
dan die welke geoorloofd is voor burgerwerklieden ter plaatse, onderdanen van de 
gevangenhoudende mogendheid, die dezelfde arbeid verrichten. 
Aan krijgsgevangenen moet, in het midden van de dagelijkse arbeidstijd, een rusttijd 
van ten minste één uur worden toegestaan; de rusttijd zal gelijk zijn aan die, welke 
is vastgesteld voor de arbeiders van de gevangenhoudende mogendheid, indien deze 
van langere duur is. Ook zal hun wekelijks een rusttijd van vier en twintig uur aan 
één stuk worden toegestaan, bij voorkeur op zondag of op de in hun land van her
komst geldende rustdag. Bovendien zal iedere krijgsgevangene die een jaar heeft 
gewerkt, acht achtereenvolgende dagen rust genieten, gedurende welke tijd zijn werk
vergoeding hem zal worden uitbetaald. 
Indien werkmethoden zoals stukwerk worden toegepast, mogen deze de werkduur 
niet overmatig lang maken. 

Artikel 54 

De aan krijgsgevangenen verschuldigde werkvergoeding zal worden vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van dit verdrag. 
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Krijgsgevangenen, die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of ziek worden 
gedurende of ten gevolge van hun arbeid, zullen alle verzorging ontvangen, welke 
hun toestand noodzakelijk maakt. Bovendien zal de gevangenhoudende mogendheid 
hun een geneeskundig attest verstrekken om hen in staat te stellen hun rechten te 
doen gelden bij de mogendheid, tot welke zij behoren, en een duplicaat daarvan doen 
toekomen aan het centraal bureau voor krijgsgevangenen, bedoeld in artikel 123. 

Artikel 55 

De geschiktheid van krijgsgevangenen om te arbeiden moet op gezette tijden en 
ten minste éénmaal per maand door geneeskundig onderzoek worden gecontroleerd. 
Bij dat onderzoek moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de aard der 
werkzaamheden welke van de krijgsgevangenen worden verlangd. 
Indien een krijgsgevangene zich niet in staat acht te arbeiden, zal hem worden toe
gestaan zich te melden bij de geneeskundige autoriteiten van zijn kamp; de genees
heren kunnen aanbevelen, dat krijgsgevangenen die naar hun mening niet geschikt 
zijn om te arbeiden, daarvan worden vrijgesteld. 

Artikel 56 

De organisatie en administratie van werkgroepen moeten overeenstemmen met die 
van krijgsgevangenkampen. 
iedere werkgroep zal onder het toezicht van een krijgsgevangenkamp en daarvan 
administratief afhankelijk blijven. De militaire autoriteiten en de commandant van dat 
kamp zullen, onder leiding van hun regering, verantwoordelijk zijn voor de naleving 
van de bepalingen van dit verdrag in de werkgroepen. 
De kampcommandant zal dagelijks een lijst bijhouden van de werkgroepen, welke 
tot zijn kamp behoren, en daarvan mededeling doen aan de gedelegeerden van de 
beschermende mogendheid, het Internationale comité van het Rode Kruis of andere 
organisaties tot hulpverlening aan krijgsgevangenen, die het kamp mochten bezoeken. 

Artikel 57 

De behandeling van krijgsgevangenen die voor particulieren arbeiden, zal, ook indien 
deze hen onder eigen verantwoordelijkheid bewaken en beschermen, ten minste 
gelijk zijn aan die, welke dit verdrag voorschrijft; de gevangenhoudende mogendheid, 
de militaire autoriteiten en de commandant van het kamp waartoe de gevangenen 
behoren, zullen de volle verantwoordelijkheid dragen voor het onderhoud, de ver
zorging, de behandeling en de betaling van de werkvergoeding van deze krijgs
gevangenen. 
Deze krijgsgevangenen hebben het recht in verbinding te blijven met de vertrouwens
mannen in de kampen waartoe zij behoren. 
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AFDELING IV 

GELDMIDDELEN VAN KRIJGSGEVANGENEN 

Artikel 58 

Bij het uitbreken der vijandelijkheden en in afwachting van een overeenkomst dien
aangaande met de beschermende mogendheid, kan de gevangenhoudende mogend
heid vaststellen welk bedrag krijgsgevangenen ten hoogste aan contant geld of 
in een soortgelijke vorm bij zich mogen hebben. Alle daarbovengaande bedragen 
welke op wettige wijze in hun bezit waren en welke hun ontnomen of onthouden zijn, 
zullen, evenals alle door hen in bewaring gegeven bedragen, op hun rekening worden 
geboekt en mogen zonder hun toestemming niet in een andere muntsoort worden 
omgerekend. 
Wanneer het krijgsgevangenen geoorloofd is tegen contante betaling buiten het kamp 
inkopen te doen of voor zich diensten te doen verrichten, zullen die betalingen worden 
gedaan door de krijgsgevangenen zelf of door de kampadministratie, die deze ten 
laste van de rekening van de betrokken krijgsgevangene zal brengen. De gevangen
houdende mogendheid zal terzake de nodige voorschriften geven. 

Artikel 59 

Contante bedragen in de muntsoort van de gevangenhoudende mogendheid, welke 
aan krijgsgevangenen, overeenkomstig artikel 18, op het ogenblik van hun gevangen
neming zijn ontnomen, zullen op de rekening van ieder afzonderlijk worden tegoed
geschreven, overeenkomstig de bepalingen van artikel 64 van deze afdeling. 
Op die rekening zullen eveneens worden tegoedgeschreven de contante bedragen 
in de muntsoort van de gevangenhoudende mogendheid, welke verschuldigd zijn op 
grond van de omrekening van contante bedragen in andere muntsoorten, welke 
tegelijkertijd aan de krijgsgevangenen zijn ontnomen. 

Artikel 60 

De gevangenhoudende mogendheid zal aan alle krijgsgevangenen een maandelijks 
voorschot verstrekken op de bezoldiging, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld 
door omrekening in de muntsoort van genoemde mogendheid van de volgende 
bedragen: 
Groep 1: 
Groep Il: 

Groep 111: 

krijgsgevangenen beneden de rang van sergeant: acht Zwitserse francs; 
sergeanten en andere onderofficieren of krijgsgevangenen van overeen
komstige rang: twaalf Zwitserse francs; 
officieren tot en met de rang van kapitein of krijgsgevangenen van over
eenkomstige rang: vijftig Zwitserse francs 1); 

1) Volgens de Engelse tekst behoren ook de "warrant offlcers" tot deze groep. 
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Groep IV: majoors, luitenant-kolonels, kolonels of krijgsgevangenen van overeen
komstige rang: zestig Zwitserse francs; 

Groep V: opperofficieren of krijgsgevangenen van overeenkomstige rang: vijf en 
zeventig Zwitserse francs. 

De betrokken partijen bij het conflict kunnen echter bij bijzondere overeenkomst 
wijziging brengen in het bedrag van de voorschotten op de bezoldiging welke 
aan krijgsgevangenen van de verschillende hierboven opgesomde groepen verschul
digd is. 
Indien de bedragen, genoemd in het eerste lid van dit artikel, te hoog zouden zijn, 
vergeleken bij de bezoldiging welke wordt betaald aan de leden van de krijgsmacht 
van de gevangenhoudende mogendheid, of indien zij, om welke reden ook, die mo
gendheid in ernstige moeilijkheden mochten brengen, zal de gevangenhoudende 
mogendheid bovendien, in afwachting van het sluiten van een bijzondere overeen
komst met de mogendheid tot welke de krijgsgevangenen behoren, ten einde die 
bedragen te wijzigen : 

a. voortgaan de in het eerste lid genoemde bedragen op de rekeningen van de 
krijgsgevangenen tegoed te schrijven; 

b. tijdelijk de bedragen welke van de voorschotten op de bezoldiging worden 
uitbetaald, mogen beperken tot een redelijk bedrag, hetwelk zij de krijgs
gevangenen ten eige gebruike ter beschikking zal stellen; voor de krijgsge
vangenen van groep I mogen die bedragen echter nimmer minder zijn dan die 
welke de gevangenhoudende mogendheid aan de leden van haar eigen 
krijgsmacht betaalt. 

De redenen van een zodanige beperking zullen onverwijld aan de beschermende 
mogendheid worden medegedeeld. 

Artikel 61 

De gevangenhoudende mogendheid zal ter verdeling de geldzendingen in ontvangst 
nemen, welke de mogendheid tot welke de krijgsgevangenen behoren, hun als aan
vulling op hun bezoldig ing mocht doen toekomen, mits de bedragen voor iedere 
krijgsgevangene van dezelfde groep gelijk zijn, mits zij aan alle krijgsgevangenen van 
die groep, die tot die mogendheid behoren, worden verstrekt en mits zij zo spoedig 
mogelijk op de persoonlijke rekening van de krijgsgevangene worden tegoedgeschre
ven, overeenkomstig de bepalingen van artikel 64. Die aanvullingen op de bezoldi
ging zullen de gevangenhoudende mogendheid niet ontheffen van enige verplichting 
krachtens dit verdrag. 

Artikel 62 

Krijgsgevangenen zullen rechtstreeks van de gevangenhoudende autoriteiten een 
billijke werkvergoeding ontvangen, waarvan het bedrag door genoemde autoriteiten 
zal worden vastgesteld, maar welke nooit minder mag zijn dan een kwart Zwitserse 
franc voor een volle werkdag. De gevangenhoudende mogendheid zal aan de krijgs
gevangenen, alsmede aan de mogendheid tot welke zij behoren, door tussenkomst 
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van de beschermende mogendheid, mededeling doen van het bedrag van de werk
vergoeding per dag dat zij heeft vastgesteld. 
Evenzo zal een werkvergoeding door de gevangenhoudende autoriteiten worden 
verstrekt aan krijgsgevangenen die vast belast zijn met een functie of als handwerks
man worden gebruikt in verband met de administratie, de interne inrichting of het 
onderhoud van de kampen, alsmede aan de gevangenen, die aangewezen zijn om 
geestelijke of geneeskundige werkzaamheden ten bate van hun kameraden te 
verrichten. 
De werkvergoeding van de vertrouwensman, van zijn medewerkers en van zijn 
eventuele raadslieden zal worden betaald uit het fonds, dat uit de winsten van de 
cantine wordt gevormd. Het bedrag daarvan zal worden vastgesteld door de vertrou
wensman en goedgekeurd door de kampcommandant. Indien een zodanig fonds niet 
bestaat, zullen de gevangenhoudende autoriteiten aan die gevangenen een billijke 
werkvergoeding verstrekken. 

Artikel 63 

Krijgsgevangenen zijn gerechtigd geldzendingen te ontvangen, welke aan hen per
soonlijk of gezamenlijk zijn gericht. 
iedere krijgsgevangene zal de beschikking hebben over het batig saldo van zijn 
rekening, zoals bepaald in het volgend artikel, binnen de grenzen, vastgesteld door de 
gevangenhoudende mogendheid die de gevraagde betalingen zal doen. Onverminderd 
de financiële of monetaire beperkingen welke de gevangenhoudende mogendheid 
noodzakelijk acht, zijn krijgsgevangenen gerechtigd betalingen in het buitenland te 
doen verrichten . In dat geval zal de gevangenhoudende mogendheid in het bijzonder 
voorrang verlenen aan de betalingen, welke de gevangenen doen aan de personen 
voor wie zij moeten zorgen. 
In ieder geval mogen krijgsgevangenen, indien de mogendheid tot welke zij behoren, 
daarin toestemt, betalingen doen verrichten in hun eigen land op de volgende wijze: 
de gevangenhoudende mogendheid zal aan genoemde mogendheid, door tussen
komst van de beschermende mogendheid, een kennisgeving doen toekomen, welke 
alle noodzakelijke bijzonderheden bevat omtrent de krijgsgevangenen en de begun
stigden, alsmede de grootte van het te betalen bedrag, uitgedrukt in de muntsoort 
van de gevangenhoudende mogendheid; de kennisgeving zal worden ondertekend 
door de betrokken krijgsgevangene en gecontrasigneerd door de kampcommandant. 
De gevangenhoudende mogendheid zal dat bedrag van de rekening van de gevangene 
afschrijven; de aldus afgeschreven bedragen zal zij tegoedschrijven op de rekening 
van de mogendheid tot welke de gevangenen behoren. 
Voor de toepassing van de voorgaande bepalingen kan de gevangenhoudende 
mogendheid met vrucht het model-reglement in bijlage V van dit verdrag raadplegen. 

Artikel 64 

De gevangenhoudende mogendheid zal voor iedere krijgsgevangene een rekening 
aanhouden, welke ten minste de volgende gegevens zal bevatten: 
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1. de bedragen, aan de gevangene verschuldigd of door hem ontvangen als voor
schot op de bezoldiging, als werkvergoeding of uit welke anderen hoofde ook; 
de bedragen in de muntsoort van de gevangenhoudende mogendheid, welke 
aan de gevangene zijn ontnomen; de bedragen welke aan de gevangene zijn 
ontnomen en op zijn verzoek zijn omgerekend in de muntsoort van genoemde 
mogendheid ; 

2. de in contant geld of in een soortgelijke vorm aan de krijgsgevangene gedane 
betalingen; de voor zijn rekening en op zijn verzoek gedane betalingen; de 
volgens het derde lid van het voorgaande artikel overgemaakte bedragen. 

Artikel 65 

Iedere op de rekening van een krijgsgevangene ingeschreven post zal worden ge
contrasigneerd of geparafeerd door hem zelf of door de vertrouwensman, die in zijn 
naam handelt. 
De krijgsgevangenen zullen te allen tijde redelijke faciliteiten genieten om hun 
rekening te raadplegen of daarvan een afschrift te verkrijgen; de rekening mag even
eens worden gecontroleerd door de vertegenwoordigers van de beschermende mo
gendheid tijdens hun bezoeken aan het kamp. 
Bij het overbrengen van krijgsgevangenen van het ene kamp naar het andere, zal 
hun persoonlijke rekening hen volgen . In geval van overdracht van de ene gevangen
houdende mogendheid aan een andere mogendheid zullen hen de bedragen volgen, 
welke hun toebehoren en niet luiden in de muntsoort van de gevangenhoudende 
mogendheid; voor alle andere bedragen welke op het tegoed van hun rekening 
mochten blijven staan, zal hun een bewijs worden gegeven. 
De betrokken partijen bij het conflict kunnen overeenkomen elkander, door tussen
komst van de beschermende mogendheid en met bepaalde tussenpozen, in kennis 
te stellen met de stand van de rekeningen der krijgsgevangenen. 

Artikel 66 1) 

Bij het einde der krijgsgevangenschap, door invrijheidstelling of repatriëring, zal de 
gevangenhoudende mogendheid aan de krijgsgevangene een door een bevoegd 
officier ondertekende verklaring afgeven, waaruit het hem toekomende batig saldo 
blijkt. Bovendien zal de gevangenhoudende mogendheid aan de mogendheid, tot 
welke de krijgsgevangenen behoren, door tussenkomst van de beschermende mo
gendheid, lijsten doen toekomen, welke alle bijzonderheden bevatten over de gevan
genen wier gevangenschap is geëindigd door repatriëring, invrijheidstelling, ont
vluchting, overlijden of op enige andere wijze, en waaruit in het bijzonder blijkt het 
batig saldo van hun rekeningen. iedere bladzijde van die lijsten zal worden gewaar
merkt door een bevoegd vertegenwoordiger van de gevangenhoudende mogendheid. 

1) BU de ondertekening van het verdrag maakte /ta//ö voorbehoud ten aanzien van het laatste lid 
van dit artikel. 
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De betrokken mogendheden kunnen bij bijzondere overeenkomst bovenstaande be
palingen geheel of gedeeltelijk wijzigen. 
De mogendheid tot welke de krijgsgevangene behoort, is er voor verantwoordelijk 
het batig saldo dat hem door de gevangenhoudende mogendheid bij het einde van 
zijn gevangenschap is verschuldigd, met hem af te rekenen. 

Artikel 67 

De overeenkomstig artikel 60 aan krijgsgevangenen verstrekte voorschotten op hun 
bezoldiging zullen worden geacht te zijn gedaan namens de mogendheid tot welke 
zij behoren; inzake deze voorschotten op de bezoldiging, benevens inzake alle krach
tens artikel 63, derde lid, en artikel 68 door genoemde mogendheid gedane betalingen, 
zullen tussen de betrokken mogendheden bij het einde der vijandelijkheden rege
lingen worden getroffen. 

Artikel 68 

leder door een krijgsgevangene gedaan verzoek om schadevergoeding wegens enig 
letsel of enige invaliditeit, veroorzaakt door arbeid, zal worden medegedeeld aan de 
mogendheid, tot welke hij behoort, door tussenkomst van de beschermende mogend
heid. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 54 zal de gevangenhoudende mo
gendheid in alle gevallen aan de krijgsgevangene een verklaring afgeven, waaruit 
blijkt de aard van de verwonding of invaliditeit, de omstandigheden waaronder deze 
is ontstaan, en de bijzonderheden over de geneeskundige- of hospitaalbehandeling 
welke hem is verleend. Die verklaring zal door een verantwoordelijk officier van 
de gevangenhoudende mogendheid worden ondertekend en de bijzonderheden van 
medische aard zullen door een arts van de geneeskundige dienst worden ge
waarmerkt. 
De gevangenhoudende mogendheid zal eveneens aan de mogendheid tot welke de 
krijgsgevangenen behoren, mededeling doen van ieder verzoek om schadevergoeding 
dat door een gevangene is ingediend terzake van persoonlijke bezittingen, geld
bedragen of voorwerpen van waarde, welke hem krachtens artikel 18 zijn ontnomen 
en hem bij zijn repatriëring niet zijn teruggegeven, alsmede van ieder verzoek om 
schadevergoeding in verband met een verlies dat de krijgsgevangene aan een fout 
van de gevangenhoudende mogendheid of van één van haar ondergeschikten toe
schrijft. Niettemin zal de gevangenhoudende mogendheid op haar kosten de persoon
lijke bezittingen vervangen, welke de gevangene tijdens zijn gevangenschap nodig 
heeft. In alle gevallen zal de gevangenhoudende mogendheid aan de gevangene een 
door een verantwoordelijk officier ondertekende verklaring afgeven, welke alle 
nodige inlichtingen bevat omtrent de redenen waarom die bezittingen, geldbedragen 
of voorwerpen van waarde hem niet zijn teruggegeven . Een afschrift van die verkla
ring zal worden gezonden aan de mogendheid tot welke de gevangene behoort, door 
tussenkomst van het centraal bureau voor krijgsgevangenen, bedoeld in artikel 123. 
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AFDELING V 

BETREKKINGEN DER KRIJGSGEVANGENEN MET DE BUITENWERELD 

Artikel 69 

Zodra zij krijgsgevangenen in haar macht heeft, zal de gevangenhoudende mogend
heid aan hen en aan de mogendheid tot welke zij behoren, door tussenkomst van de 
beschermende mogendheid, de maatregelen ter kennis brengen, welke zij tot uit
voering van de bepalingen van deze afdeling heeft genomen. Evenzo zal zij iedere 
wijziging in die maatregelen ter kennis van de betrokken partijen brengen. 

Artikel 70 

Zodra hij gevangen genomen is of uiterlijk één week na aankomst in een kamp, zelfs 
indien het een doorgangskamp betreft, en evenzo in geval van ziekte of overbrenging 
naar een ziekenverblijf of naar een ander kamp, zal iedere krijgsgevangene in de 
gelegenheid worden gesteld enerzijds aan zijn familie en anderzijds aan het centraal 
bureau voor krijgsgevangenen, bedoeld in artikel 123, rechtstreeks een briefkaart te 
zenden, zo mogelijk overeenkomstig het model, hetwelk als bijlage aan dit verdrag 
is gehecht, welke hen inlicht over zijn gevangenneming, adres en gezondheids
toestand. Bedoelde briefkaarten moeten met de grootst mogelijke spoed worden 
doorgezonden en mogen op geen enkele wijze worden opgehouden. 

Artikel 71 

Krijgsgevangenen zijn gerechtigd zowel brieven en briefkaarten te verzenden als te 
ontvangen. Indien de gevangenhoudende mogendheid het noodzakelijk acht deze 
correspondentie te beperken, moet zij maandelijks de verzending toestaan van ten 
minste twee brieven en vier briefkaarten, zoveel mogelijk overeenkomstig de als 
bijlage aan dit verdrag gehechte modellen, ongerekend de briefkaarten, bedoeld in 
artikel 70. Verdere beperkingen mogen alleen worden opgelegd indien de bescher
mende mogendheid alle reden heeft deze in het belang van de krijgsgevangenen zelf 
te achten, gezien de moeilijkheden welke de gevangenhoudende mogendheid ontmoet 
bij het vinden van een voldoend aantal bevoegde vertalers voor het uitoefenen van de 
noodzakelijke censuur. Indien de aan krijgsgevangenen gerichte correspondentie 
moet worden beperkt, mag deze beslissing slechts worden genomen door de mogend
heid tot welke zij behoren, eventueel op verzoek van de gevangenhoudende mogend
heid. Die brieven en briefkaarten moeten met de snelste middelen, waarover de 
gevangenhoudende mogendheid beschikt, worden vervoerd ; zij mogen niet worden 
opgehouden of achtergehouden bij wijze van tuchtmaatregel. 
Krijgsgevangenen die sedert lang zonder bericht van hun naaste familieleden zijn , 
of die niet in de gelegenheid zijn langs de gewone weg bericht van hen te ontvangen 
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of aan hen te zenden, evenals degenen die zich zeer ver van de hunnen bevinden, zijn 
gerechtigd telegrammen te zenden, waarvan de kosten ten laste van hun rekening bij 
de gevangenhoudende mogendheid zullen worden gebracht of betaald met het geld 
waarover zij beschikken. Die maatregel zal eveneens voor hen van toepassing zijn 
in dringende gevallen. 
In den regel zal de correspondentie van krijgsgevangenen in hun moedertaal wor
den gevoerd. De partijen bij het conflict kunnen correspondentie in andere talen 
toestaan. 
De zakken, welke de post van krijgsgevangenen bevatten, moeten zorgvuldig ver
zegeld zijn en van etiketten voorzien, waaruit duidelijk hun inhoud blijkt, en moeten 
geadresseerd zijn aan de postkantoren van bestemming. 

Artikel 72 

Krijgsgevangenen zijn gerechtigd per post of op iedere andere wijze persoonlijke 
of collectieve zendingen te ontvangen, welke in het bijzonder bevatten levensmid
delen, kleding, geneeskundige benodigdheden en voorwerpen tot voorziening in hun 
behoeften op godsdienstig terrein of op het gebied van ontwikkeling of ontspanning 
waaronder begrepen boeken, voorwerpen voor de eredienst, wetenschappelijk mate
riaal, examen-opgaven, muziekinstrumenten, sportbenodigdheden en al hetgeen de 
gevangenen in staat stelt hun studie voort te zetten of de kunst te beoefenen. 
Die zendingen zullen de gevangenhoudende mogendheid in genen dele ontheffen 
van de verplichtingen, welke krachtens dit verdrag op haar rusten. 
De enige beperkingen, welke aan deze zendingen mogen worden opgelegd, zijn die, 
welke worden voorgesteld door de beschermende mogendheid in het belang van de 
krijgsgevangenen zelf, dan wel door het Internationale comité van het Rode Kruis of 
enige andere organisatie tot hulpverlening aan de krijgsgevangenen, uitsluitend met 
betrekking tot hun eigen zendingen, wegens buitengewone overbelasting van de 
vervoer- en verbindingsmiddelen. 
De wijze van verzending van persoonlijke of collectieve zendingen zal, zo nodig, 
worden geregeld bij bijzondere overeenkomst tussen de betrokken mogendheden, 
welke in geen geval vertraging in de uitreiking van zendingen tot hulpverlening aan 
de krijgsgevangenen mag veroorzaken. Zendingen van levensmiddelen of kleding 
mogen geen boeken bevatten; geneeskundige benodigdheden zullen in het algemeen 
in collectieve pakketten worden verzonden. 

Artikel 73 

Bij gebreke van bijzondere overeenkomsten tussen de betrokken mogendheden over 
de wijze van ontvangst en de verdeling van collectieve zendingen tot hulpverlening, 
zal het reglement betreffende collectieve zendingen, hetwelk als bijlage aan dit 
verdrag is gehecht, van toepassing zijn. 
Bovenbedoelde bijzondere overeenkomsten mogen in geen geval het recht van de 
vertrouwensman beperken om bezit van de voor krijgsgevangenen bestemde collec-
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tieve zendingen tot hulpverlening, over te gaan tot de verdeling daarvan en daarover 
te beschikken in het belang van de gevangenen. 
Deze overeenkomsten mogen evenmin het recht beperken van de vertegenwoor
digers van de beschermende mogendheid, het Internationaal comité van het Rode 
Kruis of enige andere organisatie tot hulpverlening aan krijgsgevangenen, belast 
met het verzenden van deze collectieve zendingen, om toe te zien op de verdeling 
daarvan onder de geadresseerden. 

Artikel 74 

Alle zendingen tot hulpverlening aan krijgsgevangenen zullen zijn vrijgesteld van 
invoerrechten, accijnzen en andere rechten. 
Correspondentie, zendingen tot hulpverlening en toegestane geldzendingen, gericht 
aan of verzonden door krijgsgevangenen, per post, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
tussenkomst van de informatiebureaux, bedoeld in artikel 122, en van het centraal 
bureau voor krijgsgevangenen, bedoeld in artikel 123, zullen zijn vrijgesteld van 
port, zowel in het land van herkomst en dat van bestemming, als in de landen van 
doorvoer. 
De vervoerskosten van zendingen tot hulpverlening aan krijgsgevangenen, welke, ten 
gevolge van haar gewicht of om enige andere reden, hun niet per post kunnen 
worden toegezonden, zullen ten laste komen van de gevangenhoudende mogendheid 
in alle gebieden, welke zich onder haar gezag bevinden . De overige mogendheden, 
die partij zijn bij het verdrag, zullen de vervoerkosten in haar onderscheiden gebieden 
dragen. 
Bij gebreke van bijzondere overeenkomsten tussen de betrokken mogendheden, 
zullen de uit het vervoer van deze zendingen voortvloeiende kosten, welke niet wor
den gedekt door bovenbedoelde vrijstellingen, ten laste van de afzender komen. 
De hoge verdragsluitende partijen zullen er zoveel mogelijk naar streven de tarieven, 
berekend voor telegrammen, welke door krijgsgevangenen verzonden of aan hen 
gericht worden, te verlagen. 

Artikel 75 

Ingeval militaire operaties de betrokken mogendheden zouden beletten de op haar 
rustende verplichting na te komen om het vervoer van de zendingen, bedoeld in de 
artikelen 70, 71, 72 en 77, te verzorgen, mogen de betrokken beschermende mogend
heden, het Internationale comité van het Rode Kruis of enige andere organisatie, 
welke daarvoor toestemming van de partijen bij het conflict heeft ontvangen, trach
ten het vervoer van die zendingen te doen plaats vinden met passende middelen 
(spoorwegwagons, vrachtauto's, vaartuigen of vliegtuigen, enz.). De hoge verdrag
sluitende partijen zullen trachten hun tot dat doel die vervoermiddelen te ver
schaffen en het verkeer ervan toe te staan, in het bijzonder door het verstrekken van 
de noodzakelijke vrijgeleiden. 
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Die vervoermiddelen mogen eveneens worden gebruikt om te vervoeren: 
a. de correspondentie, lijsten en rapporten, uitgewisseld tussen het centraal in

formatiebureau, bedoeld in artikel 123, en de nationale bureaux, bedoeld in 
artikel 122; 

b. de correspondentie en rapporten betreffende krijgsgevangenen, welke de be
schermende mogendheden, het Internationale comité van het Rode Kruis of 
enige andere organisatie tot hulpverlening aan de krijgsgevangenen, uitwis
selen hetzij met hun eigen gedelegeerden, hetzij met de partijen bij het con
flict. 

Deze bepalingen beperken in genen dele het recht van iedere partij bij het conflict 
om, indien zij zulks verkiest, het vervoer op andere wijze te organiseren en vrijge
leiden te verstekken op overeen te komen voorwaarden. 
Bij gebreke van bijzondere overeenkomsten, zullen de kosten, veroorzaakt door het 
gebruik van die vervoermiddelen, naar evenredigheid worden gedragen door de 
partijen bij het conflict, wier onderdanen daarvan profijt trekken. 

Artikel 76 

De censuur van aan krijgsgevangenen gerichte of door hen verzonden corresponden
tie moet zo snel mogelijk geschieden. Deze mag slechts worden uitgevoerd door de 
staat van verzending en van bestemming en slechts éénmaal door ieder van hen. 
Het onderzoek van voor krijgsgevangenen bestemde zendingen mag niet op zo
danige wijze geschieden, dat de daarin aanwezige levensmiddelen aan bederf worden 
blootgesteld en zal, behoudens in geval van geschreven of gedrukte stukken, worden 
uitgevoerd in tegenwoordigheid van de geadresseerde of van een door hem ge
volmachtigd mede-krijgsgevangene. De uitreiking van persoonlijke of collectieve 
zendingen aan krijksgevangenen mag niet worden vertraagd onder voorwendsel 
van moeilijkheden bij de censuur. 
leder verbod om te corresponderen, door de partijen bij het conflict om militaire 
of politieke redenen uitgevaardigd, mag slechts van tijdelijke aard en van zo kort 
mogelijk duur zijn. 

Artikel 77 

De gevangenhoudende mogendheden zullen alle faciliteiten verlenen voor de ver
zending, door tussenkomst van de beschermende mogendheid of van het centraal 
bureau voor krijgsgevangenen, bedoeld in artikel 123, van akten, stukken en docu
menten, bestemd voor krijgsgevangenen of door hen verzonden, in het bijzonder van 
volmachten of testamenten. 
In alle gevallen zullen de gevangenhoudende mogendheden voor de krijgsgevange
nen het opstellen van die documenten vergemakkelijken; zij zullen hun in het bij
zonder toestaan een rechtsgeleerde te raadplegen en de nodige maatregelen nemen 
om hun handtekening te doen legaliseren. 
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AFDELING VI 

BETREKKINGEN TUSSEN KRIJGSGEVANGENEN EN DE AUTORITEITEN 

HOOFDSTUK 1 

Klachten van krijgsgevangenen over het regiem van de gevangenschap 

Artikel 78 

Krijgsgevangenen hebben het recht bij de militaire autoriteiten in wier macht zij zich 
bevinden, verzoeken in te dienen met betrekking tot het regiem van de gevangen
schap, waaraan zij zijn onderworpen . 
Evenzo hebben zij onbeperkt het recht, hetzij door tussenkomst van hun vertrouwens
man, hetzij rechtstreeks, indien zij zulks noodzakelijk achten, zich te wenden tot de 
vertegenwoordigers van de beschermende mogendheden, om hun aandacht te ves
tigen op de punten waarover zij zich mochten hebben te beklagen met betrekking 
tot het regiem der gevangenschap. 
Deze verzoeken en klachten mogen niet worden beperkt, noch worden geacht deel 
uit te maken van het aantal brieven en briefkaarten, bedoeld in artikel 71. Zij moeten 
met spoed worden doorgezonden. Zij mogen geen aanleiding geven tot enigerlei 
bestraffing, zelfs niet indien zij als ongegrond worden aangemerkt. 
De vertrouwensmannen kunnen aan de vertegenwoordigers van de beschermende 
mogendheden periodieke rapporten over de toestand in de kampen en over de 
behoeften van de krijgsgevangenen zenden. 

HOOFDSTUK Il 

Vertegenwoordigers van de krijgsgevangenen 

Artikel 79 

Op alle plaatsen waar zich krijgsgevangenen bevinden, met uitzondering van die waar 
zich officieren bevinden, zullen de gevangenen iedere zes maanden, en voorts in 
geval van een vacature, bij vrije en geheime stemming vertrouwensmannen kiezen, 
die tot taak zullen hebben hen te vertegenwoordigen bij de militaire autoriteiten, 
de beschermende mogendheden, het Internationale comité van het Rode Kruis en 
iedere andere organisatie tot hulpverlening aan de krijgsgevangenen. Deze ver
trouwensmannen zijn herkiesbaar. 
In kampen van officieren en met hen gelijkgestelden of in gemengde kampen, zal 
de oudste krijgsgevangen officier, die de hoogste rang bekleedt, als vertrouwensman 
worden erkend. In de officierskampen zal hij worden bijgestaan door één of meer 
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door de officieren gekozen raadslieden; in de gemengde kampen zullen zijn mede
werkers worden uitgezocht onder krijgsgevangenen die geen officier zijn, en door 
dezen worden gekozen. 
In werkkampen voor krijgsgevangenen zullen krijgsgevangen officieren van dezelfde 
nationaliteit worden geplaatst, om de kampadministratie te voeren, waarvoor de 
krijgsgevangenen verantwoordelijk zijn. Bovendien kunnen die officieren tot ver
trouwensmannen worden gekozen overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid 
van dit artikel. In dat geval zullen de medewerkers van de vertrouwensmannen worden 
gekozen uit de krijgsgevangenen, die geen officier zijn. 
iedere gekozen vertouwensman moet door de gevangenhoudende mogendheid wor
den aanvaard vóór hij zijn functie kan uitoefenen. Indien de gevangenhoudende 
mogendheid weigert een krijgsgevangene, die door zijn mede-gevangenen is gekozen, 
te aanvaarden, moet zij de redenen voor haar weigering aan de beschermende mo
gendheid mededelen. 
In alle gevallen moet de vertrouwensman dezelfde nationaliteit, taal en gewoonten 
hebben als de krijgsgevangenen die hij vertegenwoordigt. De krijgsgevangenen die 
naar hun nationaliteit, taal of gewoonten in verschillende afdelingen van een kamp 
zijn ingedeeld, zullen derhalve voor iedere afdeling hun eigen vertrouwensman heb
ben, overeenkomstig de bepalingen van de voorgaande leden. 

Artikel 80 

Vertrouwensmannen moeten het lichamelijk, moreel en geestelijk welzijn der krijgs
gevanenen bevorderen. 
In het bijzonder ingeval de gevangenen mochten besluiten in hun midden een 
systeem van onderlinge bijstand te organiseren, zal deze organisatie tot de bevoegd
heid van de vertrouwensman behoren, naast de bijzondere werkzaamheden waarmede 
hij ingevolge andere bepalingen van dit verdrag is belast. 
Vertrouwensmannen zijn, enkel uit hoofde van hun functie, niet verantwoordelijk 
voor vergrijpen, begaan door krijgsgevangenen. 

Artikel 81 

Vertrouwensmannen mogen niet tot enige andere arbeid worden verplicht, indien 
de uitoefening van hun functie daardoor zou worden bemoeilijkt. 
Vertrouwensmannen kunnen onder de gevangenen de medewerkers aanwijzen, die 
zij nodig mochten hebben. Alle nodige faciliteiten zullen hun worden verleend, in het 
bijzonder een zekere mate van bewegingsvrijheid, vereist voor de vervulling van 
hun taak (bezoeken aan werkgroepen, het in ontvangst nemen van zendingen tot 
hulpverlening, enz.). 
Vertrouwensmannen zijn gerechtigd de lokaliteiten waarin krijgsgevangenen zijn ge
ïnterneerd, te bezoeken; iedere krijgsgevangene heeft het recht zijn vertrouwensman 
vrijelijk te raadplegen. 
Evenzo zullen alle faciliteiten worden verleend aan de vertrouwensmannen voor hun 
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correspondentie per post en telegraaf met de gevangenhoudende autoriteiten, de 
beschermende mogendheden, het Internationale comité van het Rode Kruis en hun 
gedelegeerden, met de gemengde geneeskundige commissies, alsmede met de orga
nisaties tot hulpverlening aan krijgsgevangenen. Vertrouwensmannen van werkgroe
pen zullen dezelfde faciliteiten genieten voor hun correspondentie met de vertrou
wensman van het hoofdkamp. Deze correspondentie mag niet worden beperkt, noch 
worden beschouwd als een deel van het in artikel 71 genoemde aantal brieven en 
briefkaarten. 
Geen vertrouwensman mag worden overgeplaatst zonder dat hem een redelijke tijd 
is gelaten zijn opvolger op de hoogte te stellen van de lopende zaken. 
In geval van ontheffing zullen de redenen daarvoor aan de beschermende mogend
heid worden medegedeeld. 

HOOFDSTUK lil 

Strafrechtelijke en krijgstuchtelijke sancties 1) 

I. Algemene bepalingen 

Artikel 82 

Krijgsgevangenen zullen onderworpen zijn aan de wetten, reglementen en orders, 
welke van kracht zijn bij de gewapende macht van de gevangenhoudende mogend
heid; de gevangenhoudende mogendheid is gerechtigd strafrechtelijke of krijgstuch
telijke maatregelen te nemen tegen een krijgsgevangene die deze wetten, reglemen
ten of orders heeft overtreden. Evenwel is geen vervolging of bestraffing in strijd met 
de bepalingen van dit hoofdstuk geoorloofd. 
Indien een wet, reglement of order van de gevangenhoudende mogendheid hande
lingen, begaan door een krijgsgevangene, strafbaar stelt, terwijl die feiten niet straf
baar zijn wanneer zij worden begaan door een lid van de gewapende macht van de 
gevangenhoudende mogendheid, mogen zodanige handelingen slechts krijgstuchte
lijke straffen ten gevolge hebben. 

Artikel 83 

De gevangenhoudende mogendheid zal zorg dragen, dat de bevoegde autoriteiten 
de grootste lankmoedigheid betrachten bij haar beslissing of een vergrijp waarvan 
een krijgsgevangene wordt verdacht, strafrechtelijk of krijgstuchtelijk moet worden 

1) Bij de ondertekening van het verdrag is ten aanzien van dit hoofdstuk het volgende voorbehoud 
gemaakt. 
Spanje: ,.Wat betreft de waarborgen voor de berechting en de strafrechtelijke en krijgstuchte
lijke sancties, zal Spanje dezelfde behandeling aan krijgsgevangenen toekennen als haar wetten 
voorschrijven voor leden van haar eigen nationale strijdkrachten." 
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afgedaan en dat zij, waar mogelijk, eerder krijgstuchtelijke dan strafrechtelijke maat
regelen nemen. 

Artikel 84 

Een krijgsgevangene zal uitsluitend door een militair gerecht worden berecht, tenzij 
de bestaande wetten van de gevangenhoudende mogendheid uitdrukkelijk aan de 
burgerlijke rechter de bevoegdheid verlenen een lid van de gewapende macht van 
de gevangenhoudende mogendheid te berechten voor hetzelfde vergrijp als waar
voor de krijgsgevangene wordt vervolgd. 
In geen geval mag een krijgsgevangene worden berecht door enig gerecht dat niet 
de essentiële waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid biedt, welke 
algemeen worden erkend, en, in het bijzonder, in zijn procedure aan de verdachte 
niet de rechten en middelen van verdediging waarborgt, welke zijn voorzien in 
artikel 105. 

Artikel 85 1) 

Krijgsgevangenen die worden vervolgd op grond van de wetten van de gevangen
houdende mogendheid voor handelingen, begaan vóór hun gevangenneming, blijven, 
zelfs indien zij zijn veroordeeld, onder de bescherming van dit verdrag. 

1) Bij de ondertekening van het verdrag zijn ten aanzien van dit artikel de volgende voorbehouden 
gemaakt. 
a) Albanië: ,,De volksrepubliek Albanië Is van oordeel, dat personen die op grond van de wetten 

van de gevangenhoudende mogendheid in overeenstemming met de beginselen van het proces 
van Neurenberg zijn veroordeeld wegens oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijk
heid, op dezelfde wijze moeten worden behandeld als de personen, die in het betrokken land zijn 
veroordeeld. Dientengevolge acht Albanië zich niet gebonden door artikel 85 met betrekking 
tot de categorie van de In dit voorbehoud bedoelde personen." 

b) Australië: ,,does not regard the reservations as valid and will therefore regard any application of 
these reservations as constituting a breach of the Conventlon." 

cJ Bulgarije: ,,De Bulgaarse volksrepubliek acht zich niet verplicht de toepassing van de bepalin
gen, voortvloeiende uit artikel 85, uit te breiden tot krijgsgevangenen die op grond van de 
wetten van de gevangenhoudende mogendheid en in overeenstemming met de beginselen van 
het proces van Neurenberg zijn veroordeeld wegens oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de 
menselijkheid, welke zij hebben begaan voor hun gevangenneming, aangezien deze veroor• 
deelden onderworpen moeten worden aan de behandeling, welke is voorgeschreven in het land 
waar zij hun straf ondergaan. " 

d) Oost-Duitsland: (niet als Staat erkend door Nederland): zelfde voorbehoud als U.S.S.R. 
e) Groot-Brittanië: ,,Does not regard the reservatlon of the People's Republic of China as valid 

and will therefore regard any application of any of these reservations as constituting a breach 
of the Convention to whlch the reservation relates." 

f) Hongarije: ,,De delegatie van de Hongaarse volksrepubliek herhaalt haar bezwaren, geuit op 
de zittingen tijdens welke artikel 85 van het "Krijgsgevangenen" verdrag werd besproken, dat 
krijgsgevangenen die in overeenstemming met de beginselen van het proces van Neurenberg 
wegens oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid zijn veroordeeld, op gelijke 
wijze moeten worden behandeld als misdadigers, die voor andere misdrijven zijn veroordeeld." 

g) Noord Korea: (niet als Staat erkend door Nederland): zelfde voorbehoud als Volksrepubliek 
China. 
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Artikel 86 

Een krijgsgevangene mag slechts éénmaal worden gestraft voor hetzelfde feit of 
op dezelfde telastlegging. 

h) Oekraïne: .,De Socialistische sowjetrepubliek Oekraïne acht zich niet gebonden door de uit 
artikel 85 voortvloeiende verplichting om de toepassing van het verdrag uit te breiden tot 
krijgsgevangenen die op grond van de wetten van de gevangenhoudende mogendheid in over
eenstemming met de beginselen van het proces van Neurenberg zijn veroordeeld wegens oor
logsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid, aangezien de wegens deze misdrijven 
veroordeelde personen onderworpen moeten worden aan de behandeling, welke in het betrok
ken land is voorgeschreven voor personen die hun straf ondergaan." 

i) Polen: ,,Wat betreft artikel 85, zal de regering van de Poolse republiek als niet-geldend be
schouwen, dat krijgsgevangenen die in overeenstemming met de beginselen van het proces 
van Neurenberg zijn veroordeeld wegens oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijk
heid, de bescherming van dit verdrag blijven genieten, aangezien de wegens deze misdrijven 
veroordeelde krijgsgevangenen onderworpen moeten worden aan de in de betrokken staat van 
kracht zijnde voorschriften met betrekking tot de tenuitvoerlegging van straffen." 

j) Roemenië: .,De Roemeense volksrepubliek acht zich niet gebonden door de uit artikel 85 voort
vloeiende verplichting om de toepassing van het verdrag uit te breiden tot krijgsgevangenen 
die op grond van de wetten van de gevangenhoudende mogendheid In overeenstemming met de 
beginselen van het proces van Neurenberg zijn veroordeeld wegens oorlogsmisdrijven en mis· 
drijven tegen de menselijkheid, aangezien de wegens deze misdrijven veroordeelde personen 
onderworpen moeten worden aan de behandeling, welke in het betrokken land is voorgeschre
ven voor hen die hun straf ondergaan." 

kJ Tsjechoslowakije: .,Wat betreft artikel 85, zal de regering van de Tsjechoslowaakse republiek 
als niet-geldend beschouwen, dat krijgsgevangenen die in overeenstemming met de beginselen 
van het proces van Neurenberg wegens oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid 
zijn veroordeeld, de bescherming van dit verdrag blijven genieten, aangezien de wegens deze 
misdrijven veroordeelde krijgsgevangenen onderworpen moeten worden aan de in de betrokken 
staat van kracht zijnde voorschriften met betrekking tot de tenuitvoerlegging van straffen." 

I) Unie van socialistische sowjetrepublieken: .,De Unie van socialistische sowjetrepublieken acht 
zich niet gebonden door de uit artikel 85 voortvloeiende verplichting om de toepassing van het 
verdrag uit te breiden tot krijgsgevangenen die op grond van de wetten van de gevangen
houdende mogendheid in overeenstemming met de beginselen van het proces van Neurenberg 
zijn veroordeeld wegens oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid, aangezien 
de wegens deze misdrijven veroordeelde personen onderworpen moeten worden aan de behande
ling, welke in het betrokken land is voorgeschreven voor personen die hun straf ondergaan." 

m) Noord-Vietnam : (niet als Staat erkend door Nederland): zelfde voorbehoud als Volksrepubliek 
China. 

n) Volksrepubliek China: .,The People's Republic of China is not bound by article 85 in respect 
of the treatment of prisoners of war convicted under the laws of the Detaining Power in accor
dance with the principles laid down in the trails of war crimes or crimes against humanity by 
the Nuremberg and the Tokio international Military Tribunal." 

o) Wit-Rusland: ,,De Socialistische sowjetrepubliek Wit-Rusland acht zich niet gebonden door de 
uit artikel 85 voortvloeiende verplichting om de toepassing van het verdrag uit te breiden tot 
krijgsgevangenen die op grond van de wetten van de gevangenhoudende mogendheid In over
eenstemming met de beginselen van het proces van Neurenberg zijn veroordeeld wegens oorlogs
misdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, aangezien de wegens deze misdrijven ver
oordeelde personen onderworpen moeten worden aan de behandeling, welke in het betrokken 
land is voorgeschreven voor personen die hun straf ondergaan." 
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Artikel 87 

Krijgsgevangenen mogen door de militaire autoriteiten en gerechten van de gevan
genhoudende mogendheid niet worden veroordeeld tot andere straffen dan die 
welke voor leden van de gewapende macht van die mogendheid zijn gesteld, wanneer 
zij dezelfde feiten hebben begaan. 
Bij het bepalen van de straf moeten de gerechten of autoriteiten van de gevangen
houdende mogendheid, in zo ruim mogelijke mate, rekening houden met het feit, 
dat de verdachte, geen onderdaan zijnde van de gevangenhoudende mogendheid, 
niet door enige plicht van trouw jegens haar is gebonden en dat hij zich in haar macht 
bevindt door omstandigheden onafhankelijk van zijn eigen wil. De genoemde gerech
ten en autoriteiten zijn vrij om de straf, gesteld op het vergrijp waarvan de krijgs
gevangene wordt beschuldigd, te verminderen en zijn derhalve niet gehouden de 
voorgeschreven minimum-straf op te leggen. 
Collectieve bestraffing wegens individuele handelingen, lijfstraffen, opsluiting in 
lokaliteiten zonder daglicht en, in het algemeen, iedere vorm van marteling of wreed
heid zijn verboden. 
Geen krijgsgevangene mag door de gevangenhoudende mogendheid van zijn rang 
worden beroofd of worden verhinderd zijn onderscheidingstekenen te dragen. 

Artikel 88 

Krijgsgevangen officieren, onderofficieren en manschappen, die een krijgstuchte
lijke of gerechtelijke straf ondergaan, mogen niet aan een strengere behandeling 
worden onderworpen dan die welke bij dezelfde straffen voor leden van de gewa
pende macht van de gevangenhoudende mogendheid van overeenkomstige rang 
wordt toegepast. 
Vrouwelijke krijgsgevangenen mogen niet zwaarder worden gestraft, noch, wanneer 
zij een straf ondergaan, strenger worden behandeld dan voor een soortgelijk vergrijp 
gestrafte vrouwelijke leden van de gewapende macht van de gevangenhoudende 
mogendheid. 
In geen geval mogen vrouwelijke krijgsgevangenen zwaarder worden gestraft, noch, 
wanneer zij een straf ondergaan, strenger worden behandeld dan voor een soortgelijk 
vergrijp gestrafte mannelijke leden van de gewapende macht van de gevangen
houdende mogendheid. 

Krijgsgevangenen, die een krijgstuchtelijke of gerechtelijke straf hebben ondergaan, 
mogen niet verschillend van de andere krijgsgevangenen worden behandeld. 

ll. Krijgstuchtelijke sancties 

Artikel 89 

De krijgstuchtelijke straffen, welke op krijgsgevangenen mogen worden toegepast, 
zijn: 

1. een boete van ten hoogste 50% van het voorschot op de bezoldiging en van de 
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werkvergoeding, bedoeld in de artikelen 60 en 62, gedurende een tijdvak van 
. niet meer dan dertig dagen; 

2. intrekking van voorrechten, welke boven de in dit verdrag voorgeschreven 
behandeling zijn verleend ; 

3. corvéediensten tot ten hoogste twee uur per dag; 
4. arrest. 

De onder 3 genoemde straf mag niet op officieren worden toegepast. 
In geen geval mogen krijgstuchtelijke straffen onmenselijk, ruw of gevaarlijk voor 
de gezondheid van de krijgsgevangenen zijn. 

Artikel 90 

De duur van één enkele straf mag in geen geval dertig dagen overschrijden. De 
gehele tijd in voorlopig arrest doorgebracht, in afwachting van het verhoor inzake 
een krijgstuchtelijk vergrijp of van het opleggen van een krijgstuchtelijke straf, zal 
op de aan een krijgsgevangene opgelegde straf in mindering worden gebracht. 
Het maximum van dertig dagen, als hierboven voorgeschreven, mag niet worden 
overschreden, zelfs niet indien een krijgsgevangene zich op het ogenblik dat hij wordt 
gestraft, voor meer dan één vergrijp mocht hebben te verantwoorden, onverschillig 
of die feiten al dan niet met elkander in verband staan. 
Tussen het aanzeggen van een krijgstuchtelijke straf en de tenuitvoerlegging daar
van mag niet meer dan één maand verlopen. 
Wanneer aan een krijgsgevangene een nieuwe krijgstuchtelijke straf wordt opge
legd, zal tussen de tenuitvoerlegging van deze twee straffen een termijn van ten 
minste drie dagen verlopen, indien de duur van één dezer straffen tien dagen of 
meer bedraagt. 

Artikel 91 

De ontvluchting van een krijgsgevangene zal als geslaagd worden beschouwd 
wanneer: 

1. hij zich bij de gewapende macht van de mogendheid tot welke hij behoort, of 
bij die van een bondgenoot heeft gevoegd; 

2. hij het grondgebied dat onder de macht staat van de gevangenhoudende mo
gendheid of van een bondgenoot van deze mogendheid, heeft verlaten; 

3. hij zich aan boord van een schip heeft begeven, dat de vlag voert van de 
mogendheid tot welke hij behoort, of van een bondgenoot en hetwelk zich in 
de territoriale wateren van de gevangenhoudende mogendheid bevindt, mits 
dat schip niet onder het gezag van laatstgenoemde mogendheid staat. 

Krijgsgevangenen wier ontvluchting in de zin van dit artikel is geslaagd en die 
wederom gevangen worden genomen, zullen op geen enkele wijze strafbaar zijn 
voor hun vroegere ontvluchting. 

Artikel 92 

Een krijgsgevangene, die poogt te ontvluchten en wordt gegrepen voordat zijn ont-
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vluchting is geslaagd in de zin van artikel 91, mag slechts krijgstuchtelijk worden 
gestraft, zelfs in geval van recidive. 
Een krijgsgevangene, die wederom gevangen wordt genomen, zal onverwijld ter 
beschikking van de bevoegde militaire autoriteiten worden gesteld. 
In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 88, vierde lid, mogen krijgsgevangenen 
die wegens een niet-geslaagde ontvluchting worden gestraft, aan een speciale be
waking worden onderworpen, mits deze hun gezondheid niet ongunstig beïnvloedt, 
in een krijgsgevangenkamp wordt toegepast en geen enkele waarborg, welke dit 
verdrag hun biedt, teniet doet. 

Artikel 93 

Ontvluchting of poging daartoe zal, zelfs in geval van recidive, niet als een ver
zwarende omstandigheid worden beschouwd, indien de krijgsgevangene wordt ver
wezen naar een gerecht wegens een tijdens deze ontvluchting of poging daartoe ge
pleegd vergrijp. 
Overeenkomstig het beginsel, neergelegd in artikel 83, mogen vergrijpen welke door 
krijgsgevangenen zijn begaan uitsluitend met het oogmerk hun ontvluchting te ver
gemakkelijken en welke geen lichamelijke geweldpleging inhouden, zoals vergrijpen 
tegen publiek eigendom, het wegnemen van enig goed zonder het oogmerk zich te 
verrijken, het opmaken of gebruiken van valse papieren, het dragen van burger
kleding, slechts krijgstuchtelijk worden gestraft. 
Krijgsgevangenen, die behulpzaam zijn geweest bij een ontvluchting of poging daar
toe, mogen uit dien hoofde slechts krijgstuchtelijk worden gestraft. 

Artikel 94 

Indien een ontvluchte krijgsgevangene wederom gevangen wordt genomen, zal de 
mogendheid tot welke hij behoort, daarvan in kennis worden gesteld op de in 
artikel 122 omschreven wijze, voor zover van zijn ontvluchting kennis is gegeven. 

Artikel 95 

Krijgsgevangenen, verdacht van een vergrijp tegen de krijgstucht, zullen tijdens het 
onderzoek niet in voorlopig arrest worden gehouden, tenzij een lid van de gewa
pende macht van de gevangenhoudende mogendheid, indien verdacht van een 
soortgelijk vergrijp, evenzo in voorlopig arrest zou worden gehouden of indien de 
orde en krijgstucht in het kamp zulks vereisen. 
De tijd, welke krijgsgevangene in afwachting van de afdoening van een krijgs
tuchtelijk vergrijp in voorlopig arrest doorbrengt, zal tot het uiterste minimum worden 
beperkt en de duur van veertien dagen niet overschrijden. 
De bepalingen van de artikelen 97 en 98 van dit hoofdstuk zullen van toepassing 
zijn op krijgsgevangenen, die zich in voorlopig arrest bevinden in afwachting van de 
afdoening van krijgstuchtelijke vergrijpen. 
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Artikel 96 

Feiten, welke krijgstuchtelijke vergrijpen inhouden, zullen onmiddellijk worden onder
zocht. 
Onverminderd de bevoegdheid van gerechten en hoge militaire autoriteiten, mag 
een krijgstuchtelijke straf alleen worden opgelegd door een officier, die krijgstuchte
lijke strafbevoegdheid heeft in zijn hoedanigheid van kampcommandant, of door 
een verantwoordelijk officier die hem vervangt, of aan wie hij zijn krijgstuchtelijke 
bevoegdheden heeft gedelegeerd. 
In geen geval mogen deze bevoegdheden worden gedelegeerd aan of worden 
uitgeoefend door een krijgsgevangene. 
Voordat een krijgstuchtelijke straf wordt opgelegd, moet aan de verdachte nauw
keurig worden medegedeeld van welke feiten hij wordt beschuldigd. Hem zal de 
gelegenheid worden gegeven uitleg te geven van zijn gedrag, zich te verdedigen, 
getuigen te doen horen en, zo nodig, de hulp van een bevoegd tolk in te roepen. 
De beslissing zal aan de krijgsgevangene en aan diens vertrouwensman worden 
aangezegd. 
De kampcommandant moet een register van opgelegde krijgstuchtelijke straffen 
aanhouden, hetwelk ter inzage moet zijn voor vertegenwoordigers van de bescher
mende mogendheid. 

Artikel 97 

In geen geval mogen krijgsgevangenen naar strafinrichtingen (huizen van bewaring, 
gevangenissen, tuchthuizen, inrichtingen voor dwangarbeid, enz.) worden overge
bracht om daar krijgstuchtelijke straffen te ondergaan. 
Alle lokaliteiten, waarin krijgstuchtelijke straffen worden ondergaan, moeten aan 
de in artikel 25 bedoelde eisen van hygiëne beantwoorden. Een krijgsgevangene, die 
een straf ondergaat, moet in de gelegenheid worden gesteld zich in staat van zinde
lijkheid te houden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 29. 
Officieren en met hen gelijkgestelden mogen niet in dezelfde verblijven worden 
ondergebracht als onderofficieren of manschappen. 
Vrouwelijke krijgsgevangenen, die een krijgstuchtelijke straf ondergaan, zullen in 
verblijven, afgescheiden van die der mannen, worden ondergebracht en onder recht
streeks toezicht van vrouwen staan. 

Artikel 98 

Een krijgsgevangene, die een vrijheidsstraf ondergaat als krijgstuchtelijke straf, zal 
de voordelen van de bepalingen van dit verdrag blijven genieten, behoudens voor 
zover deze door het feit van zijn opsluiting noodzakelijkerwijze niet kunnen worden 
toegepast. In geen geval mogen hem de rechten, voortvloeiende uit de artikelen 78 
en 126, worden onthouden. 
Aan krijgstuchtelijk gestrafte krijgsgevangenen mogen de bijzondere rechten, ver
bonden aan hun rang, niet worden ontnomen. 
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Aan krijgstuchtelijk gestrafte krijgsgevangenen zal worden toegestaan dagelijks 
lichaamsbeweging te nemen en in de open lucht te vertoeven gedurende ten minste 
twee uur. 
Op hun verzoek zal hun worden toegestaan zich op het dagelijkse ziekenrapport 
te melden; zij zullen de verzorging ontvangen, welke hun gezondheidstoestand nood
zakelijk maakt, en, zo nodig, worden opgenomen in het ziekenverblijf van het kamp 
of in een hospitaal. 
Hun zal worden toegestaan te lezen en te schrijven, alsook brieven te verzenden 
en te ontvangen. Pakketten en geldzendingen kunnen hun echter worden onthouden 
tot na het einde van de straf; deze zullen intussen aan de vertrouwensman worden 
toevertrouwd, die aan het ziekenverblijf de aan bederf onderhevige levensmiddelen, 
welke zich in die paketten bevinden, zal overhandigen. 

JIJ. Rechtsvervolging 

Artikel 99 1) 

Geen krijgsgevangene mag worden berecht of veroordeeld voor een feit, dat niet 
verboden is door de wet van de gevangenhoudende mogendheid of door het inter
nationale recht, van kracht op het tijdstip waarop dat feit werd begaan. 
Geen psychische of physieke dwang mag op een krijgsgevangene worden uitge
oefend om hem te bewegen zich schuldig te verklaren aan het feit dat hem ten laste 
is gelegd. 
Geen krijgsgevangene mag worden veroordeeld zonder de gelegenheid te hebben 
gehad zijn verdediging te voeren en door een bevoegd raadsman te zijn bijgestaan. 

Artikel 100 

De krijgsgevangenen en de beschermende mogendheden zullen zo spoedig mogelijk 
op de hoogte worden gebracht van de feiten waarop bij de wetten van de gevangen
houdende mogendheid de doodstraf is gesteld. 
Daarna mag op andere feiten de doodstraf niet worden gesteld zonder de goed
keuring van de mogendheid tot welke de krijgsgevangenen behoren. 
De doodstraf mag niet worden uitgesproken tegen een krijgsgevangene, tenzij, in 
overeenstemming met artikel 87, tweede lid, de aandacht van het gerecht in het 
bijzonder is gevestigd op het feit, dat de verdachte, geen onderdaan zijnde van de 
gevangenhoudende mogendheid, niet door enige plicht van trouw jegens haar is ge
bonden en dat hij zich in haar macht bevindt door omstandigheden onafhankelijk 
van zijn eigen wil. 

1) Bij de ondertekening van het verdrag maakte Spanje ten aanzien van dit artikel het volgende 
voorbehoud. 

"Onder "het van kracht zijnde internationale recht" (artikel 99) verstaat Spanje uitsluitend dat 
internationale recht hetwelk voortvloeit uit gewoonte dan wel tevoren is opgesteld door organisa
ties aan welke het deelneemt."' 
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Artikel 101 

Indien de doodstraf tegen een krijgsgevangene wordt uitgesproken, zal het vonnis 
niet worden tenuitvoergelegd, alvorens een termijn is verlopen van ten minste zes 
maanden van het tijdstip af, waarop de beschermende mogendheid, op het door haar 
opgegeven adres, de in artikel 107 bedoelde gedetailleerde mededeling heeft ont
vangen. 

Artikel 102 

Een vonnis tegen een krijgsgevangene heeft alleen rechtskracht indien dit is ge
wezen door dezelfde gerechten en volgens dezelfde procedure als gold het een zaak 
van leden van de gewapende macht van de gevangenhoudende mogendheid en 
indien bovendien de bepalingen van dit hoofdstuk in acht zijn genomen. 

Artikel 103 

Het gerechtelijk vooronderzoek betreffende een krijgsgevangene zal zo snel de 
omstandigheden zulks veroorloven worden gevoerd en op zodanige wijze, dat zijn 
berechting zo spoedig mogelijk plaats vindt. Een krijgsgevangene zal in afwachting 
van zijn berechting niet in voorlopig arrest worden genomen, tenzij een lid van de 
gewapende macht van de gevangenhoudende mogendheid, indien verdacht van een 
soortgelijk feit, evenzo in voorlopig arrest zou zijn gesteld, of indien de nationale 
veiligheid zulks vereist. In geen geval mag het voorlopig arrest de duur van drie 
maanden overschrijden. 
De tijd, door een krijgsgevangene in voorlopig arrest doorgebracht, zal op de hem 
opgelegde vrijheidsstraf in mindering worden gebracht en bij het bepalen van de 
straf in aanmerking worden genomen. 
Zolang krijgsgevangenen zich in voorlopig arrest bevinden, zullen zij de voordelen 
van de bepalingen van de artikelen 97 en 98 van dit hoofdstuk blijven genieten. 

Artikel 104 

In alle gevallen, waarin de gevangenhoudende mogendheid heeft beslist een ge
rechtelijke vervolging tegen een krijgsgevangene in te stellen, zal zij de beschermen
de mogendheid daarmede zo spoedig mogelijk en ten minste drie weken vóór de 
aanvang van de terechtzitting in kennis stellen. De termijn van drie weken gaat in op 
de dag waarop de kennisgeving de beschermende mogendheid bereikt op het adres, 
dat de laatste tevoren aan de gevangenhoudende mogendheid heeft opgegeven. 
De genoemde kennisgeving moet de volgende gegevens bevatten: 

1. geslachtsnaam en voornamen van de krijgsgevangene, zijn rang, zijn leger-, 
stamboek- of ander controlenummer, zijn geboortedatum en zijn beroep, indien 
hij dat heeft; 

2. plaats van internering of bewaring; 
3. gespecificeerde telastlegging waarop de krijgsgevangene is gedagvaard, met 

vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen; 
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4. opgave van het gerecht, dat de zaak zal behandelen, zomede van de datum 
en de plaats waarop de aanvang van de terechtzitting is vastgesteld. 

Dezelfde kennisgeving zal door de gevangenhoudende mogendheid worden gedaan 
aan de vertrouwensman van de krijgsgevangene. 
Indien bij de aanvang van de terechtzitting geen bewijs wordt overgelegd, dat boven
genoemde kennisgeving ten minste drie weken voordien door de beschermende 
mogendheid, de krijgsgevangene en de betrokken vertrouwensman is ontvangen, 
kan de terechtzitting geen voortgang vinden en moet zij worden geschorst. 

Artikel 105 

De krijgsgevangene heeft recht op bijstand van één van zijn medegevangenen, op 
verdediging door een bevoegd raadsman van zijn eigen keuze, op het doen op
roepen van getuigen en, indien hij zulks nodig acht, op de diensten van een bevoegd 
tolk. Hij zal tijdig vóór de terechtzitting door de gevangenhoudende mogendheid 
worden ingelicht omtrent deze rechten. 
Indien de krijgsgevangene geen raadsman heeft gekozen, zal de beschermende 
mogendheid daarin voorzien, waartoe zij ten minste één week de tijd moet hebben. 
De gevangenhoudende mogendheid zal aan de beschermende mogendheid op haar 
verzoek een lijst met namen van bevoegde raadslieden doen toekomen. Ingeval noch 
de krijgsgevangene noch de beschermende mogendheid een raadsman heeft gekozen, 
zal de gevangenhoudende mogendheid een bevoegd raadsman aanwijzen om de 
verdediging te voeren. 
De raadsman, die ten behoeve van de krijgsgevangene de verdediging voert, moet 
kunnen beschikken over een termijn van ten minste twee weken vóór de aanvang 
van de terechtzitting en zal tevens de nodige faciliteiten genieten om de verdediging 
van de verdachte voor te bereiden. Hij mag, in het bijzonder, de verdachte vrijelijk 
bezoeken en zich onder vier ogen met hem onderhouden. Hij mag zich eveneens 
onderhouden met alle getuigen à décharge, met inbegrip van krijgsgevangenen. Hij 
heeft recht op deze faciliteiten tot de termijnen voor hoger beroep zijn verlopen. 
De dagvaarding, evenals de stukken, welke in het algemeen ter kennis van een 
verdachte worden gebracht ingevolge de wetten, welke van kracht zijn voor de gewa
pende macht van de gevangenhoudende mogendheid, zullen aan de krijgsgevangene, 
in een voor hem begrijpelijke taal en tijdig vóór de aanvang van de terechtzitting, 
worden medegedeeld. Dezelfde inlichtingen moeten onder dezelfde omstandig
heden worden gegeven aan de raadsman, die de verdediging van de krijgsgevangene 
voert. 
De vertegenwoordigers van de beschermende mogendheid hebben het recht de 
behandeling van de zaak ter terechtzitting bij te wonen, tenzij deze, bij uitzondering, 
met gesloten deuren plaats heeft in het belang van de veiligheid van de staat. In dat 
geval zal de gevangenhoudende mogendheid de beschermende mogendheid dien
aangaande inlichten. 
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Artikel 106 

Iedere krijgsgevangene heeft, op dezelfde wijze als de leden van de gewapende 
macht van de gevangenhoudende mogendheid, het recht van appel, cassatie of revisie 
van ieder vonnis, dat tegen hem is uitgesproken. Hij zal volledig worden ingelicht 
omtrent die rechtsmiddelen en omtrent de termijnen waarbinnen zij kunnen worden 
aangewend. 

Artikel 107 

leder vonnis, dat tegen een krijgsgevangene is uitgesproken, moet onmiddellijk 
aan de beschermende mogendheid worden medegedeeld, in de vorm van een beknop
te kennisgeving, waarin tevens wordt vermeld of de krijgsgevangene het recht heeft 
in appel te gaan of revisie aan te vragen. Die mededeling zal eveneens aan de betrok
ken vertrouwensman van de krijgsgevangene worden gezonden; zij zal tevens aan de 
krijgsgevangene worden gezonden in een voor hem begrijpelijke taal, indien het 
vonnis niet in zijn tegenwoordigheid is uitgesproken. De gevangenhoudende mogend
heid zal bovendien onmiddellijk aan de beschermende mogendheid mededeling doen 
van de beslissing van de krijgsgevangene of hij al dan niet van de rechtsmiddelen 
gebruik zal maken. 
Voorts zal, wanneer een vonnis in kracht van gewijsde is gegaan of, in geval van 
de doodstraf, het vonnis in eerste aanleg is uitgesproken, de gevangenhoudende 
mogendheid zo spoedig mogelijk aan de beschermende mogendheid een gedetail
leerde mededeling zenden, inhoudende: 

1. de woordelijke tekst van het vonnis; 
2. een kort verslag van het vooronderzoek en van de behandeling ter terecht

zitting waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de hoofdzaken 
van het requisitoir en de verdediging; 

3. kennisgeving, in de daarvoor in aanmerking komende gevallen, van de plaats 
waar de straf zal worden ondergaan. 

De in de voorgaande leden bedoelde mededelingen zullen aan de beschermende 
mogendheid worden gezonden aan het adres, dat tevoren aan de gevangenhoudende 
mogendheid is opgegeven. 

Artikel 108 

De aan krijgsgevangenen opgelegde vrijheidsstraffen, welke ten uitvoer kunnen 
worden gelegd, zullen worden ondergaan in dezelfde inrichtingen en onder dezelfde 
omstandigheden als bepaald voor leden van de gewapende macht van de gevangen
houdende mogendheid. Die omstandigheden moeten in alle gevallen beantwoorden 
aan de eisen van hygiëne en menselijkheid. 
Vrouwelijke krijgsgevangenen tegen wie een zodanig vonnis is uitgesproken, zullen 
in afzonderlijke verblijven worden ondergebracht en onder toezicht van vrouwen 
staan. 
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In ieder geval zullen krijgsgevangenen, die tot een vrijheidsstraf zijn veroordeeld, 
de rechten behouden, voortvloeiende uit de artikelen 78 en 126 van dit verdrag. 
Bovendien hebben zij het recht brieven en briefkaarten te ontvangen en te verzenden, 
ten minste één pakket per maand te ontvangen, geregeld lichaamsbeweging in de 
open lucht te nemen, de geneeskundige verzorging te ontvangen, welke hun gezond
heidstoestand noodzakelijk maakt, en de geestelijke bijstand te genieten, welke zij 
mochten verlangen. De straffen, welke hun opgelegd mochten worden, moeten in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 87, derde lid. 

TITEL IV 

EINDE DER GEVANGENSCHAP 

AFDELING 1 

RECHTSTREEKSE TERUGZENDING NAAR HET EIGEN LAND 
EN ONDERBRENGING OP ONZIJDIG GEBIED 

Artikel 109 

Onverminderd hetgeen is bepaald in het derde lid van dit artikel, zijn de partijen bij 
het conflict gehouden de ernstig zieke en zwaar gewonde krijgsgevangenen, onge
acht hun aantal of rang, en na hen in staat te hebben gebracht om te worden vervoerd, 
naar hun land terug te zenden, overeenkomstig het eerste lid van het volgende artikel. 
Gedurende de vijandelijkheden zullen de partijen bij het conflict, met medewerking 
van de betrokken onzijdige mogendheden, er naar streven de onderbrenging op 
onzijdig gebied te bewerkstelligen van gewonde of zieke krijgsgevangenen, bedoeld 
in het tweede lid van het volgende artikel; bovendien kunnen zij overeenkomsten 
sluiten tot rechtstreekse terugzending naar het eigen land of internering op onzijdig 
gebied van gezonde krijgsgevangenen, die een lange gevangenschap hebben 
ondergaan. 
Geen gewonde of zieke krijgsgevangene, die krachtens het eerste lid van dit artikel 
in aanmerking komt voor repatriëring, mag tegen zijn wil naar het eigen land worden 
teruggezonden gedurende de vijandelijkheden. 

Artikel 110 

Naar het eigen land zullen rechtstreeks worden teruggezonden : 

68 

1. ongeneeslijk gewonden en zieken wier geestelijke of lichamelijke toestand in 
ernstige mate blijkt achteruit te zijn gegaan; 

2. gewonden en zieken wier herstel, naar geneeskundig inzicht, niet binnen een 
jaar is te verwachten, wier toestand behandeling vereist en wier geestelijke 
of lichamelijke toestand in ernstige mate blijkt achteruit te zijn gegaan; 
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3. herstelde gewonden en zieken wier geestelijke of lichamelijke toestand in 
ernstige mate en blijvend blijkt achteruit te zijn gegaan. 

Op onzijdig gebied kunnen worden ondergebracht: 
1. gewonden en zieken wier herstel kan worden verwacht in het jaar, volgende op 

het tijdstip van verwonding of het begin van de ziekte, indien een behandeling 
op onzijdig gebied vooruitzicht op een zekerder en sneller genezing biedt; 

2. krijgsgevangenen wier geestelijke of lichamelijke gezondheid, naar genees
kundig inzicht, ernstig wordt bedreigd door het voortduren van de gevangen
schap, doch wier onderbrenging op onzijdig gebied die bedreiging zou kunnen 
afwenden. 

De voorwaarden waaraan krijgsgevangenen, die op onzijdig gebied zijn onderge
bracht, moeten voldoen ten einde te worden gerepatrieerd, zullen, evenals hun status, 
bij overeenkomst tussen de betrokken mogendheden worden vastgesteld. In het alge
meen zullen van de krijgsgevangenen, welke zijn ondergebracht op onzijdig gebied, 
de volgende categorieën worden gerepatrieerd: 

1. zij wier gezondheidstoestand zozeer achteruit is gegaan, dat zij voldoen aan de 
voorwaarden, gesteld voor rechtstreekse terugzending naar het eigen land; 

2. zij wier geestelijke of lichamelijke gezondheidstoestand, zelfs na behandeling, 
ernstig aangetast blijft. 

Indien geen bijzondere overeenkomsten worden gesloten tussen de betrokken par
tijen bij het conflict voor het vaststellen van de gevallen van invaliditeit of ziekte, 
waarin rechtstreekse terugzending naar het eigen land of onderbrenging op onzijdig 
gebied plaats vindt, zullen deze gevallen worden bepaald overeenkomstig de begin
selen, vervat in de model-overeenkomst betreffende rechtstreekse terugzending naar 
het eigen land en onderbrenging op onzijdig gebied van gewonde en zieke krijgs
gevangenen, alsmede in het reglement betreffende gemengde geneeskundige com
missies, welke als bijlagen aan dit verdrag zijn gehecht. 

Artikel 111 

De gevangenhoudende mogendheid, de mogendheid tot welke de krijgsgevangenen 
behoren, en een door deze beide mogendheden aanvaarde onzijdige mogendheid 
zullen er naar streven overeenkomsten te sl uiten, welke de internering van krijgs
gevangenen op het gebied van genoemde onzijdige mogendheid tot het einde van de 
vijandelijkheden mogelijk maken. 

Artikel 112 

Bij het uitbreken der vijandelijkheden zullen gemengde geneeskundige comm1ss1es 
worden benoemd om zieke en gewonde krijgsgevangenen te onderzoeken en ten 
aanzien van hen alle gewenste beslissingen te nemen. De benoeming, taak en werk
wijze van deze commissies moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van 
het reg lement, hetwelk als bijlage aan dit verdrag is gehecht. 
Krijgsgevangenen die, naar de mening van de geneeskundige autoriteiten van de 
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gevangenhoudende mogendheid, kennelijk zwaar gewond of ernstig ziek zijn, kunnen 
echter worden gerepatrieerd zonder dat zij door een gemengde geneeskundige com
missie behoeven te worden onderzocht. 

Artikel 113 

Naast degenen, die door de geneeskundige autoriteiten van de gevangenhoudende 
mogendheid zijn aangewezen, zijn gewonde of zieke krijgsgevangenen, behorend tot 
de hieronder genoemde categorieën, gerechtigd zich voor onderzoek door de ge
mengde geneeskundige commissies, bedoeld in het voorgaande artikel, aan te 
melden: 

1. gewonden en zieken, voorgedragen door een geneesheer, die dezelfde natio
naliteit bezit of onderdaan is van een partij bij het conflict, bondgenoot van de 
mogendheid tot welke zij behoren, en die zijn functie in het kamp uitoefent; 

2. gewonden en zieken, voorgedragen door hun vertrouwensman; 
3. gewonden en zieken, voorgedragen door de mogendheid tot welke zij behoren, 

of door een door die mogendheid erkende organisatie tot hulpverlening aan de 
gevangenen. 

Krijgsgevangenen, die niet behoren tot één van de drie bovengenoemde categorieën, 
kunnen zich niettemin voor onderzoek door de gemengde geneeskundige commissies 
aanmelden, maar zullen eerst worden onderzocht na degenen die tot bedoelde cate
gorieën behoren. 
De geneesheer van dezelfde nationaliteit als de krijgsgevangenen, die aan het 
onderzoek van de gemengde geneeskundige commissie worden onderworpen, en hun 
vertrouwensman zijn gerechtigd dat onderzoek bij te wonen. 

Artikel 114 

Krijgsgevangenen die het slachtoffer zijn van een ongeval, met uitzondering van hen 
die zich moedwillig hebben verwond, zullen, wat betreft repatriëring of eventueel 
onderbrenging op onzijdig gebied, de voordelen van de bepalingen van dit verdrag 
genieten. 

Artikel 115 

Geen krijgsgevangene, die krijgstuchtelijk is gestraft en wiens toestand hem in 
aanmerking doet komen voor repatriëring of onderbrenging op onzijdig gebied, mag 
worden achtergehouden op grond van het feit, dat hij zijn straf niet heeft ondergaan. 
Gerechtelijk vervolgde of veroordeelde krijgsgevangenen, die in aanmerking zouden 
komen voor repatriëring of onderbrenging op onzijdig gebied, kunnen van die maat
regelen genieten vóór het einde van het proces of van de tenuitvoerlegging van de 
straf, indien de gevangenhoudende mogendheid daarin toestemt. 
De partijen bij het conflict zullen elkander de namen mededelen van degenen die zijn 
achtergehouden tot het einde van het proces of van de tenuitvoerlegging van de straf. 
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Artikel 116 

De kosten van repatriëring van krijgsgevangenen of van hun vervoer naar een 
onzijdig land zullen van de grens van de gevangenhoudende mogendheid af ten laste 
komen van de mogendheid tot welke die gevangenen behoren. 

Artikel 117 

Geen gerepatrieerde krijgsgevangene mag voor actieve militaire dienst worden 
gebruikt. 

AFDELING Il 

INVRIJHEIDSTELLING EN REPATRIËRING VAN KRIJGSGEVANGENEN 
BIJ HET EINDE DER VIJANDELIJKHEDEN 

Artikel 118 1) 

Krijgsgevangenen zullen na het staken der vijandelijkheden onverwijld in vrijheid 
worden gesteld en worden gerepatrieerd. 
Bij afwezigheid van bepalingen dienaangaande in een overeenkomst welke tussen 
de partijen bij het conflict wordt gesloten om een einde aan de vijandelijkheden te 
maken, of bij gebreke van een zodanige overeenkomst, zal ieder der gevangenhou
dende mogendheden zelf onverwijld een repatriëringsschema opstellen, overeen
komstig het beginsel, neergelegd in het voorgaande lid en dat ten uitvoer leggen. 
In beide gevallen zullen de genomen maatregelen ter kennis van de krijgsgevan
genen worden gebracht. 
De kosten van repatriëring der krijgsgevangenen zullen in ieder geval op billijke 
wijze worden verdeeld tussen de gevangenhoudende mogendheid en de mogendheid 
tot welke de krijgsgevangenen behoren. Te dien einde zullen de volgende beginselen 
bij de verdeling in acht worden genomen: 

a. wanneer de beide mogendheden aan elkander grenzen, zal de mogendheid, tot 
welke de krijgsgevangenen behoren, de kosten dragen van hun repatriëring 
van de grens van de gevangenhoudende mogendheid af; 

b. wanneer de beide mogendheden niet aan elkander grenzen, zal de gevangen
houdende mogendheid de kosten dragen van het vervoer van de krijgsge-

1) Ten aanzien van art. 118 maakte (Zuid-) Korea, het volgende voorbehoud: 
"The Republic of Korea lnterprets the provisions of artlcle 118, paragraph 1, as not binding upon 
a Power detaining prisoners of war to forcibly repatriate its prisoners against their openly and 
freely expressed will. 
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vangenen op haar grondgebied tot haar grens of tot haar inschepingshaven, 
welke het dichtst gelegen is bij de mogendheid tot welke zij behoren. De 
betrokken partijen zullen onderling een overeenkomst sluiten tot billijke ver
deling van de overige repatriëringskosten. Het sluiten van een zodanige over
eenkomst zal nimmer enig oponthoud in de repatriëring van de krijgsgevan
genen kunnen rechtvaardigen . 

Artikel 119 

Repatriëring zal plaats vinden onder omstandigheden, overeenkomende met die, 
bedoeld in de artikelen 46 tot en met 48 van dit verdrag betreffende het overbrengen 
van krijgsgevangenen, en met inachtneming van de bepalingen van artikel 118 en 
van de hierna volgende bepalingen. 
Bij repatriëring zullen alle voorwerpen van waarde, welke overeenkomstig artikel 18 
aan de krijgsgevangenen zijn ontnomen, en de bedragen in vreemd geld, welke niet 
zijn omgerekend in de muntsoort van de gevangenhoudende mogendheid, aan hen 
worden teruggegeven. Voorwerpen van waarde en bedragen in vreemd geld, welke, 
om welke reden ook, aan de krijgsgevangenen bij hun repatriëring niet zijn terugge
geven, zullen worden gezonden aan het informatiebureau, bedoeld in artikel 122. 
Het is de krijgsgevangenen geoorloofd hun persoonlijke bezittingen, hun corres
pondentie en de door hen ontvangen pakketten mede te nemen. Het gewicht van die 
voorwerpen mag, indien de omstandigheden van de repatriëring zulks vereisen, wor
den beperkt tot hetgeen de krijgsgevangene redelijkerwijze kan dragen; in ieder 
geval is het iedere krijgsgevangene geoorloofd ten minste vijf en twintig kilogram 
mede te nemen. 
De overige persoonlijke bezittingen van de gerepatrieerde krijgsgevangene zullen 
worden bewaard door de gevangenhoudende mogendheid, die deze aan hem zal 
toezenden zodra zij met de mogendheid tot welke de gevangene behoort, een over
eenkomst heeft gesloten tot regeling van de wijze van het vervoer en de betaling 
van de daaraan verbonden kosten. 
Krijgsgevangenen, die wegens een misdrijf strafrechtelijk worden vervolgd, mogen 
worden achtergehouden tot het einde van het proces, eventueel tot het einde van de 
straf. Hetzelfde zal gelden voor krijgsgevangenen die wegens een misdrijf zijn 
veroordeeld. 
De partijen bij het conflict zullen elkander de namen mededelen van de krijgs
gevangenen die worden achtergehouden tot het einde van het proces of van de 
tenuitvoerlegging van de straf. 
Bij overeenkomst tussen de partijen bij het conflict zullen commissies worden inge
steld ten einde verspreide krijgsgevangenen op te sporen en hun repatriëring binnen 
de kortst mogelijk tijd te verzekeren. 
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AFDELING 111 

OVERLIJDEN VAN KRIJGSGEVANGENEN 

Artikel 120 

Testamenten van krijgsgevangenen moeten zodanig worden opgemaakt, dat wordt 
voldaan aan de voorwaarden van geldigheid, vereist ingevolge de wetgeving van 
hun land van herkomst, hetwelk de nodige maatregelen zal nemen om die voor
waarden ter kennis te brengen van de gevangenhoudende mogendheid. Op verzoek 
van de krijgsgevangene en in ieder geval na zijn dood zal het testament onverwijld 
aan de beschermende mogendheid en een gewaarmerkt afschrift aan het centraal 
informatiebureau worden toegezonden. 
Verklaringen van overlijden, overeenkomstig het model , hetwelk als bijlage aan dit 
verdrag is gehecht, of door een verantwoordelijk officier gewaarmerkte lijsten van alle 
in gevangenschap overleden krijgsgevangenen zullen ten spoedigste worden toege
zonden aan het informatiebureau voor krijgsgevangenen, opgericht overeenkomstig 
artikel 122. Die verklaringen of lijsten moeten bevatten de in het derde lid van 
artikel 17 opgesomde identiteitsgegevens, de plaats en datum van overlijden, de 
doodsoorzaak, de plaats en datum van begraven, benevens alle voor de identificatie 
van de graven benodigde inlichtingen. 
Het begraven of verbranden moet worden voorafgegaan door een geneeskundig 
onderzoek van het lichaam, ten einde de dood vast te stellen, het opstellen van een 
verslag mogelijk te maken en, zo nodig, de overledene te identificeren. 
De gevangenhoudende autoriteiten zullen zorg dragen, dat de in gevangenschap 
overleden krijgsgevangenen op eerbiedige wijze, zo mogelijk volgens het ceremonieel 
van de godsdienst welke zij beleden, worden begraven en dat hun graven worden 
ontzien, behoorlijk onderhouden en zodanig aangeduid, dat zij te allen tijde kunnen 
worden teruggevonden . Indien mogelijk zullen overleden krijgsgevangenen, die tot 
dezelfde mogendheid behoorden, op eenzelfde plaats worden begraven. 
Overleden krijgsgevangenen zullen ieder afzonderlijk worden begraven, tenzij over
macht een gemeenschappelijk graf noodzakelijk maakt. De lijken mogen alleen wor
den verbrand indien gebiedende hygiënische redenen of de godsdienst van de 
overledene zulks vereisen, dan wel deze de wens daartoe te kennen heeh gegeven. 
In geval van verbranding zal dit met opgave van redenen in de overlijdensakte 
worden vermeld. 
Ten einde de graven te allen tijde te kunnen terugvinden, moeten alle gegevens 
betreffende begrafenissen en graven worden geregistreerd door een gravendienst, 
ingesteld door de gevangenhoudende mogendheid. De lijsten der graven en de gege
vens over op kerkhoven of elders begraven krijgsgevangenen zullen worden toege
zonden aan de mogendheid tot welke die krijgsgevangenen behoorden. De mogend
heid, die het grondgebied in haar macht heeft, is, indien zij partij is bij dit verdrag, 
verantwoordelijk voor de verzorging van die graven en voor de registratie van iedere 
latere overbrenging der stoffelijke overschotten. Deze bepalingen zijn , in geval van 
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verbranding, eveneens van toepassing op de as, welke door de gravendienst zal 
worden bewaard tot het land van herkomst zijn wensen te kennen geeft ten aanzien 
van de uiteindelijk te nemen maatregelen. 

Artikel 121 

leder geval van dood of ernstige verwonding van een krijgsgevangene, veroorzaakt 
of vermoed te zijn veroorzaakt door een schildwacht, een andere krijgsgevangene of 
enig ander persoon, evenals ieder overlijden waarvan de oorzaak onbekend is, zal 
onmiddellijk worden gevolgd door een officieel onderzoek van de zijde van de ge
vangenhoudende mogendheid. 
Een mededeling daaromtrent zal terstond aan de beschermende mogendheid worden 
gezonden. De verklaringen van getuigen, in het bijzonder van krijgsgevanenen, 
zullen worden verzameld; een rapport, bevattende die verklaring, zal aan genoemde 
mogendheid worden gezonden. 
Indien door het onderzoek de schuld van één of meer personen wordt vastgesteld, 
zal de gevangenhoudende mogendheid alle maatregelen nemen voor de gerechtelijke 
vervolging van de verantwoordelijke persoon of personen. 

TITEL V 

INFORMATIEBUREAUS EN VERENIGINGEN TOT HULPVERLENING 
AAN KRIJGSGEVANGENEN 

Artikel 122 

Bij het uitbreken van een conflict en in alle gevallen van bezetting zal ieder der 
partijen bij het conflict een officieel informatiebureau betreffende zich in haar macht 
bevindende krijgsgevangenen oprichten; onzijdige of niet-oorlogvoerende mogend
heden die op haar grondgebied personen, behorende tot één van de in artikel 4 
genoemde categorieën, hebben toegelaten, zullen op dezelfde wijze ten aanzien van 
die personen handelen. De betrokken mogendheid zal zorg dragen, dat het informatie
bureau de beschikking heeft over de nodige lokaliteiten, materiaal en personeel ten 
einde het bureau doeltreffend te doen werken. Het staat haar vrij daarbij krijgsge
vangenen tewerk te stellen met inachtneming van de bepalingen, neergelegd in de 
afdeling van dit verdrag betreffende de arbeid van krijgsgevangenen. 
Binnen de kortst mogelijke tijd zal ieder der partijen bij het conflict aan haar infor
matiebureau verstrekken de in het vierde, vijfde en zesde lid van dit artikel bedoelde 
inlichtingen betreffende ieder in zijn handen gevallen vijandelijk persoon die behoort 
tot één van de in artikel 4 genoemde categorieën. Onzijdige of niet-oorlogvoerende 
mogendheden zullen op dezelfde wijze handelen ten aanzien van tot die categorieën 
behorende personen die zij op haar grondgebied hebben toegelaten. 
Het bureau zal met spoed en met de snelste middelen die inlichtingen doen toe-
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komen aan de belanghebbende mogendheden, door tussenkomst zowel van de be
schermende mogendheden als van het centraal bureau, bedoeld in artikel 123. 
Die inlichtingen moeten het mogelijk maken de belanghebbende verwanten spoedig 
te verwittigen. Voor zover de inlichtingen in het bezit van het informatiebureau zijn 
en onverminderd de bepalingen van artikel 17, zullen zij voor iedere krijgsgevangene 
inhouden zijn geslachtsnaam, voornamen, rang, leger-, stamboek- of ander contröle
nummer, plaats en volledige datum van geboorte, aanduiding van de mogendheid 
tot welke hij behoort, voornaam van zijn vader en geslachtsnaam van zijn moeder, 
naam en adres van de in te lichten persoon, alsmede het adres waarheen corres
pondentie aan de gevangene kan worden gericht. 
Het informatiebureau zal van de verschillende betrokken overheidsdiensten de in
lichtingen ontvangen aangaande gevallen van overplaatsing, invrijheidstelling, repa
triëring, ontvluchting, opneming in een hospitaal en overlijden en deze op de hier
boven in het derde lid vermelde wijze doorgeven. 
Evenzo zullen geregeld, zo mogelijk wekelijks, inlichtingen over de gezondheidstoe
stand van ernstig zieke of zwaar gewonde krijgsgevangenen worden doorgegeven. 
Het informatiebureau zal tevens belast zijn met de beantwoording van alle tot dit 
bureau gerichte vragen betreffende krijgsgevangenen, met inbegrip van de in gevan
genschap overledenen; het zal ieder onderzoek instellen, nodig ter verkrijging van 
de gevraagde gegevens welke het niet tot zijn beschikking mocht hebben. 
Alle schriftelijke mededelingen van het bureau zullen worden gewaarmerkt door een 
handtekening of een stempelafdruk. 
Het informatiebureau zal bovendien belast zijn met het verzamelen en verzenden van 
alle persoonlijke voorwerpen van waarde, waaronder begrepen geldbedragen in een 
andere muntsoort dan die van de gevangenhoudende mogendheid en voor de naaste 
verwanten van belang zijnde bescheiden, door de krijgsgevangenen achtergelaten 
bij hun repatriëring, invrijheidstelling, ontvluchting of overlijden. Die voorwerpen 
zullen worden verzonden in door het bureau verzegelde pakketten, vergezeld van 
verklaringen, houdende nauwkeurige opgave van de identiteit der personen aan wie 
de voorwerpen toebehoorden, alsmede van de volledige inhoud van het pakket. De 
overige persoonlijke bezittingen van die gevangenen zullen overeenkomstig de rege
lingen, getroffen tussen de belanghebbende partijen bij het conflict, worden terug
gezonden. 

Artikel 123 

Een centraal informatiebureau betreffende krijgsgevangenen zal op onzijdig gebied 
worden opgericht. Het Internationale comité van het Rode Kruis zal, indien het zulks 
noodzakelijk acht, aan de belanghebbende mogendheden voorstellen doen met be
trekking tot de organisatie van een zodanig bureau. 
Dat bureau zal belast zijn met het verzamelen van alle inlichtingen betreffende 
krijgsgevangenen, welke het langs officiële of particuliere wegen kan verkrijgen; het 
zal die inlichtingen zo snel mogelijk doorgeven aan het land van herkomst van de 
gevangenen of aan de mogendheid tot welke zij behoren. Het bureau zal van de 
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partijen bij het conflict alle faciliteiten ontvangen om het doorgeven van die inlich
tingen mogelijk te maken. 
De hoge verdragsluitende partijen, en in het bijzonder zij wier onderdanen genieten 
van de diensten van het centraal bureau, worden uitgenodigd daaraan de geldelijke 
steun te verlenen, welke het nodig mocht hebben. 
Deze bepalingen mogen niet worden uitgelegd als zouden zij de menslievende werk
zaamheden van het Internationale comité van het Rode Kruis en van de verenigingen 
tot hulpverlening, bedoeld in artikel 125, beperken. 

Artikel 124 

De nationale informatiebureaus en het centraal informatiebureau zullen vrijdom van 
port voor poststukken genieten, alsmede alle vrijstellingen, bedoeld in artikel 74 
en, voor zover mogelijk, vrijdom van telegraafkosten of ten minste belangrijk ver
laagde tarieven. 

Artikel 125 

Behoudens de maatregelen welke de gevangenhoudende mogendheden noodzakelijk 
mochten achten om haar veiligheid te waarborgen of uit hoofde van enige andere 
redelijke noodzaak, zullen zij aan godsdienstige organisaties, verenigingen tot hulp
verlening of enige andere organisatie die de krijgsgevangenen te hulp mocht komen, 
evenals aan haar gevolmachtigde gedelegeerden, alle nodige faciliteiten verlenen 
voor het bezoeken van de gevangenen, voor het verdelen onder hen van zendingen 
tot hulpverlening of van materiaal van iedere herkomst, bestemd voor godsdienstige, 
opvoedkundige of ontspanningsdoeleinden, of om hen te helpen bij het besteden 
van hun vrije tijd in de kampen. Deze verenigingen of organisaties kunnen worden 
opgericht hetzij op het grondgebied van de gevangenhoudende mogendheid, hetzij 
in een ander land, terwijl zij ook een internationaal karakter kunnen hebben. 
De gevangenhoudende mogendheid mag het aantal der verenigingen of organisaties 
wier gedelegeerden toestemming hebben om hun werkzaamheden op haar grond
gebied en onder haar toezicht uit te oefenen, beperken, mits echter een zodanige 
beperking niet belet, dat aan alle krijgsgevangenen doeltreffende en voldoende hulp 
wordt geboden. 
De bijzondere positie van het Internationale comité van het Rode Kruis op dit gebied 
zal te allen tijde worden erkend en geëerbiedigd. 
Op het ogenblik waarop aan krijgsgevangenen zendingen tot hulpverlening of mate
riaal voor de bovenaangegeven doeleinden worden verstrekt, of ten minste spoedig 
daarna, zullen voor iedere zending door de vertrouwensman van die gevangenen 
getekende ontvangstbewijzen worden gezonden aan de zendende vereniging tot 
hulpverlening of organisatie. Tegelijkertijd zullen door de administratieve autori
teiten, belast met de bewaking der gevangenen, ontvangstbewijzen betreffende die 
zendingen worden afgegeven. 
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TITEL VI 

TENUITVOERLEGGING VAN HET VERDRAG 

AFDELING 1 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 126 

De vertegenwoordigers of gedelegeerden van de beschermende mogendheden zijn 
gerechtigd zich naar alle plaatsen, waar zich krijgsgevangenen bevinden, te begeven, 
in het bijzonder naar plaatsen waar zij geïnterneerd, gevangen of werkzaam zijn; 
zij zullen toegang hebben tot alle bij de gevangenen in gebruik zijnde lokaliteiten. 
Zij zijn eveneens gerechtigd zich te begeven naar de plaatsen van vertrek, doortocht 
of aankomst van gevangenen die worden overgebracht. Zij mogen zich zonder ge
tuigen met de gevangenen, en in het bijzonder met hun vertrouwensman, onder
houden, zo nodig door tussenkomst van een tolk. 

De vertegenwoordigers en gedelegeerden van de beschermende mogendheden zul
len alle vrijheid genieten in de keuze van de plaatsen, welke zij wensen te bezoeken; 
de duur en de frequentie van de bezoeken mogen niet worden beperkt. Bezoeken 
mogen slechts om redenen van dwingende militaire noodzaak worden verboden en 
dan alleen bij uitzondering en als tijdelijke maatregel. 

De gevangenhoudende mogendheid en de mogendheid tot welke de te bezoeken 
krijgsgevangenen behoren, kunnen, zo nodig, overeenkomen, dat het aan landge
noten van de gevangenen zal worden toegestaan aan die bezoeken deel te nemen. 
De gedelegeerden van het Internationale comité van het Rode Kru is zullen dezelfde 
voorrechten genieten. De benoeming van de gedelegeerden is onderworpen aan de 
goedkeuring van de mogendheid in wier macht de te bezoeken krijgsgevangenen 
zich bevinden. 

Artikel 127 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich de tekst van dit verdrag, zowel 
in tijd van vrede als in tijd van oorlog, zo ruim mogelijk in haar onderscheiden landen 
te verspreiden en in het bijzonder de bestudering daarvan in de programma's van 
haar militaire en, zo mogelijk, burgerlijke opleiding op te nemen, zodat de beginselen 
daarvan aan al haar strijdkrachten en de gehele bevolking bekend worden. 

De militaire of andere autoriteiten die in tijd van oorlog de verantwoordelijkheid 
voor krijgsgevangenen op zich nemen, moeten in het bezit zijn van de tekst van dit 
verdrag en speciaal omtrent zijn bepalingen zijn onderricht. 
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Artikel 128 

De hoge verdragsluitende partijen zullen elkander door tussenkomst van de Zwitserse 
bondsraad en, tijdens de vijandelijkheden, door tussenkomst van de beschermende 
mogendheden de officiële vertalingen van dit verdrag mededelen, benevens de 
wetten en voorschriften, welke zij mochten aannemen om de toepassing daarvan 
te verzekeren. 

Artikel 129 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich alle wettelijke regelingen tot stand 
te brengen, nodig om doeltreffende strafbepalingen vast te stellen voor personen 
die één der ernstige inbreuken op dit verdrag, omschreven in het volgende artikel, 
hebben gepleegd, dan wel bevel tot het plegen daarvan hebben gegeven. 
Iedere hoge verdragsluitende partij is verplicht personen, die ervan worden verdacht 
één van die ernstige inbreuken te hebben gepleegd dan wel bevel tot het plegen 
daarvan te hebben gegeven, op te sporen en moet hen, ongeacht hun nationaliteit, 
voor haar eigen gerechten brengen. Zij kan hen ook, indien zij daaraan de voorkeur 
geeft, en overeenkomstig de bepalingen van haar eigen wetgeving, ter berechting 
overleveren aan een andere bij de vervolging belang hebbende hoge verdragsluitende 
partij, mits die verdragsluitende partij een met voldoende bewijzen gestaafde telast
legging, welke een vervolging rechtvaardigt, tegen de betrokken personen inbrengt. 
Iedere hoge verdragsluitende partij zal maatregelen nemen, nodig om de met de 
bepalingen van dit verdrag strijdige handelingen, welke niet vallen onder de in het 
volgende artikel omschreven ernstige inbreuken, tegen te gaan. 
Onder alle omstandigheden zullen de verdachten de waarborgen genieten voor een 
behoorlijke berechting en verdediging, welke niet minder gunstig mogen zijn dan 
die, voorgeschreven in artikel 105 en volgende van dit verdrag. 

Artikel 130 

De ernstige inbreuken, bedoeld in het voorgaande artikel, zijn die welke één der 
volgende handelingen in zich sluiten, indien deze worden gepleegd tegen door het 
verdrag beschermde personen of goederen: opzettelijke levensberoving, marteling 
of onmenselijke behandeling, waaronder begrepen biologische proefnemingen, het 
opzettelijk veroorzaken van hevig lijden, van ernstig lichamelijk letsel, dan wel van 
ernstige schade aan gezondheid, een krijgsgevangene te dwingen om te dienen bij 
de strijdkrachten van de vijandelijke mogendheid, of opzettelijk een krijgsgevangene 
het recht te onthouden op een regelmatige en onpartijdige berechting overeenkomstig 
de bepalingen van dit verdrag. 

Artikel 131 

Geen der hoge verdragsluitende partijen mag zich zelf of een andere hoge verdrag
sluitende partij onttrekken aan enige op haar of op een andere hoge verdragsluitende 
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dan 

partij rustende aansprakelijkheid op grond van de inbreuken, bedoeld in het voor
gaande artikel. 

Artikel 132 

Op verzoek van een partij bij het conflict moet, op een door 1de belanghebbende 
partijen overeen te komen wijze, een onderzoek worden ingesteld naar iedere be
weerde schending van het verdrag. 
Indien geen overeenstemming over de procedure van het onderzoek wordt bereikt, 
zullen de partijen zich met elkander verstaan over de keuze van een scheidsrechter, 
die omtrent de te volgen procedure zal beslissen. 
Wanneer de schending is vastgesteld, zullen de partijen bij het conflict daaraan een 
einde maken en haar zo spoedig mogelijk bestraffen. 

AFDELING Il 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 133 

Dit verdrag is opgesteld in de Franse en de Engelse taal. Beide teksten zijn gelijkelijk 
authentiek. 
De Zwitserse bondsraad zal officiële vertalingen van het verdrag in de Russische 
en de Spaanse taal doen opstellen. 

Artikel 134 

Dit verdrag vervangt in de betrekkingen tussen de hoge verdragsluitende partijen 
het verdrag van 27 Juli 1929. 

Artikel 1351) 

In de betrekkingen tussen de mogendheden die gebonden zijn door het Haagse 
verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land, hetzij dat van 29 Juli 
1899, hetzij dat van 18 October 1907, en die partij zijn bij dit verdrag, zal dit verdrag 
hoofdstuk Il van het reglement, hetwelk als bijlage aan voornoemde Haagse verdragen 
is gehecht, aanvullen. 

Artikel 136 

Dit verdrag, hetwelk de datum van deze dag draagt, kan tot 12 februari 1950 worden 
ondertekend uit naam van alle mogendheden die vertegenwoordigd waren op de 

1) Het verdrag van 1907 Is opgenomen op pag. 3 e.v. 
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conferentie, welke te Genève op 21 april 1949 werd geopend, zomede uit naam van 
de niet op deze conferentie vertegenwoordigende mogendheden die partij zijn bij 
het verdrag van 27 juli 1929. 

Artikel 137 

Dit verdrag zal zo spoedig mogelijk worden bekrachtigd en de akten van bekrach
tiging zullen worden nedergelegd te Bern. 
Van de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging zal een proces-verbaal 
worden opgemaakt, waarvan een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift door de 
Zwitserse bondsraad zal worden toegezonden aan alle mogendheden, uit wier naam 
het verdrag is ondertekend of de toetreding is medegedeeld. 

Artikel 138 

Dit verdrag zal in werking treden zes maanden nadat ten minste twee akten van 
bekrachtiging zijn nedergelegd. 
Daarna zal het verdrag voor iedere hoge verdragsluitende partij in werking treden 
zes maanden na het nederleggen van haar akte van bekrachtiging. 

Artikel 139 

Van de datum van zijn inwerkingtreding af zal dit verdrag openstaan voor toetreding 
door iedere mogendheid, uit wier naam het verdrag niet is ondertekend. 

Artikel 140 

Toetredingen zullen schriftelijk worden medegedeeld aan de Zwitserse bondsraad en 
worden zes maanden na de datum, waarop zij de bondsraad hebben bereikt, van 
kracht. 
De Zwitserse bondsraad zal de toetreding mededelen aan alle mogendheden, uit 
wier naam het verdrag is ondertekend of de toetreding is medegedeeld. 

Artikel 141 

De omstandigheden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, zullen de akten van bekrachtiging 
en medegedeelde toetredingen, door de partijen bij het conflict nedergelegd voor of 
na het begin van de vijandelijkheden of van de bezetting, onmiddellijk in werking doen 
treden. De Zwitserse bondsraad zal langs de snelste weg mededeling doen van de 
akten van bekrachtiging of toetreding, ontvangen van de partijen bij het conflict. 

Artikel 142 

leder der hoge verdragsluitende partijen heeft de bevoegdheid dit verdrag op te 
zeggen. 
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Opzegging zal schriftelijk ter kennis worden gebracht van de Zwitserse bondsraad. 
Deze zal daarvan mededeling doen aan de regeringen van alle hoge verdragsluitende 
partijen. 
De opzegging wordt van kracht één jaar nadat daarvan kennis is gegeven aan de 
Zwitserse bondsraad. Echter zal een opzegging, waarvan kennis is gegeven terwijl 
de opzeggende mogendheid in een conflict is betrokken, in geen enkel opzicht gevolg 
hebben, zolang de vrede niet is gesloten en in ieder geval niet, zolang de werkzaam
heden voor de invrijheidsstelling en repatriëring van de door dit verdrag beschermde 
personen niet zijn beëindigd. 
De opzegging zal slechts gelden ten aanzien van de opzeggende mogendheid. Zij 
zal geen enkele invloed hebben op de verplichtingen, welke de partijen bij het conflict 
gehouden zijn te blijven vervullen krachtens de beginselen van het volkenrecht, zoals 
deze voortvloeien uit de tussen beschaafde volken gevestigde gebruiken, de wetten 
der menselijkheid en de eisen van het openbaar rechtsbewustzijn. 

Artikel 143 

De Zwitserse bondsraad zal dit verdrag doen registreren bij het secretariaat van de 
Verenigde naties. De Zwitserse bondsraad zal eveneens aan het secretariaat van 
de Verenigde naties mededeling doen van alle bekrachtigingen, toetredingen en 
opzeggingen, welke de bondsraad ontvangt in verband met dit verdrag. 

Gedaan te Genève, de twaalfde augustus negentienhonderd negen en veertig, in de 
Franse en Engelse taal, in een enkel exemplaar, hetwelk zal worden nedergelegd in 
het Archief van de Zwitserse bond. De Zwitserse bondsraad zal een voor eens
luidend gewaarmerkt afschrift van het verdrag doen toekomen aan ieder der onder
tekenende staten, zomede aan de staten, die tot het verdrag zijn toegetreden. 
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Bijlage 1 

MODEL-OVEREENKOMST BETREFFENDE RECHTSTREEKSE 
TERUGZENDING NAAR HET EIGEN LAND EN ONDERBRENGING 

OP ONZIJDIG GEBIED VAN GEWONDE EN ZIEKE 
KRIJGSGEVANGENEN 

(zie artikel 110) 

1. - Beginselen voor de rechtstreekse 
terugzending naar het eigen land of de 

onderbrenging op onzijdig gebied 

A. Rechtstreekse terugzending naar het eigen land 

Naar het eigen land zullen rechtstreeks worden teruggezonden: 
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1. Alle krijgsgevangenen, lijdende aan de volgende gebreken als gevolg van 
trauma: verlies van één der ledematen, verlamming, gewrichts- of andere af
wijkingen, mits het gebrek ten minste bestaat uit het verlies van een hand of 
een voet of gelijk te stellen is met het verlies van een hand of een voet. 
Onverminderd een ruimere interpretatie, worden de volgende gevallen gelijk
gesteld met het verlies van een hand of een voet: 
a. Verlies van een hand, van alle vingers of van de duim en wijsvinger van 

één hand; verlies van een voet of van alle tenen en het middenvoets
gedeelte van één voet. 

b. Gewrichtsverstijving, verlies van benig weefsel, littekencontractie waardoor 
de functie van één der grote gewrichten of van alle vingergewrichten van 
één hand verloren is gegaan. 

c. Pseudarthrose van de lange pijpbeenderen. 
d. Misvormingen, veroorzaakt door fracturen, of andere letsels welke ernstige 

vermindering der algemene functie en van het vermogen tot het dragen van 
vrachten met zich brengen. 

2. Alle gewonde krijgsgevangenen wier toestand in zoverre chronisch is gewor
den, dat de prognose - ondanks behandeling - herstel binnen een jaar na de 
verwonding schijnt uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld in gevallen van: 
a. Projectiel in het hart, zelfs indien de gemengde geneeskundige commissie, 

tijdens haar onderzoek, geen ernstige stoornissen kan vaststellen. 
b. Metaalsplinter in de hersenen of longen, zelfs indien de gemengde genees

kundige commissie, tijdens haar onderzoek, geen plaatselijke of algemene 
reactie kan vaststellen. 

c. Osteomyelitis, indien herstel in de loop van het jaar, volgend op de ver
wonding, niet te verwachten is en welke waarschijnlijk de verstijving van 
een gewricht of andere afwijkingen, gelijk te stellen met het verlies van een 
hand of voet, ten gevolge zal hebben. 

d. Perforerende en etterende verwonding van de grote gewrichten. 
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e. Verwonding van de schedel met verlies of verplaatsing van beenweefsel. 
f. Verwonding of verbranding van het gelaat met verlies van weefsel en 

functiestoornissen. 
g. Verwonding van het ruggemerg. 
h. Beschadiging van perifere zenuwen, waarvan de gevolgen gelijk te stellen 

zijn met het verlies van een hand of voet en waarvan de genezing meer dan 
een jaar, gerekend van de verwondingsdatum af, zal vergen, bijvoorbeeld: 
verwonding van de brachiale of lumbo-sacrale plexus, de nervus medianus 
of ischiadica, evenals gecombineerde beschadiging van de nervus radialis 
en cubitalis of van de nervus peroneus communis en nervus tibialis, enz. 
:>e afzonderlijke verwonding van de nervi radialis, cubitalis, peroneus com
munis of tibialis rechtvaardigt alleen repatriëring indien zij gepaard gaat 
met contracturen of ernstige neurotrophische stoornissen. 

i. Verwonding van de urinewegen met ernstige functiestoornissen. 
3. Alle zieke krijgsgevangenen wier toestand in zoverre chronisch is geworden, 

dat de prognose - ondanks behandeling - herstel binnen een jaar na het begin 
der ziekte schijnt uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld in gevallen van: 
a. Voortschrijdende tuberculose van enig orgaan, welke, volgens geneeskun

dige prognose, niet kan genezen noch ten minste belangrijk kan verbeteren 
door behandeling in een onzijdig land. 

b. Pleuritus exsudativa. 
c. Ernstige ziekten van de ademhalingsorganen van niet-tuberculeuze aard en 

ongeneeslijk geacht, bijvoorbeeld: ernstig longemphyseem (met of zonder 
bronchitis); chronische asthma 1); chronische bronchitis 1) welke reeds 
meer dan een jaar in gevangenschap heeft geduurd; bronchiectasieën 1); 

enz. 
d. Ernstige chronische aandoeningen van het circulatie-systeeem, bijvoor

beeld klepgebreken en myocarditis 1) welke verschijnselen van decompen
satie hebben vertoond gedurende de gevangenschap, zelfs indien de ge
mengde geneeskundige commissie, tijdens haar onderzoek, geen van deze 
verschijnselen kan aantonen; aandoeningen van het pericard en van de 
vaten (ziekten van Buerger, aneurisme van de grote vaten); enz. 

e. Ernstige chronische aandoeningen van de spijsverteringsorganen, bijvoor
beeld ulcus van maag of duodenum; gevolgen van een gedurende de 
gevangenschap verrichte maagoperatie; chronische gastritis, enteritis of 
colitis welke meer dan een jaar heeft geduurd en de algemene gezond
heidstoestand ernstig aantast; levercirrhose; chronisch galblaaslijden 1); 

enz. 
f. Ernstige chronische aandoeningen van het urogenitaal apparaat, bijvoor-

1) De beslissing van de gemengde geneeskundige commissie zal grotendeels gegrond zijn op de 
waarnemingen van kampartsen en van geneesheren van dezelfde nationaliteit als de krijgsgevan
genen of op het onderzoek van geneeskundige specialisten van de gevangenhoudende mogendheid. 
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beeld: chronische ziekten van de nier met daaruit voortvloeiende stoor
nissen; nephrectomie wegens niertuberculose; chronische pyelitis of cysti
tis; hydronephrose of pyonephrose; ernstige chronische gynaecologische 
aandoeningen; normale zwangerschap en obstetrische aandoeningen, wan
neer onderbrenging op onzijdig gebied onmogelijk is; enz. 

g. Ernstige chronische ziekten van het centrale of perifere zenuwstelsel, bij
voorbeeld alle duidelijke psychosen en psychoneurosen, zoals ernstige 
hysterie, ernstige gevangenschaps-psychoneurose, enz., behoorlijk vast
gesteld door een specialist 1); alle vormen van epilepsie, behoorlijk vast
gesteld door de kamparts; arteriosclerose van de hersenvaten; meer dan 
een jaar durende chronische neuritis; enz. 

h. Ernstige chronische ziekten van het neurovegetatieve stelsel met belang
rijke vermindering van de geestelijke of lichamelijke vermogens, belangrijk 
gewichtsverlies en algemene zwakte. 

i. Blindheid van beide ogen of van één oog wanneer de visus van het andere 
oog minder dan 1 bedraagt ondanks het gebruik van corrigerende glazen; 
vermindering van de gezichtsscherpte in gevallen waarin het onmogelijk is 
deze door correctie te herstellen tot een scherpte van ½ op ten minste één 
oog 1); andere ernstige oogaandoeningen, bijvoorbeeld: glaucoom; iritis, 
choreoiditis; trachoom; enz. 

k. Stoornissen van het gehoor, zoals volledige halfzijdige doofheid, indien het 
ander oor normale spraak op één meter afstand niet onderscheidt 1); enz. 

/. Ernstige stofwisselingsziekten, bijvoorbeeld: diabetis mellitus waarvoor in
sulinebehandeling nodig is; enz. 

m. Ernstige stoornis in de werking van de klieren met inwendige secretie, bij
voorbeeld: thyreotoxicose; hypothyreose; ziekte van Addison; cachexie van 
Simmonds; tetanie; enz. 

n. Ernstige en chronische ziekten van de bloedbereidende organen. 
o. Ernstige chronische vergiftigingen, bijvoorbeeld: loodvergiftiging, kwikver

giftiging; morphinisme; cocainisme, alcoholisme; vergiftigingen veroorzaakt 
door gassen of straling; enz. 

p. Chronische aandoeningen van de bewegingsorganen met duidelijke functie
stoornissen, bijvoorbeeld: arthrosis deformans; primaire en secundaire 
chronische voortschrijdende polyarthritis; rheuma met ernstige klinische 
verschijnselen; enz. 

q. Ernstige chronische huidziekten, behandeling trotserend. 
r. Alle kwaadaardige nieuwvormingen. 
s. Ernstige chronische infectieziekten, meer dan een jaar durend na het begin 

daarvan, bijvoorbeeld: malaria met uitgesproken organische aandoening; 
bacillaire of amoebendysenterie met belangrijke stoornissen; tertiaire vis
cerale syphilis, welke resistent is tegen behandeling; lepra; enz. 

t. Ernstige avitaminosen of ernstige uitputting. 

1) Zie de noot op blz. 83. 
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B. Onderbrenging op onzijdig gebied 

De volgende personen zullen in aanmerking komen voor onderbrenging op onzijdig 
gebied: 

1. Alle gewonde krijgsgevangenen, die waarschijnlijk niet zullen herstellen in 
gevangenschap, maar die kunnen genezen of wier toestand belangrijk kan 
verbeteren door onderbrenging op onzijdig gebied. 

2. Krijgsgevangenen, lijdende aan enige vorm van tuberculose onverschillig van 
welk orgaan, wier behandeling in een onzijdig land waarschijnlijk tot herstel of 
ten minste tot belangrijke verbetering zal leiden, met uitzondering van vóór de 
gevangenschap genezen primaire tuberculose. 

3. Krijgsgevangenen, lijdende aan behandeling vereisende aandoeningen van de 
ademhalings-, circulatie-, spijsverterings-, zintuigelijke, urogenitale en bewe
gingsorganen, alsmede van het zenuwstelsel en de huid, enz., indien een zo
danige behandeling kennelijk betere resultaten zal hebben in een onzijdig land 
dan in gevangenschap. 

4. Krijgsgevangenen, die in gevangenschap een nephrectomie hebben ondergaan 
voor een niet-tuberculeuze nieraandoening; genezende of tot rust gekomen 
gevallen van osteomyelitis; diabetis mellitus, welke geen insuline vereist; enz. 

5. Krijgsgevangenen, lijdende aan oorlogs- of gevangenschapsneurose. 
Gevallen van gevangenschapsneurose, welke na onderbrenging gedurende 
drie maanden in een onzijdig land niet genezen zijn of welke na dat tijdsverloop 
niet duidelijk op weg zijn naar volledig herstel, zullen worden gerepatriëerd. 

6. Alle krijgsgevangenen, lijdende aan chronische vergiftiging (gassen, metalen 
alkaloïden, enz.) , voor wie de vooruitzichten op genezing in een onzijdig land 
bijzonder gunstig zijn. 

7. Alle vrouwelijke krijgsgevangenen, die zwanger zijn of moeder zijn tezamen 
met haar zuigelingen en kleine kinderen. 

De volgende gevallen zullen niet in aanmerking komen voor onderbrenging op 
onzijdig gebied : 

1. Alle behoorlijk vastgestelde gevallen van psychose. 
2. Alle organische en functionele zenuwaandoeningen welke geacht worden on

geneeslijk te zijn. 
3. Alle besmettelijke ziekten gedurende de periode waarin zij op anderen over

gebracht kunnen worden , met uitzondering van tuberculose. 

ll. - Algemene opmerkingen 

1. De hierboven vastgestelde voorwaarden moeten, in het algemeen, in een zo 
ruim mogelijke geest worden uitgelegd en toegepast. 
Deze ruime uitlegging zal bovenal van toepassing zijn op neuropathische en 
psychopathische toestanden, ontstaan door de oorlog of gevangenschap, 
evenals op gevallen van tuberculose in alle stadia. Krijgsgevangenen met ver
scheidene verwondingen welke, ieder afzonderlijk beschouwd, repatriëring niet 
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zouden rechtvaardigen, zullen in dezelfde geest worden onderzocht, waarbij 
rekening moet worden gehouden met het psychisch trauma, veroorzaakt door 
het aantal van de wonden. 

2. Alle onbetwistbare gevallen welke recht geven op rechtstreekse terugzending 
naar het eigen land (amputatie, volslagen blindheid of doofheid, open long
tuberculose, geestesstoornissen, kwaadaardige nieuwvormingen, enz.) zullen 
zo spoedig mogelijk door de kampartsen of door militaire geneeskundige com
missies, benoemd door de gevangenhoudende mogendheid, worden onder
zocht en gerepatriëerd. 

3. Verwondingen en ziekten, welke reeds vóór de oorlog bestonden en niet ver
ergerd zijn, zomede oorlogsverwondingen, welke hervatting van de militaire 
dienst niet hebben verhinderd, zullen geen recht geven op rechtstreekse terug
zending naar het eigen land. 

4. Deze bepalingen zullen in alle staten, partij bij het conflict, op overeenkomstige 
wijze worden uitgelegd en toegepast. De betrokken mogendheden en autori
teiten zullen aan de gemengde geneeskundige commissies alle nodige facili
teiten verlenen voor de vervulling van haar taak. 

5. De hierboven onder 1. genoemde voorbeelden geven slechts typische gevallen 
aan. Gevallen welke niet geheel overeenstemmen met deze bepalingen, zullen 
worden beoordeeld in de geest van artikel 110 van dit verdrag en van de 
beginselen, neergelegd in deze overeenkomst. 

Bijlage Il 
REGLEMENT BETREFFENDE GEMENGDE 

GENEESKUNDIGE COMMISSIES 
(zie artikel 112) 

Artikel 1 

De gemengde geneeskundige commissies, bedoeld in artikel 112 van het verdrag, 
zullen worden samengesteld uit drie leden, van wie twee behoren tot een onzijdig 
land en het derde wordt benoemd door de gevangenhoudende mogendheid. Eén van 
de onzijdige leden zal voorzitter zijn. 

Artikel 2 

De twee onzijdige leden zullen worden benoemd door het Internationale comité van 
het Rode Kruis, in overleg met de beschermende mogendheid, op verzoek van de 
gevangenhoudende mogendheid. Zij kunnen gevestigd zijn in hun eigen land, in een 
ander onzijdig land of op het grondgebied van de gevangenhoudende mogendheid. 

Artikel 3 

De onzijdige leden moeten worden aanvaard door de betrokken partijen bij het 
conflict, die van haar aanvaarding kennis zullen geven aan het Internationale comité 
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an 

van het Rode Kruis en aan de beschermende mogendheid. Terstond na deze kennis
geving wordt de benoeming van de onzijdige leden geacht te zijn ingegaan. 

Artikel 4 

Ook zal een voldoend aantal plaatsvervangende leden worden benoemd om de 
vaste leden in geval van nood te vervangen. Zij zullen tegelijk met de vaste leden, 
of ten minste zo spoedig mogelijk, worden benoemd. 

Artikel 5 

Indien, om welke reden ook, het Internationale comité van het Rode Kruis niet kan 
overgaan tot de benoeming van onzijdige leden, zal daartoe worden overgegaan door 
de mogendheid, die de belangen van de te onderzoeken krijgsgevangenen beschermt. 

Artikel 6 

Voor zover mogelijk moet één van de twee onzijdige leden chirurg zijn en de ander 
algemeen geneesheer. 

Artikel 7 

De onzijdige leden zullen volkomen onafhankelijk zijn van de partijen bij het conflict, 
die hun alle faciliteiten voor de vervulling van hun taak moeten verlenen. 

Artikel 8 

In overleg met de gevangenhoudende mogendheid, zal het Internationale comité van 
het Rode Kruis bij de benoeming, bedoeld in de artikelen 2 en 4 van dit reglement, 
de voorwaarden vaststellen waarop de betrokkenen hun taak zullen vervullen. 

Artikel 9 

Zodra de onzijd ige leden zijn aanvaard, zullen de gemengde geneeskundige com
missies zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen drie maanden na de datum der 
aanvaarding, hun werkzaamheden aanvangen. 

Artikel 10 

De gemengde geneeskundige commissies zullen alle in artikel 113 van het verdrag 
bedoelde gevangenen onderzoeken. Zij zullen repatriëring, afwijzing daarvan of 
uitstel tot een later onderzoek voorstellen. Haar beslissingen zullen bij meerderheid 
worden genomen. 
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Artikel 11 

De door de comm1ss1e in ieder afzonderlijk geval genomen beslissing zal in de 
maand, volgend op haar onderzoek, aan de gevangenhoudende mogendheid, de be
schermende mogendheid en het Internationale comité van het Rode Kruis worden 
medegedeeld. De gemengde geneeskundige commissie zal eveneens iedere krijgs
gevangene, die onderzocht is in kennis stellen met de genomen beslissing en aan 
hen voor wie repatriëring is voorgesteld, een verklaring afgeven, overeenkomend met 
het model, hetwelk als bijlage aan dit verdrag is gehecht. 

Artikel 12 

De gevangenhoudende mogendheid is gehouden de beslissingen van de gemengde 
geneeskundige commissie uit te voeren binnen drie maanden nadat zij daarmede 
naar behoren in kennis is gesteld. 

Artikel 13 

Indien er geen onzijdig geneesheer is in een land waar de bemoeiingen van een 
gemengde geneeskundige commissie noodzakelijk blijken, en indien het onmogelijk 
is, om welke reden ook, in een ander land gevestigde onzijdige geneesheren te be
noemen, zal de gevangenhoudende mogendheid, handelend in overleg met de be
schermende mogendheid, een geneeskundige commissie instellen, die dezelfde taak 
als een gemengde geneeskundige commissie op zich zal nemen, behoudens de bepa
lingen der artikelen 1, 2, 3, 4, 5 en 8 van dit reglement. 

Artikel 14 

De gemengde geneeskundige commissies zullen permanent in functie blijven en ieder 
kamp met tussenpozen van ten hoogste zes maanden bezoeken. 

Bijlage Il/ 

REGLEMENT BETREFFENDE COLLECTIEVE ZENDINGEN 
AAN KRIJGSGEVANGENEN 

(zie artikel 73) 

Artikel 1 

De vertrouwensmannen zijn gerechtigd de collectieve zendingen tot hulpverlening, 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn, te verdelen onder alle krijgsgevangenen, die 
administratief bij hun kamp zijn ingedeeld, met inbegrip van hen, die zich in hospitalen 
of in gevangenissen of andere strafinrichtingen bevinden. 
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Artikel 2 

De verdeling van collectieve zendingen tot hulpverlening zal geschieden overeen
komstig de instructies van de schenkers en het door de vertrouwensmannen opge
stelde schema; de verdeling van zendingen van geneeskundige voorraden zal echter 
bij voorkeur plaats vinden in overleg met de artsen, welke met de leiding zijn belast; 
deze mogen, in hospitalen en ziekenverblijven, van voornoemde instructies afwijken 
voor zover de behoeften van hun patiënten zulks vereisen. Binnen de aldus bepaalde 
grenzen moet de verdeling altijd billijk worden uitgevoerd. 

Artikel 3 

Ten einde de hoedanigheid en hoeveelheid van de ontvangen goederen te kunnen 
onderzoeken en dienaangaande in bijzonderheden te kunnen rapporteren aan de 
schenkers, zijn de vertrouwensmannen of hun medewerkers gerechtigd zich te bege
ven naar de in de nabijheid van hun kamp gelegen aankomstplaatsen van zendingen 
tot hulpverlening. 

Artikel 4 

De vertrouwensmannen zullen de nodige faciliteiten ontvangen om te onderzoeken 
of de verdeling van collectieve zendingen in alle onderafdelingen en dépendances 
van hun kamp overeenkomstig hun instructies is uitgevoerd. 

Artikel 5 

De vertrouwensmannen zijn gerechtigd formulieren of vragenlijsten, bestemd voor 
de schenkers en welke betrekking hebben op collectieve zendingen (verdeling, be
hoeften, hoeveelheden, enz.), in te vullen, alsmede te doen invullen door de vertrou
wensmannen van werkgroepen of door de artsen, belast met de leiding van zieken
verblijven en hospitalen. Die formulieren en vragenlijsten zullen na invulling onver
wijld aan de schenkers worden gezonden. 

Artikel 6 

Ten einde een geregelde uitdeling van collectieve zendingen aan de krijgsgevangenen 
van hun kamp te verzekeren en eventueel te voorzien in de behoeften, welke door 
de aankomst van nieuwe groepen gevangenen mochten ontstaan, zijn de vertrouwens
mannen gerechtigd passende voorraden van collectieve zendingen aan te leggen en 
in stand te houden. Te dien einde zullen zij de beschikking hebben over geschikte 
opslagplaatsen; iedere opslagplaats zal voorzien zijn van twee sloten ; de vertrou
wensman zal in het bezit zijn van de sleutels van het ene slot en de kampcommandant 
van die van het andere. 
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Artikel 7 

Ingeval collectieve zendingen van kledingstukken beschikbaar zijn, zal iedere krijgs
gevangene ten minste één volledig stel kleding in zijn bezit hebben. Indien een 
krijgsgevangene meer dan één stel kleding bezit, is de vertrouwensman gerechtigd 
aan hen die het best zijn bedeeld, de overtollige stellen kleding of bepaalde kleding
stukken, welke zij daarboven bezitten, te ontnemen, ingeval zulks noodzakelijk is 
om te voorzien in de behoeften van minder goed bedeelde gevangenen. Hij mag 
echter geen tweede stel onderkleding, sokken of schoenen afnemen, tenzij zulks de 
enige wijze is om een krijgsgevangene, die deze niet bezit, daarvan te voorzien. 

Artikel 8 

De hoge verdragsluitende partijen, en de gevangenhoudende mogendheden in het 
bijzonder, zullen, voor zover mogelijk en met inachtneming van de voorschriften 
betreffende de voedselvoorziening van de bevolking, alle aankopen toestaan, welke 
op haar grondgebied mochten worden gedaan ten einde collectieve zendingen aan 
krijgsgevangenen te doen toekomen; zij zullen op overeenkomstige wijze de over
making van gelden en het nemen van andere financiële, technische of administratieve 
maatregelen met het oog op deze aankopen vergemakkelijken. 

Artikel 9 

De voorgaande bepalingen maken geen inbreuk op het recht van krijgsgevangenen 
om collectieve zendingen te ontvangen vóór hun aankomst in een kamp of gedurende 
hun overbrenging, noch op de mogelijkheid voor vertegenwoordigers van de bescher
mende mogendheid, het Internationale comité van het Rode Kruis of enige andere 
organisatie tot hulpverlening aan gevangenen, die belast mocht zijn met het verzen
den van die zendingen, om de uitdeling daarvan aan de geadresseerden te verze
keren met alle andere middelen, welke zij geschikt mochten achten. 
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Bijlage IV 

1. Voorzijde 

" het 

erze-
2. Achterzijde 

Lengte 
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Voornamen 

A. IDENTITEITSKAART 
(zie artikel 4) 

Gewicht Ogen Haar 

r 
:ï 
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CD -, 
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;,;-
CD 
:::, 
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:::, 
Q) 
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< 
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~ ä, 
!:!. 
:::, 

~ 

Bloedgroep 

Godsdienst 

Stempel van de 
autoriteit, die de 

kaart verstrekt 

AANWIJZINGEN VOOR DE HOUDER 
Deze identiteitskaart wordt verstrekt aan 
personen, die de gewapende macht van 

............................... volgen zonder 
daarvan rechtstreeks deel uit te maken. 
Degene aan wie de kaart is verstrekt, moet 
deze te allen tijde bij zich dragen. Indien 
de houder krijgsgevangen wordt gemaakt, 
moet hij de kaart onmiddellijk overhandi
gen aan de gevangenhoudende autoritei
ten, opdat deze hem kunnen Identificeren. 

(Aanduiding van het land en van de militaire 
autoriteit, die deze kaart verstrekken) 

IDENTITEITSKAART 

Voor een persoon, die de gewapende 
macht volgt 

Geslachtsnaam 

Geboortedatum en -plaats . 

Volgt de gewapende macht in zijn hoedanigheid van 

Datum van verstrekking Handtekening van de houder 

Opmerkingen - Deze kaart behoort bij voorkeur te worden opgesteld in 
twee of drie talen, waarvan één Internationaal gebruikelijk. Werkelijke af
metingen van de kaart, welke langs de stippellijn wordt gevouwen, 13 bij 10 
centimeter. 
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Bijlage IV 

1. Voorzijde 

2. Achterzijde 

92 

B. KAART VAN GEVANGENNEMING 
(zie artikel 70) 

Post voor krijgsgevangenen 
Vrij van port 

KAART VAN GEVANGENNEMING VAN EEN 

KRIJGSGEVANGENE 

Belangrijk 

Deze kaart moet door iede
re gevangene worden inge
vuld onmiddellijk na zijn ge
vangenneming en telkenmale 
bij adresverandering ten ge
volge van zijn overbrenging 
naar een hospitaal of naar 
een ander kamp. 

CENTRAAL BUREAU VOOR 
KRIJGSGEVANGENE 

lnternatonaal Comité 
van het Rode Kruis 

GENÈVE 
Deze kaart staat los van de 

speciale briefkaart, welke de 
gevangene gerechtigd Is aan 
zijn familie te zenden. 

(Zwitserland) 

Duidelijk en In blokletters 1. Mogendheid tot welke de gevangene 

behoort schrijven ···············-················ ------- ---- ....... 

2. Geslachtsnaam 3. Voornamen (voluit) 4. Voornaam van vader 

5. Geboortedatum 6. Geboorteplaats 

7. Rang .. ····················· . ..... . 

8. Leger-, stamboek- of ander contrölenummer ........ . ····--··-·· 

9. Adres van de naaste familie 

* 10. Gevangengemaakt op: (of) 
Komend van (Kamp No., hospitaal, enz.) 

* 11. (a) Gezond - (b) niet gewond - (c) Genezen - (d) Herstellend 
- (e) Ziek - (f) Licht gewond - (g) Zwaar gewond. 

12. Mijn tegenwoordig adres: Gevangennummer ············· ···· ••· ........... . .... 

Aanduiding van het kamp ........ ........ ··························· • . .. .... . 
13. Datum . . .............. ....... 14. Handtekening 

.. Doorhalen wat niet van toepassing Is - Niets toevoegen - Zie 
toelichting aan ommezijde. 

Opmerkingen. - Dit formulier behoort te worden opgesteld in twee of drie 
talen, In het bijzonder In de moedertaal van de gevangene of In die van de ge
vangenhoudende mogendheid. Werkelijke afmetingen: 15 bij 10,5 centimeter. 
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Bijlage IV 

1. Voorzijde 

2. Achterzijde 

C. BRIEFKAART EN BRIEF 
(zie artikel 71) 

1. BRIEFKAART 

Correspondentie van krijgsgevangenen 

BRIEFKAART 

Aan 

Afzender: 

Vrij van port 

Geslachtsnaam en voor
namen 

Plaats van bestemming 

Geboortedatum en -plaats 

Gevangennummer 

Aanduiding van het kamp 

Land van afzending 

Aanduiding van het kamp 

Straat 

Land 

Provincie of Departement 

Datum: _ 

Op de stippellijnen en zo duidelijk mogelijk schrijven. 

Opmerkingen. - Dit formulier behoort te worden opgesteld in twee of drie 
talen, In het bijzonder In de moedertaal van de gevangene en In die van de 
gevangenhoudende mogendheid. Werkelijke afmetingen van het formulier: 
15 bij 10 centimeter. 
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Bijlage IV 

D. VERKLARING VAN OVERLIJDEN 
(zie artikel 120) 

(Aanduiding van de 
bevoegde autoriteit) 

VERKLARING VAN OVERLIJDEN 

Mogendheid tot welke de 
gevangene behoorde 

Geslachtsnaam en voornamen 

Voornaam van vader 

Geboortedatum en -plaats 

Overlijdensdatum en -plaats 

Rang en leger-, stamboek- of ander con
trölenummer (gegevens voorkomende op 
het Identiteitsplaatje) 

Adres van de naaste familie 

Waar en wanneer gevangengenomen 

Doodsoorzaak en omstandigheden waar-
onder het overlijden heeft plaats gevon
den 

Plaats van begraven 

Is het graf aangeduid en kan de familie 
het later terugvinden? 

Worden de nagelaten bezittingen door 
de gevangenhoudende mogendheid be
waard of worden zij tegelijk met deze 
verklaring van overlijden verzonden? 

In het laatste geval, door tussenkomst van 
wie? 

Kan degene die de overledene gedurende 
zijn ziekte hee~ verzorgd of aanwezig is 
geweest bij zijn laatste ogenblikken (ge
neesheer, verpleger of verpleegster, be
dienaar van een eredienst, mede-krijgs
gevangene) op deze plaats of op een af
zonderlijk vel papier enige bijzonder
heden mededelen over de omstandighe
den, waaronder de gevangene is over
leden, en over de begrafenis? 

(Datum, stempel en handtekening van de 
bevoegde autoriteit) 

Handtekening en adres 
van twee getuigen 

Opmerkingen. - Dit formulier behoort te worden opgesteld in twee of drie 
talen, In het bijzonder in de moedertaal van de gevangene en In die van de 
gevangenhoudende mogendheid. Werkelijke afmetingen van het formulier: 
21 bij 30 centimeter. 
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Bijlage IV 

Datum: 

Kamp: 

Hospitaal: 

Geslachtsnaam: 

Voornamen: 

Geboortedatum: 

Rang: 

E. VERKLARING VOOR REPATRIËRING 
(zie Bijlage Il, artikel 11) 

VERKLARING VOOR REPATRIËRING 

Leger-, stamboek- of ander controlenummer: 

Gevangennummer: 

Verwonding - ziekte: 

Beslissing van de commissie: 

Voorzitter van de 
gemengde geneeskundige commissie: 

A = rechtstreekse terugzending naar het eigen land 

B = onderbrenging in een onzijdig land 

NC = nieuw onderzoek door de volgende commissie 
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Bijlage V 

MODEL-REGLEMENT BETREFFENDE BETALINGEN DOOR 
KRIJGSGEVANGENEN IN HUN EIGEN LAND 

(zie artikel 63) 

1. De kennisgeving, genoemde in artikel 63, derde lid, moet bevatten: 
a. het in artikel 17 omschreven nummer, de rang, geslachtsnaam en voornamen 

van de krijgsgevangene, die de betaling doet; 
b. de naam en het adres van de begunstigde in het eigen land; 
c. het te betalen bedrag, uitgedrukt in de muntsoort van de gevangenhoudende 

mogendheid. 

2. Deze kennisgeving zal door de krijgsgevangene worden ondertekend. Indien hij 
niet kan schrijven, zal een daarop door hem te plaatsen teken door een getuige 
worden gewaarmerkt. De vertrouwensman zal deze kennisgeving bovendien con
trasigneren. 

3. De kampcommandant zal bij deze kennisgeving een verklaring voegen, waaruit 
blijkt, dat het te betalen bedrag niet het batig saldo op de rekening van de 
betrokken krijgsgevangene overschrijdt. 

4. Deze kennisgevingen mogen in de vorm van lijsten plaats vinden. Iedere bladzijde 
van deze lijsten zal door de vertrouwensman worden mede-ondertekend en door 
de kampcommandant worden gewaarmerkt. 
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VERDRAG VAN GENEVE VOOR DE VERBETERING VAN HET LOT DER 
GEWONDEN EN ZIEKEN, ZICH BEVINDENDE BIJ DE STRIJDKRACHTEN 

TE VELDE, VAN 12 AUGUSTUS 1949 

De volgende staten hebben het verdrag bekrachtigd of zijn tot het verdrag toe
getreden 1). 

Afghanistan 
Albanië 
Algerije 
Argentinië 
Australië 
Barbados 
België 
Bondsrepubliek Duitsland 
(Oost-Duitsland) 
Botswana 
Brazilië 
Bulgarije 
Canada 
Centraal Afrikaanse Republiek 
Ceylon 
Chili 
Columbia 
Cuba 
Cyprus 
Dahomey 
Denemarken 
Dominicaanse Republiek 
Ecuador 
Egypte 
Federatie van Malaya 
Finland 
Frankrijk 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Griekenland 
Groot-Brittanië en Noord-Ierland 
Guatemala 
Guyana 

Haïti 
Hongarije 
Honduras 
Ierland 
India 
Indonesië 
Irak 
Iran 
lsrael 
Italië 
Ivoorkust 
Jamaica 
Japan 
Jordanië 
Kambodja 
Kameroen 
Kenia 
Koeweit 
Kongo 
(Noord)Korea 
(Zuid)Korea 
Laos 
Lesotho 
Libanon 
Liberia 
Libye 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Malta 
Marokko 
Mauretanië 

1) Voorbehouden zijn vermeld in een noot bij de betrokken artikelen. 
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Mexico 
Monaco 
Nederland 
Nepal 
Nicaragua 
Nieuw Zeeland 
Niger 
Nigeria 
Noorwegen 
Oekraïne 
Oostenrijk 
Opper Volta 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Philippijnen 
Polen 
Portugal 
Republiek Zuid-Afrika 
Roemenië 
Rwanda 
Salvador 
San Marino 
Saoedi Arabië 
Senegal 
Sierra Leone 
Soedan 

Somaliland 
Spanje 
Syrië 
Tanganjika 
Thailand 
Tobago 
Togoland 
Trinidad 
Tsechoslowakije 
Tunesië 
Turkije 
Unie van socialistische 

sowjetrepublieken 
Uruguay 
Vaticaanstad 
Venezuela 
Verenigde Staten van Amerika 1) 

Vietnam 
(Noord)Vietnam 
Volksrepubliek China 
Volksrepubliek Mongolië 
Wit-Rusland 
IJsland 
Zambia 
Zuidslavië 
Zweden 
Zwitserland 

1) The United States in ratlfylng the Geneva conventlon for the amelloration of the condition of the 
wounded and sick In armed farces in the field does so wlth the reservatlon that lrrespectlve of 
any provision or provlsions In said convention of the contrary nothlng contained thereln shall make 
unlawful, or obligate the USA to make unlawful, any use or right of use withln the USA and lts 
territories and possessions of the Red Cross emblem, slgn, lnsignia, or words as was lawful by 
reason of domestic law and a use begun prior to January 1905, provlded such use by pre- 1905 
users does not extend to the placing of the Red Cross emblem, sign, or insignla upon alrcraft, 
vessels, vehicles, buildings or ether structures, or upon the ground. 
Rejecting the reservations which states have made the USA accepts treaty relations with all 
partles to that convenion, except as to the changes proposed by such reservations. 
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=- Amerika 1) 

VERDRAG VAN GENEVE VOOR DE VERBETERING VAN HET LOT DER 
GEWONDEN EN ZIEKEN, ZICH BEVINDENDE BIJ DE STRIJDKRACHTEN 

TE VELDE, VAN 12 AUGUSTUS 1949 

De ondergetekenden, gevolmachtigden van de regeringen, vertegenwoordigd op de 
diplomatieke conferentie, welke te Genève van 21 april tot 12 augustus 1949 is 
bijeengekomen tot herziening van het verdrag van Genève voor de verbetering van 
het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de legers te velde van 27 juli 
1929, zijn het volgende overeengekomen: 

HOOFDSTUK 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich dit verdrag onder alle omstandig
heden te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. 

Artikel 2 

Onverminderd de bepalingen, welke reeds in tijd van vrede in werking moeten 
treden, is dit verdrag van toepassing ingeval een oorlog is verklaard of bij ieder 
ander gewapend conflict, dat ontstaat tussen twee of meer der hoge verdragsluitende 
partijen, zelfs indien de oorlogstoestand door een der partijen niet wordt erkend. 
Het verdrag is eveneens van toepassing in alle gevallen van gehele of gedeeltelijke 
bezetting van het grondgebied van een hoge verdragsluitende partij, zelfs indien die 
bezetting geen gewapende tegenstand ontmoet. 
Indien een der in conflict zijnde mogendheden geen partij is bij dit verdrag, blijven 
de mogendheden, die wel partij zijn, niettemin in haar onderlinge betrekkingen 
hierdoor gebonden. Bovendien zullen zij door het verdrag gebonden zijn ten opzichte 
van bedoelde mogendheid, indien deze de bepalingen daarvan aanvaardt en toepast. 

Artikel 3 

In geval van een gewapend conflict op het grondgebied van één der hoge verdrag
sluitende partijen, hetwelk geen internationaal karakter draagt, is ieder der partijen 
bij het conflict gehouden ten minste de volgende bepalingen toe te passen. 

1. Personen, die niet rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen, met inbe
grip van personeel van strijdkrachten, dat de wapens heeft nedergelegd, en zij 
die buiten gevecht zijn gesteld door ziekte, verwonding, gevangenschap of 
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enige andere oorzaak, moeten onder alle omstandigheden menslievend worden 
behandeld, zonder enig voor hen nadelig onderscheid, gegrond op ras, huid
kleur, godsdienst of geloof, geslacht, geboorte of maatschappelijke welstand 
of enig ander soortgelijk criterium. 
Te dien einde zijn en blijven te allen tijde en overal ten aanzien van boven
genoemde personen verboden: 
a. aanslag op het leven en lichamelijke geweldpleging, in het bijzonder het 

doden op welke wijze ook, verminking, wrede behandeling en marteling; 
b. het nemen van gijzelaars; 
c. aanranding van de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende 

en onterende behandeling; 
d. het uitspreken en tenuitvoerleggen van vonnissen zonder voorafgaande be

rechting door een op regelmatige wijze samengesteld gerecht, dat alle 
gerechtelijke waarborgen biedt, door de beschaafde volken als onmisbaar 
erkend. 

2. De gewonden en zieken moeten worden verzameld en verzorgd. 
Een onpartijdige humanitaire organisatie, zoals het Internationale comité van het 
Rode kruis, kan haar diensten aan de partijen bij het conflict aanbieden. 
De partijen bij het conflict zullen er verder naar streven door middel van bijzondere 
overeenkomsten de andere of een deel der andere bepalingen van dit verdrag van 
kracht te doen worden. 
De toepassing van bovenstaande bepalingen zal niet van invloed zijn op de juridische 
status van de partijen bij het conflict. 

Artikel 4 

Onzijdige mogendheden zullen de bepalingen van dit verdrag op overeenkomstige 
wijze toepassen op gewonden en zieken, op leden van het geneeskundige personeel 
en geestelijken, die behoren tot de strijdkrachten van de partijen bij het conflict en die 
op haar grondgebied worden toegelaten of geïnterneerd, evenals op de gevonden 
doden. 

Artikel 5 

Ten aanzien van de beschermde personen, die in handen van de vijand zijn 
gevallen, zal dit verdrag van toepassing zijn tot het ogenblik, waarop hun definitieve 
repatriëring is voltooid. 

Artikel 6 

Onverminderd de overeenkomsten, uitdrukkelijk voorzien in de artikelen 10, 15, 23, 
28, 31, 36, 37 en 52, kunnen de hoge verdragsluitende partijen andere bijzondere 
overeenkomsten sluiten betreffende alle aangelegenheden, waarvoor zij afzonderlijke 
regelingen wenselijk achten. Geen bijzondere overeenkomst mag de positie van ge-
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zijn 

wonden en zieken, van leden van het geneeskundige personeel of van geestelijken, 
zoals die in dit verdrag is geregeld, ongunstig beïnvloeden, noch de rechten, welke 
dit verdrag hun toekent, beperken. 
Gewonden en zieken, evenals leden van het geneeskundige personeel en geeste
lijken, zullen de voordelen van zodanige overeenkomsten blijven genieten, zolang het 
verdrag op hen van toepassing is, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald in 
bovenbedoelde of nadien gesloten overeenkomsten, dan wel gunstiger maatregelen 
door één der partijen bij het conflict ten aanzien van hen zijn genomen. 

Artikel 7 

Gewonden en zieken, evenals leden van het geneeskundige personeel en geeste
lijken, mogen onder geen enkele omstandigheid geheel of gedeeltelijk afstand doen 
van de rechten, welke dit verdrag en eventueel de bijzondere overeenkomsten, 
bedoeld in het voorgaande artikel, hun waarborgen. 

Artikel 8 

Dit verdrag zal worden toegepast met de medewerking en onder het toezicht van de 
beschermende mogendheden, die belast zijn met het behartigen van de belangen 
van de partijen bij het conflict. Te dien einde kunnen de beschermende mogendheden, 
naast haar diplomatieke of consulaire personeel, gedelegeerden benoemen uit haar 
eigen onderdanen of uit die van andere onzijdige mogendheden. De benoeming van 
die gedelegeerden moet worden onderworpen aan de goedkeuring van de mogend
heid, bij welke zij hun taak zullen vervullen. 
De partijen bij het conflict zullen zo veel mogelijk de taak van de vertegenwoordigers 
of gedelegeerden van de beschermende mogendheden vergemakkelijken. 
De vertegenwoordigers of gedelegeerden van de beschermende mogendheden mo
gen in geen geval de grenzen van de hun krachtens dit verdrag opgedragen taak 
overschrijden; zij moeten in het bijzonder rekening houden met de gebiedende eisen 
van veiligheid van de staat, bij welke zij hun taak vervullen. Slechts bij uitzondering 
kunnen hun werkzaamheden tijdelijk worden beperkt wegens dwingende militaire 
noodzaak. 

Artikel 9 

De bepalingen van dit verdrag vormen geen belemmering voor de menslievende 
werkzaamheden, welke, met toestemming van de betrokken partijen bij het conflict, 
het Internationale comité van het Rode kruis of enige andere onpartijdige humanitaire 
organisatie op zich neemt voor de bescherming van gewonden en zieken, genees
kundig personeel en geestelijken, alsmede voor aan hen te verlenen hulp. 
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Artikel 10 1) 

De hoge verdragsluitende partijen kunnen te allen tijde overeenkomen de taak, welke 
krachtens dit verdrag op de beschermende mogendheden rust, toe te vertrouwen 
aan een organisatie, die alle waarborgen van onpartijdigheid en doeltreffendheid 
biedt. 
Indien gewonden en zieken of geneeskundig personeel en geestelijken, om welke 
reden ook, niet of niet meer de voordelen genieten van de werkzaamheden van een 
beschermende mogendheid of van een organisatie, aangewezen overeenkomstig het 
eerste lid, moet de gevangenhoudende mogendheid een onzijdige staat of een orga
nisatie, als bovenbedoeld, verzoeken de taak op zich te nemen, welke krachtens dit 
verdrag rust op de beschermende mogendheden, door de partijen bij het conflict 
aangewezen. 

1) Bij de ondertekening van het verdrag zijn ten aanzien van dit artikel de volgende voorbehouden 
gemaakt. 

a) Albanië: .,De Volksreplubliek Albanië zal een verzoek van een gevangenhoudende mogendheid 
aan een humanitaire organisatie of een onzijdige staat om in de plaats te treden van een be
schermende mogendheid slechts als geldend erkennen ingeval de mogendheid, van welke de 
beschermde personen onderdanen zijn, haar toestemming heeft verleend." 

b) Australië: .,Does not recognize any of the reservations." 
c) Bulgarijë: .,De Bulgaarse volksreplubliek zal als niet-geldend erkennen, dat een mogendheid, 

die gewonden, zieken of geneeskundig personeel van de strijdkrachten te velde gevangen houdt, 
zich wendt tot een onzijdige mogendheid of een humanitaire organisatie om aan haar de 
bescherming van bedoelde personen toe te vertrouwen zonder de toestemming van de regering 
van het land, waarvan zij onderdanen zijn." 

d) Oost Duitsland (niet als Staat erkend door Nederland): Zelfde voorbehoud als U.S.S.R. 
e) Hongarije: ,,Naar de mening van de regering van de Hongaarse volksrepubliek kunnen de 

bepalingen van artikel 10, betrekking hebbende op de vervanging van de beschermende mogend
heid, alleen worden toegepast, indien de regering van de staat, van welke de beschermde 
personen onderdanen zijn, niet meer bestaat." 

i. Noord Korea (niet als Staat erkend door Nederland): Zelfde voorbehoud als U.S.S.R. 
g) Oekraïne: .,De Socialistische sowjetrepubliek Oekraïne zal de verzoeken van de gevangen

houdende mogendheid aan een onzijdige staat of een humanitaire organisatie om zich te belas
ten met de functies, welke door beschermende mogendheden worden uitgeoefend, niet als 
geldend erkennen, tenzij toestemming Is verleend door de regering van het land, waarvan de 
beschermde personen onderdanen zijn." 

h) Polen: .,De regering van de Poolse republiek zal een verzoek van de gevangenhoudende mo
gendheid aan een onzijdige staat of een internationale organisatie of een humanitaire organisatie 
om zich te belasten met de functies, welke krachtens dit verdrag door de beschermende 
mogendheden worden uitgeoefend ten opzichte van de gewonden en zieken, of leden van het 
geneeskundige personeel en geestelijken, niet als geldend beschouwen, hetzij de regering 
van welke zij onderdanen zijn, haar toestemming heeft verleend." 

i) Portugal: .,De Portugese regering aanvaardt dit artikel slechts onder voorbehoud, dat ver
zoeken van de gevangenhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of een humanitaire 
organisatie om zich te belasten met de normaal door beschermende mogendheden uitgeoefende 
functies, moeten worden gedaan met de instemming van of in overeenstemming met de regering 
van het land, waarvan de te beschermen personen onderdanen zijn (landen van herkomst)." 
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Indien op die wijze niet in de bescherming kan worden voorzien, moet de gevangen
houdende mogendheid een humanitaire organisatie, zoals het Internationale comité 
van het Rode kruis, verzoeken de menslievende taak, anders krachtens dit verdrag 
door beschermende mogendheden uitgeoefend, op zich te nemen, dan wel, behoudens 
de bepalingen van dit artikel, het aanbod van de diensten door een zodanige organi
satie aanvaarden. 
iedere onzijdige mogendheid of iedere organisatie, die door de belanghebbende 
mogendheid wordt aangezocht dan wel zich met het bovenbedoelde oogmerk aan
biedt, moet zich bij haar optreden bewust blijven van haar verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de partij bij het conflict, tot welke de door dit verdrag beschermde 
personen behoren, en moet voldoende waarborgen bieden, dat zij in staat is de 
betrokken taak op zich te nemen en haar op onpartijdige wijze uit te voeren. 
Van de voorgaande bepalingen mag niet worden afgeweken bij bijzondere overeen-

j) Roemenië: .,De Roemeense volksrepubliek zal de verzoeken van de gevangenhoudende mogend
heid aan een onzijdige staat of een humanitaire organisatie om zich te belasten met de functies, 
welke door beschermende mogendheden worden uitgeoefend, niet als geldend erkennen, tenzij 
toestemming is verleend door de regering van het land, waarvan de beschermde personen 
onderdanen zijn." 

kJ Tsjechoslowakije: .,De regering van de Tsjechoslowaakse republiek zal een verzoek van de 
gevangenhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of een internationale organisatie of een 
humanitaire organisatie om zich te belasten met de functies, welke krachtens dit verdrag door 
de beschermende mogendheden worden uitgeoefend ten opzichte van de gewonden en zieken, 
of leden van het geneeskundige personeel en geestelijken, niet als geldend beschouwen, tenzij 
de regering, van welke zij onderdanen zijn, haar toestemming heeft verleend." 

1) Unie van socialistische sowjetrepublieken: .,De Unie van socialistische sowjetrepublieken zal de 
verzoeken van de gevangenhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of een humanitaire 
organisatie om zich te belasten met de functies, welke door beschermende mogendheden 
worden uitgeoefend, niet als geldend erkennen, tenzij toestemming is verleend door de regering 
van het land, waarvan de beschermde personen onderdanen zijn." 

m) Noord Vietnam (niet als Staat erkend door Nederland): Zelfde voorbehoud als U.S.S.R. 
n) Volksrepubliek China: .,The People's Republic of China wil! not recognize as valid a request 

by the Detaining Power of the wounded and sick, or medica! personnel and chaplains to a 
neutra! State or to a humanitarian organization, to undertake the functions which should be 
performed by a Projecting Power, unless the consent has been obtalned of the government of 
the State of wich the protected persons are nationals." 

o) Wit-Rusland: .,De Socialistische sowjetrepubliek Wit-Rusland zal de verzoeken van de gevangen
houdende mogendheid aan een onzijdige staat of een humanitaire organisatie om zich te 
belasten met de functies, welke door beschermende mogendheden worden uitgeoefend, niet als 
geldend erkennen, tenzij toestemming is verleend door de regering van het land, waarvan de 
beschermende personen onderdanen zijn." 

p) Zuilslavië: .,De regering van de Federale volksrepubliek Zuidslavië zal een verzoek van de 
gevangenhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of een internationale organisatie of een 
humanitaire organisatie om zich te belasten met de functies, welke krachtens dit verdrag door 
de beschermende mogendheden worden uitgeoefend ten opzichte van de gewonden en zieken, 
of leden van het geneeskundige personeel en geestelijken, niet als geldend beschouwen, tenzij 
de regering, van welke zij onderdanen zijn, haar toestemming heeft verleend." 
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komst tussen mogendheden, van welke zich één ten gevolge van het verloop der 
krijgsverrichtingen, zelfs tijdelijk, ten opzichte van de andere mogendheid of haar 
bondgenoten in haar vrijheid van onderhandelen beperkt ziet, in het bijzonder ingeval 
het grondgebied van eerstbedoelde mogendheid, of een belangrijk gedeelte daarvan, 
is bezet. 
Waar in dit verdrag wordt gesproken van een beschermende mogendheid wordt 
daaronder begrepen een vervangende organisatie in de zin van dit artikel. 

Artikel 11 1) 

In alle gevallen, waarin zij zulks in het belang van de beschermende personen raad
zaam achten, in het bijzonder bij meningsverschil tussen de partijen bij het conflict 
over de toepassing of uitlegging van de bepalingen van dit verdrag, zullen de bescher
mende mogendheden haar goede diensten verlenen tot oplossing van het geschil. 
Te dien einde kan ieder der beschermende mogendheden, op uitnodiging van één 
partij of op eigen initiatief, aan de partijen bij het conflict een bijeenkomst voorstellen 
van haar vertegenwoordigers, in het bijzonder van de autoriteiten, die verantwoor
delijk zijn voor gewonden en zieken, geneeskundig personeel en geestelijken, even
tueel op passend gekozen onzijdig gebied. De partijen bij het conflict zijn gehouden 
gevolg te geven aan de voorstellen, welke haar tot dit doel worden gedaan. De be
schermende mogendheden kunnen, zo nodig, de partijen bij het conflict voorstellen 
de benoeming van een bepaalde persoon, behorende tot een onzijdige mogendheid 
of afgevaardigd door het Internationale comité van het Rode kruis, die zal worden 
uitgenodigd aan een zodanige bijeenkomst deel te nemen, goed te keuren. 

HOOFDSTUK Il 

Van de gewonden en zieken 

Artikel 12 

De leden van de gewapende macht en andere personen, genoemd in het volgende 
artikel, die gewond of ziek zijn, moeten onder alle omstandigheden worden ontzien 
en beschermd. 
Zij moeten menslievend worden behandeld en verzorgd door de partij bij het conflict, 
die hen in haar macht heeft, zonder enig voor hen nadelig onderscheid, gegrond op 
geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of enig ander soortgelijk 

1) Bij de ondertekening van het verdrag maakte Hongarije ten aanzien van dit artikel het volgende 
voorbehoud: 
"De regering van de Hongaarse volksrepubliek kan niet instemmen met de bepalingen van artikel 
11, op grond waarvan de uitlegging van dit verdrag tot de bevoegdheden van de beschermende 
mogendheid behoort." 
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criterium. iedere aanslag op het leven en de persoon is streng verboden; in het 
bijzonder mogen zij niet worden afgemaakt of uitgeroeid, noch worden onderworpen 
aan martelingen of biologische proefnemingen; zij mogen niet opzettelijk zonder 
geneeskundige hulp of verzorging worden gelaten, noch mogen omstandigheden 
worden geschapen, waardoor zij aan besmetting of infectie worden blootgesteld. 
Slechts op grond van medische noodzaak is voorrang in behandeling toegestaan. 
Vrouwen moeten met alle aan haar sekse verschuldigde voorkomendheid worden 
behandeld. 
De partij bij het conflict, die zich genoodzaakt ziet gewonden of zieken aan de vijand 
over te laten, zal, voor zover de omstandigheden uit militair oogpunt zulks veroor
loven, een deel van haar geneeskundige personeel en materieel bij hen achterlaten 
om mede te werken aan hun verzorging. 

Artikel 13 

Dit verdrag is van toepassing op de gewonden en zieken, die behoren tot de 
volgende categorieën: 

1. leden van de gewapende macht van een partij bij het conflict, alsmede leden 
van de militiën en vrijwilligerskorpsen, welke deel uitmaken van die gewapen
de macht; 

2. leden van andere militiën en leden van andere vrijwilligerskorpsen, met inbe
grip van die van georganiseerde verzetsgroepen, behorende tot een partij bij 
het conflict en optredende binnen of buiten het eigen grondgebied, zelfs indien 
dat grondgebied is bezet, mits die militiën of vrijwilligerskorpsen, de georgani
seerde verzetsgroepen inbegrepen, voldoen aan de volgende voorwaarden: 
a. onder bevel staan van een persoon, die verantwoordelijk is voor zijn onder-

geschikten; 
b. een vast en op enige afstand herkenbaar onderscheidingsteken hebben; 
c. de wapens openlijk dragen; 
d. zich in hun handelingen gedragen naar de wetten en gebruiken van de 

oorlog; 
3. leden van de geregelde strijdkrachten, die er zich op beroepen in dienst te 

staan van een regering of van een autoriteit, die niet wordt erkend door de 
gevangenhoudende mogendheid; 

4. personen, die de gewapende macht volgen zonder daarvan rechtstreeks deel 
uit te maken, zoals burgerleden van bemanningen van militaire luchtvaartuigen, 
oorlogscorrespondenten, leveranciers, leden van werkeenheden of van dien
sten, belast met de verzorging van het welzijn der militairen, mits zij daartoe 
machtiging hebben ontvangen van de strijdmacht, welke zij begeleiden; 

5. leden van de bemanningen van de koopvaardijvloot, met inbegrip van gezag
voerders, stuurlieden en leerlingen, en de bemanningen van de burgerlucht
vaartuigen van de partijen bij het conflict, die niet een gunstiger behandeling 
op grond van andere bepalingen van het internationale recht genieten; 

6. de bevolking van een niet-bezet gebied die, bij het naderen van de vijand, uit 
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eigen beweging de wapens opneemt om de invallende troepen te bestrijden 
zonder tijd gehad te hebben zich tot geregelde gewapende eenheden te orga
niseren, mits zij de wapens openlijk draagt en de wetten en gebruiken van de 
oorlog eerbiedigt. 

Artikel 14 

Onverminderd de bepalingen van artikel 12, zullen de gewonden en zieken van een 
oorlogvoerende, die in handen van de vijand vallen, krijgsgevangenen zijn en zullen 
de regelen van het volkenrecht betreffende krijgsgevangenen op hen van toepas
sing zijn . 

Artikel 15 

Te allen tijde, en in het bijzonder na een gevecht, zullen de partijen bij het conflict 
onverwijld alle mogelijke maatregelen nemen om de gewonden en zieken op te zoeken 
en te verzamelen, hen tegen plundering en slechte behandeling te beschermen en 
hun de nodige verzorging te verzekeren, zomede om de doden op te zoeken en te 
voorkomen dat zij worden beroofd. 
Telkens wanneer de omstandigheden zulks veroorloven, zal een wapenstilstand of 
een onderbreking van het vuren worden overeengekomen of zullen plaatselijke rege
lingen worden getroffen, ten einde het weghalen, uitwisselen en vervoeren van de op 
het slagveld achtergebleven gewonden mogelijk te maken. 
Evenzo kunnen tussen de partijen bij het conflict plaatselijke regelingen worden 
getroffen voor de evacuatie of uitwisseling van gewonden en zieken uit een belegerd 
of omsingeld gebied en voor het doorlaten van geneeskundig personeel en geestelij
ken en van geneeskundig materieel, bestemd voor dat gebied. 

Artikel 16 

De partijen bij het conflict moeten binnen de kortst mogelijke tijd alle gegevens 
registreren, welke van nut kunnen zijn om de in haar handen gevallen gewonden, 
zieken en doden van de tegenpartij te identificeren. Die gegevens zullen zo mogelijk 
bevatten: 

a. aanduiding van de mogendheid, tot welke die personen behoren; 
b. leger-, stamboek- of ander controlenummer; 
c. geslachtsnaam; 
d. voornaam of voornamen ; 
e. geboortedatum; 
f. alle andere gegevens, welke op de identiteitskaart of het identiteitsplaatje 

voorkomen; 
g. datum en plaats van gevangenneming of overlijden; 
h. gegevens betreffende verwondingen, ziekte of doodsoorzaak. 

Zo spoedig mogelijk moeten bovengenoemde gegevens worden toegezonden aan 
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het informatiebureau, bedoeld in artikel 122 van het verdrag van Genève betreffende 
de behandeling van krijgsgevangenen, van 12 augustus 1949 1), welk bureau die 
inlichtingen door tussenkomst van de beschermende mogendheid en het centraal 
bureau voor krijgsgevangenen zal doorgeven aan de mogendheid, tot welke de be
trokken personen behoren. 
De partijen bij het conflict zullen overlijdensakten of behoorlijk gewaarmerkte lijsten 
van overledenen opmaken en deze elkander langs de in het voorgaande lid aange
geven weg doen toekomen. Evenzo zullen zij verzamelen de helft van het tweedelige 
identiteitsplaatje, testamenten of andere bescheiden van waarde voor de familie der 
overledenen, geld en in het algemeen alle op de doden gevonden voorwerpen welke 
een wezenlijke dan wel een gevoelswaarde hebben, en die elkander door tussen
komst van hetzelfde bureau doen toekomen. Die voorwerpen, alsmede niet-geïden
tificeerde voorwerpen, zullen worden verzonden in verzegelde pakketten, vergezeld 
van een verklaring, houdende alle bijzonderheden, nodig voor de identificatie van de 
overleden bezitter, benevens van een volledige inhoudsopgave van het pakket. 

Artikel 17 

De partijen bij het conflict zullen zorg dragen, dat het begraven of verbranden der 
doden, hetgeen voor iedere overledene afzonderlijk zal plaatsvinden voor zover de 
omstandigheden zulks veroorloven, wordt voorafgegaan door een nauwkeurig en, zo 
mogelijk, geneeskundig onderzoek van het lichaam, ten einde de dood en de identiteit 
vast te stellen en het opstellen van een verslag mogelijk te maken. De helft van het 
tweedelige identiteitsplaatje, of het enkelvoudige plaatje in zijn geheel, zal aan het 
lijk bevestigd blijven. 
De lijken mogen worden verbrand, indien daarvoor gebiedende hygiënische redenen 
bestaan, dan wel op grond van redenen, voortvloeiend uit de godsdienst van de 
overledenen. In geval van verbranding zullen de omstandigheden, benevens de 
redenen welke daartoe hebben geleid, uitvoerig worden vermeld in de overlijdens
akte of op de gewaarmerkte lijst van overledenen. 
De partijen bij het conflict zullen voorts zorg dragen, dat de doden op eerbiedige 
wijze, zo mogelijk volgens het ceremonieel van de godsdienst welke zij beleden, 
worden begraven, dat hun graven worden ontzien en zo mogelijk bijeengebracht 
volgens de nationaliteit der overledenen, behoorlijk worden onderhouden en zodanig 
aangeduid, dat zij te allen tijde kunnen worden teruggevonden. Te dien einde zullen zij 
bij het begin der vijandelijkheden van overheidswege een gravendienst instellen om, 
waar ook de graven gelegen zijn, latere opgravingen, identificatie der lijken en even
tueel overbrenging naar het land van herkomst mogelijk te maken. Deze bepalingen 
zijn, in geval van verbranding, eveneens van toepassing op de as, welke door de 
gravendienst zal worden bewaard tot het land van herkomst zijn wensen te kennen 
geeft ten aanzien van de uiteindelijk te nemen maatregelen. 

1) Dit verdrag is opgenomen op pag. 19 e.v. 
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Zodra de omstandigheden zulks veroorloven en uiterlijk bij het einde der vijandelijk
heden, zullen die diensten, door tussenkomst van het informatiebureau, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 16, lijsten uitwisselen, welke de nauwkeurige ligging en 
de aanduiding der graven vermelden, alsmede de gegevens betreffende de daarin 
begraven doden. 

Artikel 18 

De militaire autoriteiten kunnen een beroep doen op de menslievendheid der in
woners om, onder haar toezicht, gewonden en zieken vrijwillig op te nemen en te 
verzorgen; aan de personen, die aan dat beroep gehoor hebben gegeven, zullen zij 
de nodige bescherming en faciliteiten verlenen. Ingeval de tegenpartij de streek in 
haar macht mocht krijgen of herkrijgen, zal zij de aan die personen verleende be
scherming en faciliteiten handhaven. 
De militaire autoriteiten moeten, zelfs bij een inval of in bezet gebied, de inwoners 
en de verenigingen tot hulpverlening toestaan gewonden of zieken, ongeacht hun 
nationaliteit, uit eigen beweging op te nemen en te verzorgen. De burgerbevolking 
moet die gewonden en zieken ontzien en zich tegenover hen in het bijzonder ont
houden van ieder gewelddadig optreden. 
Niemand mag ooit worden lastig gevallen of veroordeeld wegens het feit, dat hij 
gewonden of zieken heeft verzorgd. 
De bepalingen van dit artikel ontheffen de bezettende mogendheid niet van de 
verplichtingen, welke op haar rusten met betrekking tot de geneeskundige en geeste
lijke verzorging van de gewonden en zieken. 

HOOFDSTUK 111 

Van de geneeskundige formaties en inrichtingen 

Artikel 19 

De vaste inrichtingen en de mobiele geneeskundige formaties van de geneeskundige 
dienst mogen onder geen omstandigheid worden aangevallen, doch moeten te allen 
tijde door de partijen bij het conflict worden ontzien en beschermd. Indien zij in 
handen van de tegenpartij vallen, moeten zij in werking kunnen blijven, zolang die 
partij de nodige verzorging van de gewonden en zieken, die zich in die inrichtingen 
en formaties bevinden, niet zelf heeft verzekerd. 
De verantwoordelijke autoriteiten zullen zorg dragen, dat bovengenoemde inrich
tingen en geneeskundige formaties zich, voor zover mogelijk, op zodanige plaatsen 
bevinden, dat aanvallen op militaire doelen haar veiligheid niet in gevaar kunnen 
brengen. 

Artikel 20 

Hospitaalschepen, welke recht hebben op de bescherming van het verdrag van 
Genève voor de verbetering van het lot der gewonden, zieken en schipbreukelingen 
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van de strijdkrachten ter zee, van 12 augustus 1949, mogen niet van het land af 
worden aangevallen. 

Artikel 21 

De bescherming, waarop de vaste inrichtingen en de mobiele geneeskundige for
maties van de geneeskundige dienst recht hebben, zal niet eindigen, tenzij daarvan, 
buiten haar menslievende taak, gebruik wordt gemaakt voor het plegen van voor 
de vijand schadelijke handelingen. De bescherming zal echter eerst eindigen na een 
sommatie, waarbij, in alle daarvoor in aanmerking komende gevallen, een redelijke 
termijn is gesteld en waaraan geen gevolg is gegeven. 

Artikel 22 

Als redenen, welke een geneeskundige formatie of inrichting de door artikel 19 
verzekerde bescherming doen verliezen, worden niet beschouwd: 

1. het feit, dat het personeel van de formatie of inrichting gewapend is en van 
zijn wapens gebruik maakt tot verdediging van zichzelf of van zijn gewonden 
en zieken; 

2. het feit, dat, bij afwezigheid van gewapende ziekenverplegers, de formatie of 
inrichting wordt bewaakt door een piket, door schildwachten of door een 
geleide; 

3. het feit, dat in de formatie of inrichting draagbare wapens en munitie worden 
aangetroffen, welke aan de gewonden en zieken zijn ontnomen en nog niet aan 
de bevoegde tak van dienst zijn afgeleverd; 

4. het feit, dat zich bij de formatie of inrichting personeel en materieel van de 
diergeneeskundige dienst bevinden, zonder daarvan een wezenlijk deel uit 
te maken; 

5. het feit, dat de menslievende werkzaamheden van de geneeskundige formaties 
en inrichtingen of van haar personeel zich uitstrekken tot de verzorging van 
burgergewonden of -zieken. 

Artikel 23 

In tijd van vrede kunnen de hoge verdragsluitende partijen en, na het uitbreken der 
vijandelijkheden, de partijen bij het conflict, op haar eigen grondgebied en zo nodig 
in bezet gebied, hospitalisatiegebieden en -plaatsen instellen, zodanig ingericht, dat 
zij aan de gewonden, zieken en aan het personeel, belast met de organisatie en het 
beheer van die gebieden en plaatsen en met de verzorging van de daarin bijeen
gebrachte personen, bescherming bieden tegen het oorlogsgeweld. 
Bij het uitbreken van een conflict en tijdens de vijandelijkheden kunnen de betrokken 
partijen overeenkomsten sluiten tot erkenning van de hospitalisatiegebieden en 
-plaatsen, welke zij hebben ingesteld. Zij kunnen te dien einde de bepalingen, opgeno
men in de ontwerpovereenkomst welke als bijlage aan dit verdrag is gehecht, in wer
king doen treden, eventueel met de wijzigingen, welke zij nodig mochten achten. 
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De beschermende mogendheden en het Internationale comité van het Rode kruis 
worden uitgenodigd hun goede diensten te verlenen om de instelling en erkenning 
van de hospitalisatiegebieden en -plaatsen te vergemakkelijken. 

HOOFDSTUK IV 

Van het personeel 

Artikel 24 

Het geneeskundige personeel, uitsluitend belast met het opzoeken, verzamelen, 
vervoeren of behandelen van gewonden en zieken of met het voorkomen van ziekten, 
het personeel, uitsluitend belast met het beheer van geneeskundige formaties en 
inrichtingen, alsmede de aan de strijdkrachten verbonden geestelijken, moeten onder 
alle omstandigheden worden ontzien en beschermd. 

Artikel 25 

Militairen, speciaal opgeleid om eventueel als hulpziekenverpleger of hulpzieken
drager te worden gebruikt voor het opzoeken, verzamelen, vervoeren of behandelen 
van gewonden en zieken, moeten eveneens worden ontzien en beschermd, indien zij 
die werkzaamheden verrichten op het ogenblik, dat zij met de vijand in aanraking 
komen of in diens handen vallen. 

Artikel 26 

Met het personeel, bedoeld in artikel 24, wordt gelijkgesteld het personeel van de 
nationale Rode kruis-verenigingen en dat van andere door haar regering erkende en 
toegelaten verenigingen tot vrijwillige hulpverlening, dat wordt gebruikt voor dezelfde 
werkzaamheden als het in genoemd artikel bedoelde personeel, mits het personeel 
van die verenigingen onderworpen is aan de militaire wetten en reglementen. 
Iedere hoge verdragsluitende partij zal de andere partij, hetzij reeds in tijd van vrede, 
hetzij bij het begin van of gedurende de vijandelijkheden, in ieder geval alvorens 
daarvan enig werkelijk gebruik te maken, in kennis stellen met de namen der ver
enigingen, die zij heeft toegelaten om, onder haar verantwoordelijkheid, aan de 
officiële geneeskundige dienst van haar strijdkrachten medewerking te verlenen. 

Artikel 27 

Een erkende vereniging van een onzijdig land kan de medewerking van haar perso
neel en geneeskundige formaties aan een partij bij het conflict slechts verlenen na 
voorafgaande goedkeuring van haar eigen regering en met machtiging van de betrok
ken partij bij het conflict. Dat personeel en die formaties zullen onder het toezicht 
van die partij bij het conflict worden gesteld. 
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De onzijdige regering zal de tegenpartij van de staat, die de medewerking aanvaardt, 
in kennis stellen met die goedkeuring. De partij bij het conflict, die de medewerking 
heeft aanvaard, is gehouden zulks aan de tegenpartij mede te delen, alvorens daarvan 
enig gebruik te maken. 
Onder geen omstandigheid mag die medewerking als een inmenging in het conflict 
worden beschouwd. 
De leden van het personeel, bedoeld in het eerste lid, moeten, vóór zij het onzijdige 
land, waartoe zij behoren, verlaten, behoorlijk worden voorzien van de identiteits
bewijzen, bedoeld in artikel 40. 

Artikel 28 

Het personeel, genoemd in de artikelen 24 en 26 zal, indien het in handen van de 
tegenpartij valt, slechts worden aangehouden voor zover de gezondheidstoestand, de 
geestelijke behoeften en het aantal krijgsgevangenen zulks vereisen. 
De leden van het personeel, die op die wijze worden aangehouden, zullen niet als 
krijgsgevangenen worden beschouwd. Niettemin zullen zij ten minste de voordelen 
genieten van alle bepalingen van het verdrag van Genève betreffende de behandeling 
van krijgsgevangenen, van 12 augustus 1949 1). In het kader van de militaire wetten 
en reglementen van de gevangenhoudende mogendheid en onder het toezicht van de 
bevoegde diensten van die mogendheid, zullen zij, in overeenstemming met hun ethi
sche opvattingen omtrent hun beroep, hun geneeskundige of geestelijke werkzaam
heden voortzetten ten behoeve van de krijgsgevangenen, bij voorkeur van de strijd
krachten waartoe zij behoren. Voor de vervulling van hun geneeskundige of geeste
lijke taak genieten zij bovendien de volgende faciliteiten. 

a. Zij zijn gemachtigd op geregelde tijden de krijgsgevangenen te bezoeken, die 
zich in werkgroepen of hospitalen buiten het kamp bevinden. De gevangen
houdende mogendheid zal voor dat doel de benodigde vervoermiddelen te 
hunner beschikking stellen. 

b. In ieder kamp is de oudste militaire arts in de hoogste rang tegenover de 
militaire autoriteiten van het kamp verantwoordelijk voor de werkzaamheden 
van het aangehouden geneeskundige personeel. Te dien einde zullen de par
tijen bij het conflict zich van het uitbreken der vijandelijkheden af met elkander 
verstaan omtrent de overeenstemming van de rangen van haar geneeskundig 
personeel, met inbegrip van het personeel van de verenigingen, bedoeld in 
artikel 26. Voor alle aangelegenheden, voortvloeiende uit hun taak, hebben die 
arts en de geestelijken rechtstreeks toegang tot de bevoegde autoriteiten van 
het kamp. Deze zullen hun alle faciliteiten verlenen, nodig voor de met die 
aangelegenheden verband houdende correspondentie. 

c. Het aangeboden personeel, hoewel onderworpen aan de interne discipline van 
het kamp waarin het zich bevindt, mag niet worden gedwongen tot enige werk
zaamheid, welke buiten zijn geneeskundige of geestelijke taak valt. 

1) Dit verdrag is opgenomen op pag. 19 e.v. 
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Gedurende de vijandelijkheden zullen de partijen bij het conflict zich met elkander 
verstaan omtrent een mogelijke aflossing van het aangehouden personeel en de 
regeling daarvan vaststellen. 
Geen der voorgaande bepalingen ontheft de gevangenhoudende mogendheid van 
de verplichtingen, welke op haar rusten met betrekking tot de geneeskundige en 
geestelijke verzorging van de krijgsgevangenen. 

Artikel 29 

Het personeel, genoemd in artikel 25, dat in handen van de vijand is gevallen, zal als 
krijgsgevangenen worden beschouwd, maar zal, voor zover de noodzaak hiertoe 
zich doet gevoelen, worden gebruikt voor geneeskundige werkzaamheden. 

Artikel 30 

Leden van het personeel, wier aanhouding niet noodzakelijk is krachtens de bepa
lingen van artikel 28, zullen worden teruggezonden naar de partij bij het conflict, tot 
welke zij behoren, zodra een weg voor hun terugkeer openstaat en de militaire ver
eisten zulks toelaten. 
In afwachting van hun terugzending zullen zij niet als krijgsgevangenen worden be
schouwd. Niettemin zullen zij ten minste de voordelen genieten van alle bepalingen 
van het verdrag van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen, van 
12 augustus 1949 1) . Zij zullen hun werkzaamheden voortzetten onder leiding van de 
tegenpartij en bij voorkeur worden belast met de verzorging van de gewonden en 
zieken van de partij bij het conflict, tot welke zij behoren. 
Bij hun vertrek zullen zij hun goederen, persoonlijke bezittingen, voorwerpen van 
waarde en de instrumenten, welke hun toebehoren, medenemen. 

Artikel 31 

De keuze van het personeel, dat krachtens artikel 30 wordt teruggezonden, zal worden 
gedaan met uitsluiting van iedere overweging, gegrond op ras, godsdienst of politieke 
overtuiging, bij voorkeur overeenkomstig de chronologische volgorde van hun ge
vangenneming en hun gezondheidstoestand. 
Van het uitbreken der vijandelijkheden af kunnen de partijen bij het conflict bij bijzon
dere overeenkomst het percentage vaststellen van het in verhouding tot het aantal 
krijgsgevangenen aan te houden personeel, alsmede de verdeling van dat personeel 
over de kampen. 

Artikel 32 

De in artikel 27 genoemde personen, die in handen van de tegenpartij zijn gevallen, 
mogen niet worden aangehouden. 

1) Dit verdrag Is opgenomen op pag. 19 e.v. 
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Tenzij anders is overeengekomen, zal hun worden toegestaan naar hun land, of, indien 
zulks onmogelijk is, naar het grondgebied van de partij bij het conflict, in wier dienst 
zij waren, terug te keren, zodra een weg daartoe openstaat en de militaire vereisten 
zulks toelaten. 
In afwachting van hun terugkeer zullen zij hun werkzaamheden onder leiding van de 
tegenpartij voortzetten; bij voorkeur zullen zij worden belast met de verzorging van de 
gewonden en zieken van de partij bij het conflict, in wier dienst zij waren. 
Bij hun vertrek zullen zij hun goederen, persoonlijke bezittingen en voorwerpen van 
waarde, benevens de instrumenten, de wapens en zo mogelijk de vervoermiddelen, 
welke hun toebehoren, medenemen. 
De partijen bij het conflict zullen aan dat personeel, zolang het zich in haar macht 
bevindt, dezelfde verpleging, huisvesting, toelagen en bezoldiging waarborgen als 
aan het overeenkomstige personeel van haar eigen krijgsmacht. In ieder geval moet 
de voeding, wat hoeveelheid, hoedanigheid en afwisseling betreft, voldoende zijn om 
de betrokkenen een normale gezondheidstoestand te waarborgen. 

HOOFDSTUK V 

Van de gebouwen en het materieel 

Artikel 33 

Het materieel van de mobiele geneeskundige formaties van de strijdkrachten, welke 
in handen van de vijand vallen, zal bestemd blijven voor de verzorging van gewonden 
en zieken. 
De gebouwen, het materieel en de voorraden der vaste geneeskundige inrichtingen 
van de strijdkrachten blijven aan het oorlogsrecht onderworpen, maar mogen niet 
aan hun bestemming worden onttrokken, zolang zij voor de verzorging van gewonden 
en zieken nodig zijn. Niettemin mogen de bevelhebbers van de legers te velde in 
geval van dwingende militaire noodzaak daarvan gebruik maken, mits zij tevoren 
de nodige maatregelen hebben genomen voor de verzorging van de daarin verpleegde 
gewonden en zieken. 
Het materieel en de voorraden, bedoeld in dit artikel, mogen niet opzettelijk worden 
vernietigd. 

Artikel 34 

De roerende en onroerende goederen der verenigingen tot hulpverlening, aan wie de 
bij het verdrag geregelde bevoorrechte positie is verleend, worden als particulier 
eigendom beschouwd. 
Het door de wetten en gebruiken van de oorlog aan de oorlogvoerenden toegekende 
recht van vordering zal slechts in geval van dwingende noodzaak worden uitge
oefend en alleen nadat de verzorging van de gewonden en zieken is veilig gesteld. 
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HOOFDSTUK VI 

Van de geneeskundige transporten 

Artikel 35 

Transporten van gewonden en zieken of van geneeskundig materieel moeten op 
dezelfde wijze worden ontzien en beschermd als mobiele geneeskundige formaties. 
Wanneer die transporten of voertuigen in handen van de tegenpartij vallen, zullen zij 
aan het oorlogsrecht zijn onderworpen, mits de partij bij het conflict, die ze buitmaakt, 
zich in alle gevallen belast met de verzorging van de gewonden en zieken, die zich 
daarin bevinden. 
Het burgerpersoneel en alle door vordering verkregen vervoermiddelen zullen aan 
de algemene regelen van het volkenrecht onderworpen zijn. 

Artikel 36 

Hospitaalvliegtuigen, waaronder te verstaan vliegtuigen, welke uitsluitend worden 
gebruikt voor de evacuatie van gewonden en zieken dan wel voor het vervoer van 
geneeskundig personeel en materieel, mogen niet worden aangevallen, maar moeten 
door de oorlogvoerenden worden ontzien zolang zij vliegen op hoogten, op tijden en 
volgens routes, die uitdrukkelijk bij overeenkomst tussen alle betrokken oorlog
voerenden zijn vastgesteld. 
Zij moeten op hun onder-, boven- en zijvlakken, behalve van de nationale kleuren, 
duidelijk zichtbaar zijn voorzien van het kenteken, bedoeld in artikel 38. Zij zullen 
ieder ander kenmerk of herkenningsteken voeren, dat bij het uitbreken van of gedu
rende de vijandelijkheden bij overeenkomst tussen de oorlogvoerenden mocht zijn 
vastgesteld. 
Tenzij anders is overeengekomen, is het overvliegen van vijandelijk of door de vijand 
bezet gebied verboden. 
Hospitaalvliegtuigen moeten aan elke sommatie om te landen gevolg geven. In geval 
van een zodanige gedwongen landing mag het vliegtuig met de inzittenden, na een 
eventueel onderzoek, zijn vlucht vervolgen. 
In geval van een noodlanding op vijandelijk of door de vijand bezet gebied zullen 
de gewonden en zieken, evenals de bemanning van het vliegtuig, krijgsgevangenen 
zijn. Het geneeskundige personeel zal worden behandeld overeenkomstig artikel 24 
en volgende. 

Artikel 37 

De hospitaalvliegtuigen van de partijen bij het conflict mogen, behoudens het be
paalde in het tweede lid, over het grondgebied van onzijdige mogendheden vliegen, 
daarop in geval van nood landen of een tussenlanding maken. Zij moeten de onzijdige 
mogendheden tevoren in kennis stellen met hun vlucht over het betrokken grond-
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gebied en aan elke sommatie om te landen of op het water neer te strijken gevolg 
geven. Zij mogen niet worden aangevallen, zolang zij vliegen op hoogten, op tijden 
en volgens routes, die uitdrukkelijk bij overeenkomst tussen de partijen bij het con
flict en de betrokken onzijdige mogendheden zijn vastgesteld. 
De onzijdige mogendheden kunnen echter aan het overvliegen van of het landen op 
haar grondgebied door hospitaalvliegtuigen voorwaarden of beperkingen verbinden. 
Zodanige voorwaarden of beperkingen zullen ten aanzien van alle partijen bij het 
conflict gelijkelijk worden toegepast. 
Tenzij tussen de onzijdige staat en de partijen bij het conflict anders is overeen
gekomen, moeten de gewonden en zieken, die met toestemming van de plaatselijke 
autoriteiten door een hospitaalvliegtuig op onzijdige gebied worden ontscheept, in de 
gevallen, waarin het internationale recht zulks voorschrijft, op zodanige wijze door de 
onzijdige staat worden bewaakt, dat zij niet opnieuw aan de krijgsverrichtingen 
kunnen deelnemen. De hospitaal- en interneringskosten zullen worden gedragen door 
de mogendheid, tot welke de gewonden en zieken behoren. 

HOOFDSTUK VII 

Van het kenteken 1) 

Artikel 38 

Als hulde aan Zwitserland wordt het heraldieke teken van het rode kruis op een wit 
veld, gevormd door het verwisselen van de bondskleuren, als embleem en kenteken 
van de geneeskundige dienst der legers gehandhaafd. 
Evenwel worden voor de landen die reeds, in plaats van het rode kruis, de rode 
halve maan of de rode leeuw en zon op wit veld als kenteken gebruiken, die emblemen 
eveneens in de zin van dit verdrag erkend. 

Artikel 39 

Onder toezicht van de bevoegde militaire autoriteit zal het embleem worden gevoerd 
op de vlaggen, de armbanden en op al het materieel, gebruikt door de genees
kundige dienst. 

Artikel 40 

Het personeel, bedoeld in artikel 24 en in de artikelen 26 en 27, zal een door de 
bevoegde militaire autoriteit verstrekte en gestempelde band, welke tegen vocht 
bestand is en voorzien is van het kenteken, aan de linkerarm vastgehecht, dragen. 

1) Bij de ondertekening van het verdrag maakte Israël het volgende voorbehoud: .,Dat Israël met 
eerbiediging van de onschendbaarheid van de emblemen en kentekenen van het verdrag, gebruik 
zal maken van het Rode Davidsschild als embleem en kenteken van de geneeskundige dienst van 
zijn strijdkrachten." 
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Dat personeel zal, behalve het in artikel 16 bedoelde identiteitsplaatje, een speciale 
identiteitskaart bij zich dragen, welke is voorzien van het kenteken. Die kaart moet 
tegen vocht bestand zijn en van zodanige afmetingen zijn, dat zij in de zak kan worden 
gedragen. Zij zal worden opgesteld in de landstaal, ten minste de geslachtsnaam 
en voornamen, de geboortedatum, de rang en het leger- of stamboeknummer van 
de houder vermelden en tevens aantonen, op grond van welke hoedanigheid hij 
recht heeft op de bescherming van dit verdrag. De kaart zal zijn voorzien van een 
fotografie van de houder en voorts hetzij van zijn handtekening hetzij van zijn vinger
afdrukken, dan wel van beide, alsmede van het droogstempel van de bevoegde 
militaire autoriteit. 
De identiteitskaart moet voor iedere krijgsmacht van één standaardmodel zijn en, 
voor zover mogelijk, bij de krijgsmachten van de hoge verdragsluitende partijen van 
eenzelfde model. De partijen bij het conflict kunnen zich laten leiden door het model, 
dat bij wijze van voorbeeld als bijlage aan dit verdrag is gehecht. Zij zullen elkander 
bij het uitbreken der vijandelijkheden inlichten omtrent het model, dat zij gebruiken. 
Iedere identiteitskaart zal, zo mogelijk, ten minste in tweevoud worden opgemaakt; 
één exemplaar zal worden bewaard door de eigen mogendheid. 
In geen geval mogen aan het hierboven bedoelde personeel de onderscheidings
tekenen of de identiteitskaart worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd de 
armband te dragen. Bij verlies heeft dat personeel recht op verstrekking van een 
duplicaat van de kaart en op vervanging van de onderscheidingstekenen. 

Artikel 41 

Het personeel, bedoeld in artikel 25, zal, echter uitsluitend bij het verrichten van zijn 
geneeskundige werkzaamheden, een witte armband dragen, waarop in het midden 
het kenteken in verkleinde afmetingen voorkomt; die band zal worden verstrekt en 
gestempeld door de bevoegde militaire autoriteit. 
Op de militaire identiteitsbewijzen, welke dat personeel draagt, zullen de door de 
houder ontvangen geneeskundige opleiding, het tijdelijke karakter van zijn werk
zaamheden en zijn recht tot het dragen van de armband nauwkeurig worden aan
gegeven. 

Artikel 42 

De onderscheidingsvlag van het verdrag mag slechts worden gevoerd door de 
geneeskundige formaties en inrichtingen, welke krachtens het verdrag worden be
schermd, en uitsluitend met toestemming van de militair autoriteiten. 
Door mobiele formaties en vaste inrichtingen kan daarnaast de nationale vlag van de 
partij bij het conflict, tot welke de formatie of inrichting behoort, worden gevoerd. 
Geneeskundige formaties, welke in handen van de vijand zijn gevallen, mogen echter 
alleen de vlag van het verdrag voeren. 
Voor zover de militaire vereisten dit toelaten, zullen de partijen bij het conflict de 
nodige maatregelen nemen om de kentekenen, welke de geneeskundige formaties 
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en inrichtingen aanduiden, duidelijk zichtbaar te maken voor de vijandelijke strijd
krachten te land, in de lucht en ter zee, ten einde iedere mogelijkheid van een aanval 
te voorkomen. 

Artikel 43 

De geneeskundige formaties van onzijdige landen, welke op de voorwaarden, bedoeld 
in artikel 27, zijn toegelaten om haar diensten aan een oorlogvoerende te verlenen, 
moeten, naast de vlag van het verdrag, de nationale vlag van die oorlogvoeren
de voeren, indien deze gebruik maakt van de bevoegdheid, welke artikel 42 hem 
verleent. 
Behoudens tegenbevel van de bevoegde militaire autoriteiten, mogen zij onder alle 
omstandigheden haar nationale vlag voeren, zelfs indien zij in handen van de 
tegenpartij vallen. 

Artikel 44 

Met uitzondering van de gevallen, bedoeld in de volgende leden van dit artikel mogen 
het embleem van het rode kruis op wit veld en de woorden "Rode kruis" of "Kruis 
van Genève", zowel in tijd van vrede als in tijd van oorlog, slechts worden gebruikt 
tot aanduiding of bescherming van de geneeskundige formaties en inrichtingen en 
van het personeel en materieel, welke worden beschermd door dit verdrag of door 
andere, soortgelijke aangelegenheden regelende, internationale verdragen. Hetzelfde 
geldt voor de emblemen, bedoeld in artikel 38, tweede lid, met betrekking tot de 
landen, die deze gebruiken. De nationale Rode kruis-verenigingen en de andere ver
enigingen, bedoeld in artikel 26, hebben slechts binnen het kader van de bepalingen 
van dit lid het recht om het kenteken, dat de bescherming van het verdrag verleent, 
te gebruiken. 
Bovendien mogen de nationale Rode kruis (Rode halve maan, Rode leeuw en zon) 
verenigingen in tijd van vrede overeenkomstig haar nationale wetgeving gebruik 
maken van de naam en het embleem van het Rode kruis voor haar andere werk
zaamheden, welke in overeenstemming zijn met de door de internationale Rode kruis
conferenties vastgestelde beginselen. Wanneer die werkzaamheden in oorlogstijd 
worden voortgezet, moeten de omstandigheden, waaronder het embleem wordt ge
bruikt, zodanig zijn, dat zulks niet kan worden geacht de bescherming van het verdrag 
te verlenen; het embleem zal naar verhouding van kleine afmetingen zijn en mag niet 
worden aangebracht op armbanden of op daken van gebouwen. 
De internationale Rode kruis-organisaties en haar behoorlijk van legitimatiebewijzen 
voorziene personeel zijn te allen tijde gerechtigd gebruik te maken van het embleem 
van het rode kruis op een wit veld. 
Bij wijze van uitzondering mag, overeenkomstig de nationale wetgeving en met uit
drukkelijke machtiging van één der nationale Rode kruis (Rode halve maan, Rode 
leeuw en zon)-verenigingen van het embleem van het verdrag in tijd van vrede 
gebruik worden gemaakt om voertuigen, welke als ambulance worden gebruikt, aan 
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te duiden en om de plaats aan te geven van hulpposten, welke uitsluitend zijn bestemd 
om kosteloos gewonden of zieken te behandelen. 

HOOFDSTUK VIII 

Van de tenuitvoerlegging van het verdrag 

Artikel 45 

iedere partij bij het conflict zal , door tussenkomst van haar opperbevelhebbers, 
nadere voorzieningen treffen voor de uitvoering van de voorgaande artikelen, alsmede 
voor onvoorziene gevallen, overeenkomstig de algemene beginselen van dit verdrag. 

Artikel 46 

Represaillemaatregelen ten aanzien van gewonden, zieken, personeel, gebouwen of 
materieel, beschermd door het verdrag, zijn verboden. 

Artikel 47 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich de tekst van dit verdrag, zowel 
in tijd van vrede als in tijd van oorlog, zo ruim mogelijk in haar onderscheiden landen 
te verspreiden en in het bijzonder de bestudering daarvan in de programma's van 
haar militaire en, zo mogelijk, burgerlijke opleiding op te nemen, zodat de beginselen 
daarvan aan de gehele bevolking, in het bijzonder aan de strijdende troepen, het 
geneeskundige personeel en de geestelijken, bekend worden. 

Artikel 48 

De hoge verdragsluitende partijen zullen elkander door tussenkomst van de Zwitserse 
bondsraad en, tijdens de vijandelijkheden, door tussenkomst van de beschermende 
mogendheden de officiële vertalingen van dit verdrag mededelen, benevens de wetten 
en voorschriften, welke zij mochten aannemen om de toepassing daarvan te ver
zekeren. 

HOOFDSTUK IX 

Van het tegengaan van misbruiken en inbreuken 

Artikel 49 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich alle wettelijke regelingen tot stand 
te brengen, nodig om doeltreffende strafbepalingen vast te stellen voor personen, 
die één der ernstige inbreuken op dit verdrag, omschreven in het volgende artikel, 
hebben gepleegd, dan wel bevel tot het plegen daarvan hebben gegeven. 
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Iedere hoge verdragsluitende partij is verplicht personen, die ervan worden verdacht 
één van die ernstige inbreuken te hebben gepleegd dan wel bevel tot het plegen 
daarvan te hebben gegeven, op te sporen en moet hen, ongeacht hun nationaliteit, 
voor haar eigen gerechten brengen. Zij kan hen ook, indien zij hieraan de voorkeur 
geeft, en overeenkomstig de bepalingen van haar eigen wetgeving, ter berechting 
overleveren aan een andere bij de vervolging belang hebbende hoge verdragsluitende 
partij, mits die verdragsluitende partij een met voldoende bewijzen gestaafde telast
legging, welke een vervolging rechtvaardigt, tegen de betrokken personen inbrengt. 
iedere hoge verdragsluitende partij zal maatregelen nemen, nodig om de met de 
bepalingen van dit verdrag strijdige handelingen, welke niet vallen onder de in het 
volgend artikel omschreven ernstige inbreuken, tegen te gaan. 
Onder alle omstandigheden zullen de verdachten de waarborgen genieten voor een 
behoorlijke berechting en verdediging, welke niet minder gunstig mogen zijn dan die, 
voorgeschreven in artikel 105 en volgende van het verdrag van Genève betreffende 
de behandeling van krijgsgevangenen, van 12 augustus 1949 1). 

Artikel 50 

De ernstige inbreuken, bedoeld in het voorgaande artikel, zijn die welke één der 
volgende handelingen in zich sluiten, indien deze worden gepleegd tegen door het 
verdrag beschermde personen of goederen: opzettelijke levensberoving, marteling 
of onmenselijke behandeling, waaronder begrepen biologische proefnemingen, het 
moedwillig veroorzaken van hevig lijden, van ernstig lichamelijk letsel, dan wel van 
ernstige schade aan de gezondheid, vernieling en toeëigening van goederen, niet 
gerechtvaardigd door militaire noodzaak en uitgevoerd op grote schaal en op onrecht
matige en moedwillige wijze. 

Artikel 51 

Geen der hoge verdragsluitende partijen mag zichzelf of een andere hoge verdrag
sluitende partij onttrekken aan enige op haar of op een andere hoge verdragsluitende 
partij rustende aansprakelijkheid op grond van de inbreuken, bedoeld in het voor
gaande artikel. 

Artikel 52 

Op verzoek van een partij bij het conflict moet, op een door de belanghebbende 
partijen overeen te komen wijze, een onderzoek worden ingesteld naar iedere be
weerde schending van het verdrag. 
Indien geen overeenstemming over de procedure van het onderzoek wordt bereikt, 
zullen de partijen zich met elkander verstaan over de keuze van een scheidsrechter, 
die omtrent de te volgen procedure zal beslissen. 

1) Dit verdrag Is opgenomen op pag. 19 e.v. 
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Wanneer de schending is vastgesteld, zullen de partijen bij het conflict daaraan een 
einde maken en haar zo spoedig mogelijk bestraffen. 

Artikel 53 

Het is te allen tijde verboden, dat particulieren, verenigingen of vennootschappen, 
zowel publieke als particuliere, die daartoe krachtens dit verdrag niet zijn gerechtigd, 
gebruik maken van het embleem of de benaming "Rode kruis" of "Kruis van Genève", 
evenals van ieder teken of iedere benaming, welke daarvan een nabootsing is, 
onverschillig het doel van dat gebruik en het ogenblik, waarop het een aanvang 
heeft genomen. 
Met het oog op de aan Zwitserland door het aannemen van de verwisselde bonds
kleuren gebrachte hulde en de verwarring, welke kan ontstaan tussen het wapen van 
Zwitserland en het kenteken van het verdrag, is het te allen tijde verboden, dat 
particulieren, verenigingen of vennootschappen van het wapen van de Zwitserse 
bond, evenals van ieder teken, dat daarvan een nabootsing is, gebruik maken hetzij 
als fabrieks- of handelsmerk of als onderdeel van een zodanig merk, hetzij met enig 
doel, strijdig met de goede trouw in de handel, hetzij onder omstandigheden, welke 
het Zwitserse nationale gevoel zouden kunnen krenken. 
Echter kunnen de hoge verdragsluitende partijen, die geen partij waren bij het ver
drag van Genève van 27 juli 1929 1), aan degenen, die de emblemen, benamingen 
of werken, bedoeld in het eerste lid reeds tevoren gebruikten, een uitstel verlenen van 
ten hoogste drie jaar, gerekend van het ogenblik van de inwerkingtreding van dit 
verdrag, om aan het gebruik daarvan een einde te maken, met dien verstande, dat 
tijdens dat uitstel het gebruik ervan, in tijd van oorlog, niet de schijn mag wekken 
de bescherming van het verdrag te verlenen. 
Het verbod, vervat in het eerste lid van dit artikel, geldt, zonder van invloed te zijn 
op de door eerder gebruik verkregen rechten, eveneens voor de emblemen en 
benamingen, bedoeld in het tweede lid van artikel 38. 

Artikel 54 

De hoge verdragsluitende partijen zullen, indien haar wetgeving thans daarin nog 
niet volledig voorziet, de maatregelen nemen, nodig om te allen tijde het misbruik, 
bedoeld in artikel 53, tegen te gaan en te bestraffen. 

Slotbepalingen 

Artikel 55 

Dit verdrag is opgesteld in de Franse en de Engelse taal. Beide teksten zijn gelijkelijk 
authentiek. 

1) Het oude krljgsgevangenenverdrag. 
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De Zwitserse bondsraad zal officiële vertalingen van het verdrag in de Russische en 
de Spaanse taal doen opstellen. 

Artikel 56 

Dit verdrag, hetwelk de datum van deze dag draagt, kan tot 12 februari 1950 worden 
ondertekend uit naam van alle mogendheden die vertegenwoordigd waren op de 
conferentie, welke te Genève op 21 april 1949 werd geopend, zomede uit naam van 
de niet op deze conferentie vertegenwoordigde mogendheden die partij zijn bij de 
verdragen van Genève van 1864, van 1906 of van 1929, voor de verbetering van het 
lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de legers te velde 1). 

Artikel 57 

Dit verdrag zal zo spoedig mogelijk worden bekrachtigd en de akten van bekrach
tiging zullen worden nedergelegd te Bern. 
Van de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging zal een proces-verbaal wor
den opgemaakt, waarvan een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift door de Zwit
serse bondsraad zal worden toegezonden aan alle mogendheden, uit wier naam het 
verdrag is ondertekend of de toetreding is medegedeeld. 

Artikel 58 

Dit verdrag zal in werking treden zes maanden nadat ten minste twee akten van 
bekrachtiging zijn nedergelegd. 
Daarna zal het verdrag voor iedere hoge verdragsluitende partij in werking treden 
zes maanden na het nederleggen van haar akte van bekrachtiging. 

Artikel 59 

Dit verdrag vervangt in de betrekkingen tussen de hoge verdragsluitende partijen 
de verdragen van 22 augustus 1864, van 6 juli 1906 en van 27 juli 1929. 

Artikel 60 

Van de datum van zijn inwerkingtreding af zal dit verdrag openstaan voor toetreding 
door iedere mogendheid, uit wier naam het verdrag niet is ondertekend. 

Artikel 61 

Toetredingen zullen schriftelijk worden medegedeeld aan de Zwitserse bondsraad en 
worden zes maanden na de datum, waarop zij de bondsraad hebben bereikt, van 
kracht. 

2) De verdragen van Genève van 1864 en van 1906, waarnaar dit artikel verwijst, zijn niet opgenomen 
in deze verzameling. 
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De Zwitserse bondsraad zal de toetredingen mededelen aan alle mogendheden, uit 
wier naam het verdrag is ondertekend of de toetreding is medegedeeld. 

Artikel 62 

De omstandigheden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, zullen de akten van bekrachtiging 
en medegedeelde toetredingen, door de partijen bij het conflict nedergelegd voor of 
na het begin van de vijandelijkheden of van de bezetting, onmiddellijk in werking doen 
treden. De Zwitserse bondsraad zal langs de snelste weg mededeling doen van de 
akten van bekrachtiging of de toetredingen, ontvangen van de partijen bij het conflict. 

Artikel 63 

leder der hoge verdragsluitende partijen heeft de bevoegdheid dit verdrag op te 
zeggen. 
Opzegging zal schriftelijk ter kennis worden gebracht van de Zwitserse bondsraad. 
Deze zal daarvan mededeling doen aan de regeringen van alle hoge verdragsluitende 
partijen. 
De opzegging wordt van kracht één jaar nadat daarvan kennis is gegeven aan de 
Zwitserse bondsraad. Echter zal een opzegging, waarvan kennis is gegeven terwijl 
de opzeggende mogendheid in een conflict is betrokken, in geen enkel opzicht gevolg 
hebben, zolang de vrede niet is gesloten en in ieder geval niet, zolang de werkzaam
heden voor de invrijheidstelling en repatriëring van de door dit verdrag beschermde 
personen niet zijn beëindigd. 
De opzegging zal slechts gelden ten aanzien van de opzeggende mogendheid. Zij 
zal geen enkele invloed hebben op de verplichtingen, welke de partijen bij het conflict 
gehouden zijn te blijven vervullen krachtens de beginselen van het volkenrecht, zoals 
deze voortvloeien uit de tussen beschaafde volken gevestigde gebruiken, de wetten 
der menselijkheid en de eisen van het openbaar rechtsbewustzijn. 

Artikel 64 

De Zwitserse bondsraad zal dit verdrag doen registreren bij het secretariaat van de 
Verenigde naties. De Zwitserse bondsraad zal eveneens aan het secretariaat van de 
Verenigde naties mededeling doen van alle bekrachtigingen, toetredingen en opzeg
gingen, welke de bondsraad ontvangt in verband met dit verdrag. 

Gedaan te Genève, de twaalfde augustus negentienhonderd negen en veertig, in de 
Franse en de Engelse taal, in een enkel exemplaar, hetwelk zal worden nedergelegd 
in het archief van de Zwitserse bond. De Zwitserse bondsraad zal een voor eens
luidend gewaarmerkt afschrift van het verdrag doen toekomen aan ieder der onder
tekenende staten, zomede aan de staten, die tot het verdrag zijn toegetreden. 
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ONTWERP-OVEREENKOMST 
BETREFFENDE HOSPITALISATIEGEBIEDEN EN -PLAATSEN 

Artikel 1 

De hospitalisatiegebieden zullen uitsluitend zijn bestemd voor de personen genoemd 
in artikel 23 van het verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewon
den en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, van 12 augustus 1949, 
alsmede voor het personeel, belast met de organisatie en het beheer van die gebieden 
en plaatsen en met de verzorging van de daarin bijeengebrachte personen. 
Echter hebben de personen, die hun vaste woonplaats in die gebieden hebben, het 
recht daar te blijven. 

Artikel 2 

Personen, die zich, in welke hoedanigheid ook, in een hospitalisatiegebied bevinden, 
mogen noch binnen noch buiten dat gebied enige werkzaamheid verrichten, welke 
rechtstreeks verband houdt met de krijgsverrichtingen of met de vervaardiging van 
oorlogsmaterieel. 

Artikel 3 

De mogendheid, die een hospitalisatiegebied instelt, zal alle nodige maatregelen 
nemen om de toegang te ontzeggen aan alle personen, die niet gerechtigd zijn het 
te betreden of zich aldaar te bevinden. 

Artikel 4 

Hospitalisatiegebieden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
a. zij mogen slechts een klein gedeelte omvatten van het grondgebied, dat onder 

het gezag staat van de mogendheid, die de gebieden heeft ingesteld; 
b. zij moeten in verhouding tot hun opnemingsmogelijkheden dun bevolkt zijn; 
c. zij mogen geen enkel militair doel noch enige belangrijke industriële of admi

nistratieve instelling bevatten, noch in de nabijheid daarvan zijn gelegen; 
d. zij mogen niet zijn gelegen in streken, welke naar alle waarschijnlijkheid van 

belang kunnen worden voor de oorlogvoering. 

Artikel 5 

Voor hospitalisatiegebieden gelden de volgende verplichtingen: 
a. de aan- en afvoerwegen en de vervoermiddelen, welke zij bevatten, mogen niet 

worden gebruikt voor de verplaatsing van militair personeel of materieel, zelfs 
niet voor doorvoer; 

b. zij mogen onder geen omstandigheid militair worden verdedigd. 
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Artikel 6 

Hospitalisatiegebieden zullen worden aangeduid door langs de omtrek en op de 
gebouwen aangebrachte rode kruisen (rode halve manen, rode leeuwen en zonnen) 
op een wit veld. 
Des nachts kunnen zij eveneens door een passende verlichting worden aangeduid. 

Artikel 7 

iedere mogendheid zal in tijd van vrede of bij het uitbreken der vijandelijkheden aan 
alle hoge verdragsluitende partijen een lijst doen toekomen van de hospitalisatie
gebieden, ingesteld op het onder haar gezag staande grondgebied. Zij zal eveneens 
kennis geven van ieder nieuw hospitalisatiegebied, dat gedurende de vijandelijkheden 
wordt ingesteld. 
Zodra de tegenpartij de hierboven vermelde kennisgeving heeft ontvangen, is het 
gebied volgens de regels ingesteld. 
Indien evenwel de tegenpartij van oordeel is, dat aan één van de voorwaarden van 
deze overeenkomst niet is voldaan, kan zij weigeren dat gebied te erkennen door 
zulks onmiddellijk te berichten aan de partij, die verantwoordelijk is voor het be
doelde gebied, dan wel kan zij haar erkenning afhankelijk maken van de instelling 
van het toezicht, bedoeld in artikel 8. 

Artikel 8 

iedere mogendheid, die één of meer door de tegenpartij ingestelde hospitalisatie
gebieden heeft erkend, heeft het recht te eisen, dat een of meer bijzondere commis
sies toezien of de gebieden voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen, voor
geschreven in deze overeenkomst. 
Te dien einde hebben de leden van de bijzondere commissies te allen tijde vrije 
toegang tot de verschillende gebieden en kunnen daar zelfs permanent verblijf 
houden. Ten behoeve van de uitoefening van hun toezicht zullen hun alle faciliteiten 
worden verleend. 

Artikel 9 

Ingeval de bijzondere commissies feiten zouden vaststellen, welke hun in strijd met de 
bepalingen van deze overeenkomst voorkomen, zullen zij onmiddellijk de aandacht 
van de mogendheid, die het betrokken gebied beheert, daarop vestigen en haar een 
termijn van ten hoogste vijf dagen toestaan om in de aangelegenheid te voorzien; zij 
zullen de mogendheid, die het gebied heeft erkend, daarmede in kennis stellen. 
Indien, na verloop van die termijn, de mogendheid, die het gebied onder haar gezag 
heeft, geen gevolg heeft gegeven aan de tot haar gerichte waarschuwing, kan de 
tegenpartij verklaren, dat zij wat dat gebied betreft, niet langer door deze overeen
komst is gebonden. 
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Artikel 10 

De mogendheid, die één of meer hospitalisatiegebieden en -plaatsen heeft ingesteld, 
en de tegenpartijen, die met het bestaan daarvan in kennis zijn gesteld, zullen de 
personen benoemen, die deel zullen uitmaken van de bijzondere commissies, bedoeld 
in de artikelen 8 en 9, of hen door onzijdige mogendheden doen benoemen. 

Artikel 11 

Hospitalisatiegebieden mogen onder geen omstandigheid worden aangevallen, maar 
moeten te allen tijde door de partijen bij het conflict worden beschermd en ontzien. 

Artikel 12 

In geval van bezetting van een grondgebied, moet men de zich daarin bevindende 
hospitalisatiegebieden blijven ontzien ; zij moeten als zodanig in gebruik blijven. 
De bezettende mogendheid mag evenwel de bestemming daarvan wijzigen, mits 
alle maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de daarin bijeengebrachte 
personen te verzekeren. 

Artikel 13 

Deze overeenkomst is eveneens van toepassing op plaatsen, welke de mogendheden 
voor dezelfde doeleinden als hospitalisatiegebieden zouden gebruiken. 
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VERDRAG VAN GENÈVE BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN 
BURGERS IN OORLOGSTIJD, VAN 12 AUGUSTUS 1949 

De volgende landen hebben het verdrag bekrachtigd of zijn tot het verdrag toe
getreden 1). 

Afghanistan 
Albanië 
Algerije 
Argentinië 
Australië 
Barbados 
België 
Bondsrepubliek Duitsland 
(Oost-Duitsland) 
Botswana 
Brazilië 
Bulgarije 
Canada 
Centraal Afrikaanse Republiek 
Ceylon 
Chili 
Columbia 
Cuba 
Cyprus 
Dahomey 
Denemarken 
Dominicaanse Republiek 
Ecuador 
Egypte 
Federatie van Malaya 
Finland 
Frankrijk 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Griekenland 
Groot-Brittanië en Noord-Ierland 
Guatemala 
Guyana 

Haïti 
Hongarije 
Honduras 
Ierland 
India 
Indonesië 
Irak 
Iran 
lsrael 
Italië 
Ivoorkust 
Jamaica 
Japan 
Jordanië 
Kambodja 
Kameroen 
Kenia 
Koeweit 
Kongo 
(Noord)Korea 
(Zuid)Korea 
Laos 
Lesotho 
Libanon 
Liberia 
Libye 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Malta 
Marokko 
Mauretanië 

1) Voorbehouden zijn vermeld In een noot bij de betrokken artikelen. 
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Mexico 
Monaco 
Nederland 
Nepal 
Nicaragua 
Nieuw Zeeland 
Niger 
Nigeria 
Noorwegen 
Oeganda 
Oekraïne 
Oostenrijk 
Opper Volta 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Philippijnen 
Polen 
Portugal 
Republiek Zuid-Afrika 
Roemenië 
Rwanda 
Salvador 
San Marino 
Saoedi Arabië 
Senegal 
Sierra Leone 

Soedan 
Somaliland 
Spanje 
Syrië 
Tanganjika 
Thailand 
Tobago 
Togoland 
Trinidad 
Tsechoslowakije 
Tunesië 
Turkije 
Unie van socialistische 

sowjetrepublieken 
Uruguay 
Vaticaanstad 
Venezuela 
Verenigde staten van Amerika 1) 

Vietnam 
(Noord)Vietnam 
Volksrepubliek China 
Volksrepubliek Mongolië 
Wit-Rusland 
IJsland 
Zambia 
Zuidslavië 
Zweden 
Zwitserland 

1) Rejecting the reservatlons-other than to Artlcle 68, paragraph 2 - whlch states have made with 
respect to the Geneva conventlon relative to the protectlon of civllian persons In time of war, the 
USA accepts theaty relations with all parties to that convention, except as to the changes proposed 
by such reservatlons. 
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VERDRAG VAN GENÈVE BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN 
BURGERS IN OORLOGSTIJD, VAN 12 AUGUSTUS 1949 

De ondergetekenden, gevolmachtigden van de regeringen, vertegenwoordigd op de 
diplomatieke conferentie welke te Genève van 21 april tot 12 augustus 1949 is bijeen
gekomen voor het opstellen van een verdrag voor de bescherming van burgers in 
oorlogstijd, zijn het volgende overeengekomen: 

TITEL 1 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich dit verdrag onder alle omstandig
heden te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. 

Artikel 2 

Onverminderd de bepalingen, welke reeds in tijd van vrede in werking moeten 
treden, is dit verdrag van toepassing ingeval een oorlog is verklaard of bij ieder ander 
gewapend conflict dat ontstaat tussen twee of meer der hoge verdragsluitende par
tijen, zelfs indien de oorlogstoestand door één der partijen niet wordt erkend. 
Het verdrag is eveneens van toepassing in alle gevallen van gehele of gedeeltelijke 
bezetting van het grondgebied van een hoge verdragsluitende partij, zelfs indien die 
bezetting geen gewapende tegenstand ontmoet. 
Indien één der in conflict zijnde mogendheden geen partij is bij dit verdrag, blijven de 
mogendheden, die wel partij zijn, niettemin in haar onderlinge betrekkingen hierdoor 
gebonden. Bovendien zullen zij door het verdrag gebonden zijn ten opzichte van 
bedoelde mogendheid, indien deze de bepalingen daarvan aanvaardt en toepast. 

Artikel 3 

In geval van een gewapend conflict op het grondgebied van één der hoge verdrag
sluitende partijen, hetwelk geen internationaal karakter draagt, is ieder der partijen 
bij het conflict gehouden ten minste de volgende bepalingen toe te passen: 

1. Personen die niet rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen, met inbe
grip van personeel van strijdkrachten dat de wapens heeft nedergelegd, en zij 
die buiten gevecht zijn gesteld door ziekte, verwonding, gevangenschap of 
enige andere oorzaak, moeten onder alle omstandigheden menslievend worden 
behandeld, zonder enig voor hen nadelig onderscheid, gegrond op ras, huids
kleur, godsdienst of geloof, geslacht, geboorte of maatschappelijke welstand 
of enig ander soortgelijk criterium. 
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Te dien einde zijn en blijven te allen tijde en overal ten aanzien van boven
genoemde personen verboden: 
a. aanslag op het leven en lichamelijke geweldpleging, in het bijzonder het 

doden op welke wijze ook, verminking, wrede behandeling en marteling; 
b. het nemen van gijzelaars; 
c. aanranding van de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende 

en onterende behandeling; 
d. het uitspreken en tenuitvoerleggen van vonissen zonder voorafgaande be

rechting door een op regelmatige wijze samengesteld gerecht, dat alle 
gerechtelijke waarborgen biedt, door de beschaafde volken als onmisbaar 
erkend. 

2. De gewonden en zieken moeten worden verzameld en verzorgd. 
Een onpartijdige humanitaire organisatie, zoals het Internationale comité van het 
Rode Kruis, kan haar diensten aan de partijen bij het conflict aanbieden. 
De partijen bij het conflict zullen er verder naar streven door middel van bijzondere 
overeenkomsten de andere of een deel der andere bepalingen van dit verdrag van 
kracht te doen worden. 
De toepassing van bovenstaande bepalingen zal niet van invloed zijn op de juridische 
status van de partijen bij het conflict. 

Artikel 4 

Dit verdrag beschermt personen die, op welk tijdstip en op welke wijze ook, in geval 
van een conflict of bezetting, zich in de macht bevinden van een partij bij het conflict 
of van een bezettende mogendheid, van welke zij geen onderdanen zijn. 
Onderdanen van een staat, die niet gebonden is door het verdrag, worden hierdoor 
niet beschermd. Onderdanen van een onzijdige staat, die zich bevinden op het grond
gebied van een oorlogvoerende staat, en onderdanen van een mede-oorlogvoerende 
staat worden niet als beschermde personen beschouwd zolang de staat van welke 
zij onderdanen zijn, een normale diplomatieke vertegenwoordiging heeft bij de staat 
in wiens macht zij zich bevinden. 
Echter bestrijken de bepalingen van titel 11, wat haar toepassing betreft, een ruimer 
terrein, zoals omschreven in artikel 13. 
Personen, beschermd door het verdrag van Genève voor de verbetering van het lot 
der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, van 12 augus
tus 1949, of door het verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewon
den, zieken en schipbreukelingen van de strijdkrachten ter zee, van 12 augustus 1949, 
of door het verdrag van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen, 
van 12 augustus 1949, worden niet beschouwd als beschermde personen in de zin 
van dit verdrag. 

Artikel 5 

Indien, op het grondgebied van een partij bij het conflict, die partij ernstige redenen 
heeft om een bepaald door dit verdrag beschermd persoon te verdenken van han-
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delingen, schadelijk voor de veiligheid van de staat, of indien vaststaat, dat hij 
zodanige handelingen pleegt, zal die persoon geen aanspraak kunnen maken op de 
rechten en voorrechten krachtens dit verdrag, welke, indien hij deze zou genieten, 
nadeel zouden kunnen berokkenen aan de veiligheid van de staat. 
Indien, in bezet gebied, een bepaald beschermd persoon in bewaring wordt gesteld 
als spion of saboteur, dan wel omdat hij onder gegronde verdenking staat van een 
voor de veiligheid van de bezettende mogendheid schadelijke handeling, zal die per
soon, in de gevallen waarin de militaire veiligheid zulks gebiedend vereist, worden 
geacht het recht zich met anderen in verbinding te stellen, als bedoeld in dit verdrag, 
te hebben verbeurd. 
In elk van die gevallen moeten de personen, bedoeld in de voorgaande leden niette
min menslievend worden behandeld en, bij vervolging, mag hun het recht op een 
rechtvaardige en regelmatige berechting, als voorgeschreven in dit verdrag, niet 
worden onthouden. Zij moeten voorts de volledige rechten en voorrechten van een 
beschermd persoon, in de zin van dit verdrag, herkrijgen zodra zulks verenigbaar is 
met de veiligheid van de staat of van de bezettende mogendheid, al naar het geval ligt. 

Artikel 6 

Dit verdrag vindt toepassing van het begin af van ieder conflict of iedere bezetting, 
als bedoeld in artikel 2. 
Op het grondgebied van de partijen bij het conflict houdt de toepassing van dit 
verdrag op bij de algemene beëindiging van de militaire operaties. 
In bezet gebied houdt de toepassing van dit verdrag op één jaar na de algemene 
beëindiging van de militaire operaties; niettemin is de bezettende mogendheid voor 
de duur van de bezetting - voor zover die mogendheid de regeringsbevoegdheden in 
het betrokken gebied uitoefent - gebonden door de bepalingen van de volgende 
het betrokken gebied uitoefent - gebonden door de bepalingen van de volgende ar
tikelen van dit verdrag: 1 tot 12, 27, 29 tot 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 tot 77, en 143. 
Beschermde personen wier invrijheidstelling, repatriëring of nieuwe vestiging plaats 
vinden na die termijnen, blijven in afwachting daarvan de voordelen van dit verdrag 
genieten. 

Artikel 7 

Onverminderd de overeenkomsten, uitdrukkelijk voorzien in de artikelen 11, 14, 15, 
17, 36, 108, 109, 132, 133 en 149, kunnen de hoge verdragsluitende partijen andere 
bijzondere overeenkomsten sluiten betreffende alle aangelegenheden waarvoor zij 
afzonderlijke regelingen wenselijk achten. Geen bijzondere overeenkomst mag de 
positie van beschermde personen, zoals in dit verdrag geregeld, ongunstig beïn
vloeden, noch de rechten, welke dit verdrag hun toekent, beperken. 
Beschermde personen zullen de voordelen van zodanige overeenkomsten blijven 
genieten, zolang het verdrag op hen van toepassing is, tenzij uitdrukkelijk het tegen
deel is bepaald in bovenbedoelde of nadien gesloten overeenkomsten, dan wel gun
stiger maatregelen door één der partijen bij het conflict ten aanzien van hen zijn 
genomen. 
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Artikel 8 

Beschermde personen mogen onder geen enkele omstandigheid geheel of gedeel
telijk afstand doen van de rechten welke dit verdrag en eventueel de bijzondere 
overeenkomsten, bedoeld in het voorgaand artikel, hun waarborgen. 

Artikel 9 

Dit verdrag zal worden toegepast met de medewerking en onder het toezicht van de 
beschermende mogendheden die belast zijn met het behartigen van de belangen 
van de partijen bij het conflict. Te dien einde kunnen de beschermende mogendheden, 
naast haar diplomatiek of consulair personeel, gedelegeerden benoemen uit haar 
eigen onderdanen of uit die van andere onzijdige mogendheden. De benoeming van 
die gedelegeerden moet worden onderworpen aan de goedkeuring van de mogend
heid bij welke zij hun taak zullen vervullen. 
De partijen bij het conflict zullen zo veel mogelijk de taak van de vertegenwoordigers 
of gedelegeerden van de beschermende mogendheden vergemakkelijken. 
De vertegenwoordigers of gedelegeerden van de beschermende mogendheden mo
gen in geen geval de grenzen van de hun krachtens dit verdrag opgedragen taak 
overschrijden; zij moeten in het bijzonder rekening houden met de gebiedende eisen 
van veiligheid van de staat bij welke zij hun taak vervullen. 

Artikel 10 

De bepalingen van dit verdrag vormen geen belemmering voor de menslievende 
werkzaamheden welke, met toestemming van de betrokken partijen bij het conflict, 
het Internationale comité van het Rode Kruis of enige andere onpartijdige humanitaire 
organisatie op zich neemt voor de bescherming van burgers en voor aan hen te 
verlenen hulp. 

Artikel 11 1) 

De hoge verdragsluitende partijen kunnen te allen tijde overeenkomen de taak 
welke krachtens dit verdrag op de beschermende mogendheden rust, toe te ver-

1) Bij de ondertekening van het verdrag zijn ten aanzien van dit artikel de volgende voorbehouden 
gemaakt. 
a) Albanië: ,,De volksrepubliek Albanië zal een verzoek van een gevangenhoudende mogendheid 

aan een humanitaire organisatie of een onzijdige staat om In de plaats te treden van een be
schermende mogendheid slechts als geldend erkennen ingeval de mogendheid van welke de 
beschermde personen onderdanen zijn, haar toestemming heeft verleend." 

b) Bulgarije : ,,De Bulgaarse volksrepubliek zal als niet-geldend erkennen, dat een mogendheid die 
in oorlogstijd burgers gevangen houdt, zich wendt tot een onzijdige mogendheid of een 
humanitaire organisatie om aan haar de bescherming van bedoelde personen toe te vertrouwen 
zonder toestemming van de regering van het land waarvan zij onderdanen zijn." 
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c) Oost Duitsland (niet erkend door Nederland): zelfde voorbehoud als U.S.S.R. 
d) Hongarije: .. Naar de mening van de regering van de Hongaarse volksrepubliek kunnen de 

bepalingen van artikel 11, betrekking hebbend op de vervanging van de beschermende mogend
heid, alleen worden toegepast indien de regering van de staat van welke de beschermde 
personen onderdanen zijn, niet meer bestaat." 

e) Noord Korea (niet erkend door Nederland): zelfde voorbehoud als U.S.S.R. 
f) Oekraïne: .,De Socialistische sowJetrepubliek Oekralne zal de verzoeken van de gevangen

houdende mogendheid aan een onzijdige staat of een humanitaire organisatie om zich te belas
ten met de functies welke door beschermende mogendheden worden uitgeoefend, niet als geldend 
erkennen, tenzij toestemming is verleend door de regering van het land waarvan de beschermde 
personen onderdaan zijn." 

g) Polen: .,Wat betreft artikel 11, zal de regering van de Poolse republiek een verzoek van de 
gevangenhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of een internationale organisatie of 
een humanitaire organisatie om zich te belasten met de functies welke krachtens dit verdrag 
door de beschermende mogendheden worden uitgeoefend ten opzichte van beschermde per
sonen, niet als geldend beschouwen, tenzij de regering van welke zij onderdanen zijn, haar 
toestemming heeft verleend." 

h) Portugal: .,Dat verzoeken van de gevangenhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of 
een humanitaire organisatie om zich te belasten met de normaal door beschermende mogend
heden uitgeoefende functies, moeten worden gedaan met de instemming van of in overeen
stemming met de regering van het land waarvan de te beschermen personen onderdanen zijn 
(landen van herkomst)." 

1) Roemenië: .,De Roemeense volksrepubliek zal de verzoeken van de gevangenhoudende mogend
heid aan een onzijdige staat of een humanitaire organisatie om zich te belasten met de functies 
welke door beschermende mogendheden worden uitgeoefend, niet als geldend erkennen, tenzij 
toestemming Is verleend door de regering van het land waarvan de beschermde personen 
onderdanen zijn." 

i) Tsjechoslowakije : "Wat betreft artikel 11, zal de regering van de Tsjechoslowaakse republiek 
een verzoek van de gevangenhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of een internationale 
organisatie of een humanitaire organisatie om zich te belasten met de functies welke krachtens 
dit verdrag door de beschermende mogendheden worden uitgeoefend ten opzichte van be
schermde personen, niet als geldend beschouwen, tenzij de regering van welke zij onderdanen 
zijn, haar toestemming heeft verleend." 

k) Unie van socialistische sowfetrepublieken: .,De Unie van socialistische sowjetrepublieken zal 
de verzoeken van de gevangenhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of een humanitaire 
organisatie om zich te belasten met de functies welke door beschermende mogendheden worden 
uitgeoefend, niet als geldend erkennen, tenzij toestemming is verleend door de regering van 
het land waarvan de beschermde personen onderdanen zijn." 

/) Noord Vietnam (niet erkend door Nederland): zelfde voorbehoud als U.S.S.R. 
m) Volksrepubliek China: .,The People 's Republic of China will not recognize as valid a request by 

the Detaining Power of protected persons to a neutra! State or to a humanitarian organizatlon, 
to undertake the functions whlch should be performed by a Protecting Power, unless the consent 
has been obtained of the government of the State of which the protected persons are nationals." 

n) Wit-Rusland: .,De Socialistische sow]etrepubliek Wit-Rusland zal de verzoeken van de gevan
genhoudende mogendheid aan een onzijdige staat of een humanitaire organisatie om zich te 
belasten met de functies welke door beschermende mogendheden worden uitgeoefend, niet 
als geldend erkennen, tenzij toestemming is verleend door de regering van het land waarvan de 
beschermde personen onderdanen zijn ." 

o) Zuidslavië : ,.Wat betreft artikel 11, zal de regering van de Federale volksrepubliek Zuidslavië 
een verzoek van de gevangenhoudende mogendheden aan een onzijdige staat of een internatio
nale organisatie of een humanitaire organisatie om zich te belasten met de functies welke 
krachtens dit verdrag door de beschermende mogendheden worden uitgeoefend ten opzichte 
van beschermde personen , niet als geldend beschouwen, tenzij de regering van welke zij 
onderdanen zijn, haar toestemming heeft verleend." 
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trouwen aan een organisatie die alle waarborgen van onpartijdigheid en doeltreffend
heid biedt. 
Indien beschermde personen, om welke reden ook, niet of niet meer de voordelen 
genieten van de werkzaamheden van een beschermende mogendheid of van een 
organisatie, aangewezen overeenkomstig het eerste lid, moet de gevangenhoudende 
mogendheid een onzijdige staat of een organisatie, als bovenbedoeld, verzoeken de 
taak op zich te nemen, welke krachtens dit verdrag rust op door de partijen bij het 
conflict aangewezen beschermende mogendheden. 
Indien op die wijze niet in de bescherming kan worden voorzien, moet de gevangen
houdende mogendheid een humanitaire organisatie, zoals het Internationale comité 
van het Rode Kruis, verzoeken de menslievende taak, anders krachtens dit verdrag 
door beschermende mogendheden uitgeoefend, op zich te nemen, dan wel, behoudens 
de bepalingen van dit artikel, het aanbod van de diensten door een zodanige orga
nisatie aanvaarden. 
iedere onzijdige mogendheid of iedere organisatie die door de belanghebbende 
mogendheid wordt aangezocht dan wel zich met het bovenbedoeld oogmerkt aan
biedt, moet zich bij haar optreden bewust blijven van haar verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de partij bij het conflict, tot welke de door dit verdrag beschermde per
sonen behoren, en moet voldoende waarborgen bieden, dat zij in staat is de betrok
ken taak op zich te nemen en deze op onpartijdige wijze uit te voeren. 
Van de voorgaande bepalingen mag niet worden afgeweken bij bijzondere overeen
komst tussen mogendheden van welke zich één ten gevolge van het verloop der 
krijgsverrichtingen, zelfs tijdelijk, ten opzichte van de andere mogendheid of haar 
bondgenoten in haar vrijheid van onderhandelen beperkt ziet, in het bijzonder ingeval 
het grondgebied van eerstbedoelde mogendheid, of een belangrijk gedeelte daar
van, is bezet. 
Waar in dit verdrag wordt gesproken van een beschermende mogendheid, wordt 
daaronder begrepen een vervangende organisatie in de zin van dit artikel. 
De bepalingen van dit artikel hebben bovendien betrekking op en worden over
eenkomstig toegepast in alle gevallen waarin onderdanen van een onzijdige staat zich 
in een bezet gebied of op het grondgebied van een oorlogvoerende staat bevinden, 
terwijl de staat van welke zij onderdanen zijn, bij haar geen normale diplomatieke 
vertegenwoordigfng heeft. 

Artikel 12 1) 

In alle gevallen, waarin zij zulks in het belang van de beschermende personen raad
zaam achten, in het bijzonder bij meningsverschil tussen de partijen bij het conflict 

1) Bij de ondertekening van het verdrag maakte Hongarije ten aanzien van dit artikel het volgende 
voorbehoud : 
"De regering van de Hongaarse Volksrepubliek kan niet Instemmen met de bepalingen van 
artikel 12, op grond waarvan de uitlegging van dit verdrag tot de bevoegdheden van de bescher
mende mogendheden behoort." 
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over de toepassing of uitlegging van de bepalingen van dit verdrag, zullen de bescher
mende mogendheden haar goede diensten verlenen tot oplossing van het geschil. 
Te dien einde kan ieder der beschermende mogendheden, op uitnodiging van één 
partij of op eigen in itiatief, aan de partijen bij het conflict een bijeenkomst voorstellen 
van haar vertegenwoordigers, in het bijzonder van de autoriteiten die verantwoorde
lijk zijn voor beschermde personen, eventueel op passend gekozen onzijdig gebied. 
De partijen bij het confl ict zijn gehouden gevolg te geven aan de voorstellen welke 
haar tot dit doel worden gedaan. De beschermende mogendheden kunnen, zo nodig, 
de partijen bij het conflict voorstellen de benoeming van een bepaald persoon, be
horend tot een onzijdige mogendheid of afgevaardigd door het Internationale comité 
van het Rode Kruis, die zal worden uitgenodigd aan een zodanige bijeenkomst deel 

te nemen, goed te keuren. 

TITEL Il 

ALGEMENE BESCHERMING DER BEVOLKINGEN TEGEN BEPAALDE 
GEVOLGEN VAN DE OORLOG 

Artikel 13 

De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op het geheel der bevolkingen van 
de bij een conflict betrokken landen, zonder enig voor haar nadelig onderscheid, in 
het bijzonder gegrond op ras, nationaliteit, godsdienst of politieke overtuiging, en 
hebben ten doel het door de oorlog veroorzaakte lijden te verzachten. 

Artikel 14 

In tijd van vrede kunnen de hoge verdragsluitende partijen en, na het uitbreken der 
vijandelijkheden, de partijen bij het conflict, op haar eigen grondgebied en, zo nodig , 
in bezet gebied, hospitalisatie- en veiligheidsgebieden en -plaatsen instellen, zodanig 
ingericht, dat zij aan gewonden, zieken, gebrekkigen, ouden van dagen, kinderen 
beneden vijftien jaar, zwangere vrouwen en moeders van kinderen beneden zeven 
jaar bescherming bieden tegen het oorlogsgeweld. 
Bij het uitbreken van een conflict en tijdens de vijandelijkheden kunnen de betrok
ken partijen overeenkomsten sluiten tot erkenning van de gebieden en plaatsen 
welke zij hebben ingesteld. Zij kunnen te dien einde de bepalingen, opgenomen in de 
ontwerp-overeenkomst welke als bijlage aan dit verdrag is gehecht, in werking doen 
treden, eventueel met de wijzigingen welke zij nodig mochten achten. 
De beschermende mogendheden en het Internationale comité van het Rode Kruis 
worden uitgenodigd hun goede diensten te verlenen om de instelling en erkenning van 
die hospitalisatie- en veiligheidsgebieden en -plaatsen te vergemakkelijken. 

Artikel 15 

Iedere partij bij het conflict kan, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een 
onzijdige staat of van een humanitaire organisatie, aan de tegenpartij voorstellen 
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om in streken waar gevechten plaats vinden, geneutraliseerde gebieden in te stellen, 
welke ten doel hebben aan de volgende personen, zonder onderscheid, bescherming 
te bieden tegen het oorlogsgeweld: 

a. gewonden en zieken, zowel strijders als niet-strijders; 
b. burgers die niet aan de vijandelijkheden deelnemen en die, gedurende hun 

verblijf in die gebieden, geen arbeid verrichten, welke een militair karakter 
draagt. 

Wanneer de betrokken partijen overeenstemming hebben bereikt ten aanzien van 
de aardrijkskundige ligging, het beheer, de voedselvoorziening en de contrêle van het 
beoogde geneutraliseerd gebied, zal een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld 
en ondertekend door de vertegenwoordigers van de partijen bij het conflict. In die 
overeenkomst zullen de aanvang en de duur van de neutralisatie van het gebied 
worden vastgesteld. 

Artikel 16 

De gewonden en zieken, evenals de gebrekkigen en de zwangere vrouwen, moeten 
in het bijzonder worden beschermd en ontzien. 
Voor zover de militaire vereisten zulks toelaten, zal iedere partij bij het conflict het 
nemen van maatregelen vergemakkelijken om de doden en gewonden op te zoeken, 
de schipbreukelingen en andere personen die aan ernstig gevaar blootstaan, te hulp 
te komen en hen te beschermen tegen plundering en slechte behandeling. 

Artikel 17 

De partijen bij het conflict zullen streven naar het sluiten van plaatselijke overeen
komsten voor de evacuatie van gewonden, zieken, gebrekkigen, ouden van dagen, 
kinderen en kraamvrouwen uit belegerde of omsingelde gebieden, alsmede voor het 
doorlaten van geestelijken van alle gezindten, van geneeskundig personeel en van 
geneeskundig materieel, bestemd voor die gebieden. 

Artikel 18 

Burgerziekeninrichtingen, ingericht voor de verzorging van de gewonden, zieken, 
gebrekkigen en kraamvrouwen, mogen onder geen omstandigheid het doelwit van 
aanvallen zijn, doch moeten te allen tijde worden ontzien en beschermd door de 
partijen bij het conflict. 
Staten die partij zijn bij een conflict, moeten alle burgerziekeninrichtingen voorzien 
van een bewijsstuk waaruit blijkt, dat zij burgerziekeninrichtingen zijn en dat de in 
gebruik zijnde gebouwen niet worden aangewend voor doeleinden welke die inrich
tingen zouden kunnen beroven van de bescherming overeenkomstig artikel 19. 
Burgerziekeninrichtingen zullen worden aangeduid door middel van het embleem 
bedoeld in artikel 38 van het verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der 
gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, van 12 augustus 
1949, doch uitsluitend indien zij daartoe door de Staat zijn gemachtigd. 
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De partijen bij het conflict zullen, voor zover de militaire vereisten zulks toelaten, de 
nodige maatregelen nemen om de kentekenen waardoor de burgerziekeninrichtingen 
worden aangeduid, duidelijk zichtbaar te maken voor de vijandelijke strijdkrachten 
te land, in de lucht en ter zee, ten einde iedere mogelijkheid van een vijandelijke 
aanval te voorkomen. 
Met het oog op de gevaren waaraan ziekeninrichtingen zijn blootgesteÎd indien zij 
dicht bij militaire objecten zijn gelegen, verdient het aanbeveling, dat die inrichtingen 
zo ver mogelijk van zodanige objecten verwijderd zijn . 

Artikel 19 

De bescherming waarop burgerziekeninrichtingen recht hebben, zal niet eindigen, 
tenzij daarvan, buiten haar menslievende taak, gebruik wordt gemaakt voor het plegen 
van voor de vijand schadelijke handelingen. De bescherming zal echter eerst ein
digen na een sommatie waarbij, in alle daarvoor in aanmerking komende gevallen, 
een redelijke termijn is gesteld en waaraan geen gevolg is gegeven. 
Het feit, dat zieke of gewonde leden van de gewapende macht in die inrichtingen 
worden verpleegd, of dat daarin aan die strijders ontnomen draagbare wapens en 
munitie welke nog niet aan de bevoegde tak van dienst zijn afgeleverd, aanwezig 
zijn, zal niet worden beschouwd als een voor de vijand schadelijke handeling. 

Artikel 20 

Het vaste personeel , uitsluitend belast met het werk in en het beheer van burger
ziekeninrichtingen, met inbegrip van het personeel, belast met het opzoeken, verza
melen, vervoeren en behandelen van gewonde en zieke burgers, van gebrekkigen en 
kraamvrouwen, moet worden ontzien en beschermd. 
In bezet gebied en in gebieden waar militaire operaties plaats vinden, zal dat per
soneel zich kenbaar maken door middel van een identiteitskaart welke de hoedanig
heid van de houder vermeldt en voorzien is van diens fotografie en van het droog
stempel van de bevoegde autoriteit, en bovendien door middel van een gestempelde 
en tegen vocht bestand zijnde armband, welke het bij het verrichten van zijn werk
zaamheden om de linkerarm zal dragen. De armband zal worden verstrekt door de 
staat en voorzien zijn van het embleem, bedoeld in artikel 38 van het verdrag van 
Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij 
de strijdkrachten te velde, van 12 augustus 1949. 
Ander personeel, belast met het werk in en het beheer van burgerziekeninrichtingen, 
heeft het recht, bij het verrichten van zijn werkzaamheden, te worden ontzien en 
beschermd en de armband te dragen, zoals bepaald en op de voorwaarden vervat 
in dit artikel. De identiteitskaart zal de werkzaamheden vermelden, welke hun zijn 
opgedragen. 
De directie van iedere ziekeninrichting zal te allen tijde een dagelijks bijgehouden 
lijst van haar personeel ter beschikking houden van de bevoegde nationale dan wel 
bezettingsautoriteiten. 

139 

Y-cie
.n

l



Artikel 21 

Transporten van gewonde en zieke burgers, van gebrekkigen en kraamvrouwen, 
uitgevoerd te land door konvooien van voertuigen en door hospitaaltreinen of, op zee, 
door in het bijzonder daarvoor bestemde schepen, moeten op dezelfde wijze worden 
ontzien en beschermd als de in artikel 18 bedoelde ziekeninrichtingen en zullen, met 
toestemming van de staat, worden voorzien van het kenteken, bedoeld in artikel 38 
van het verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, 
zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, van 12 Augustus 1949. 

Artikel 22 

Vliegtuigen welke uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van gewonde en 
zieke burgers, van gebrekkigen en kraamvrouwen, dan wel voor het vervoer van 
geneeskundig personeel en materieel, mogen niet worden aangevallen, maar moeten 
worden ontzien zolang zij vliegen op hoogten, op tijden en volgens routes, zoals uit
drukkelijk bij overeenkomst tussen alle betrokken partijen bij het conflict vastgesteld. 
Zij mogen worden voorzien van het kenteken, bedoeld in artikel 38 van het verdrag 
van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende 
bij de strijdkrachten te velde, van 12 Augustus 1949. 
Tenzij anders overeengekomen, is het overvliegen van vijandelijk of door de vijand 
bezet gebied verboden. 
Bedoelde vliegtuigen moeten aan iedere sommatie om te landen gevolg geven. In 
geval van een zodanige gedwongen landing mag het vliegtuig met de inzittenden, 
na een eventueel onderzoek, zijn vlucht vervolgen. 

Artikel 23 

Iedere hoge verdragsluitende partij zal de vrije doorvoer toestaan van alle zendingen 
van geneeskundige voorraden en ziekenhuisbenodigdheden, alsmede van voorwer
pen, nodig voor de eredienst, welke uitsluitend bestemd zijn voor burgers van een 
andere hoge verdragsluitende partij, zelfs indien deze haar tegenstander is. Zij zal 
eveneens de vrije doorvoer toestaan van alle zendingen van onontbeerlijke levens
middelen, kleding en versterkende middelen, bestemd voor kinderen beneden vijftien 
jaar, zwangere vrouwen en kraamvrouwen. 
De verplichting van een hoge verdragsluitende partij om de vrije doorvoer toe te 
staan van de zendingen, bedoeld in het voorgaande lid, is onderworpen aan de voor• 
waarde, dat die partij overtuigd is, dat er geen ernstige redenen bestaan te vrezen: 

a. dat de zendingen zullen worden onttrokken aan haar bestemming, 
b. dat de controle niet doeltreffend zal zijn, of 
c. dat de vijand daarvan kennelijk profijt zal trekken voor zijn militaire inspanning 

of zijn economie, door die zendingen in de plaats te stellen van goederen, 
welke hij anders zelf zou hebben moeten verschaffen of produceren, of door 
materiaal, productiemiddelen of diensten vrij te maken, welke hij anders zelf 
zou hebben moeten aanwenden voor de productie van die goederen. 

De mogendheid, die de doorvoer van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
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zendingen toestaat, mag aan haar toestemming de voorwaarde verbinden, dat de 
uitdeling aan de begunstigden geschiedt onder het toezicht ter plaatse van de be
schermende mogendheden. 
Die zendingen moeten zo spoedig mogelijk worden doorgezonden en de mogendheid 
die de vrije doorvoer daarvan toestaat, heeft het recht de technische regelingen voor 
te schrijven, waaronder de doorvoer zal worden toegestaan. 

Artikel 24 

De partijen bij het conflict zullen de nodige maatregelen nemen, opdat kinderen 
beneden vijftien jaar, die ten gevolge van de oorlog wees zijn geworden of van hun 
familie zijn gescheiden, niet aan hun lot worden overgelaten en opdat, onder alle 
omstandigheden, hun verzorging, de vervulling van hun godsdienstplichten en hun 
opvoeding worden vergemakkelijkt. Hun opvoeding zal, voor zover mogelijk, worden 
toevertrouwd aan personen van gelijke culturele traditie. 
De partijen bij het confl ict zullen de opneming van deze kinderen in een onzijdig 
land voor de duur van het conflict bevorderen, zulks met toestemming van de be
schermende mogendheid, indien deze bestaat, en mits er voldoende waarborgen zijn, 
dat de beginselen, omschreven in het eerste lid, in acht zullen worden genomen. 
Bovendien zullen zij er naar streven de nodige maatregelen te nemen, opdat alle 
kinderen beneden twaalf jaar geïdentificeerd kunnen worden, hetzij door het dragen 
van een identiteitsplaatje, hetzij op andere wijze. 

Artikel 25 

Alle personen die zich op het grondgebied van een partij bij het conflict of in een 
door haar bezet gebied bevinden, zullen in de gelegenheid worden gesteld aan de 
leden van hun naaste familie, waar dezen zich ook bevinden, berichten van strikt 
persoonlijke aard te zenden en berichten van hen te ontvangen. Die correspondentie 
zal met spoed en zonder ongerechtvaardigde vertraging worden verzonden. 
Indien, ten gevolge van omstandigheden, de correspondentie tussen familieleden 
langs de normale weg moeilijk of onmogelijk is geworden, zullen de betrokken partijen 
bij het conflict zich wenden tot een onzijdig bemiddelaar, zoals het centraal bureau, 
bedoeld in artikel 140, ten einde in overleg daarmede te bepalen op welke wijze het 
nakomen van haar verplichtingen onder de gunstigste omstandigheden wordt gewaar
borgd, in het bijzonder met medewerking van de nationale Rode Kruis (Rode Halve 
Maan, Rode Leeuw en Zon) verenigingen. 
Indien de partijen bij het conflict het nodig oordelen de correspondentie tussen fa
milieleden te beperken, mogen zij niet verder gaan dan het gebruik van standaard
formulieren voor te schrijven, welke vijf en twintig woorden naar vrije keuze mogen 
bevatten, en het aantal van de te verzenden formulieren tot één per maand te be
perken. 

Artikel 26 

iedere partij bij het conflict zal de nasporingen vergemakkelijken, welke worden 
ingesteld door leden van ten gevolge van de oorlog verspreide gezinnen om het 
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contact met elkander weder op te nemen en zo mogelijk het gezin te herenigen. Zij 
zal in het bijzonder de werkzaamheden bevorderen van organisaties die zich aan 
deze taak wijden, mits deze voor haar aanvaardbaar zijn en zich gedragen naar de 
door haar vastgestelde voorschriften met betrekking tot de veiligheid. 

TITEL lil 

STATUS EN BEHANDELING VAN BESCHERMDE PERSONEN 

AFDELING 1 

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE GRONDGEBIEDEN 
VAN DE PARTIJEN BIJ HET CONFLICT EN VOOR BEZETTE GEBIEDEN 

Artikel 27 

Beschermde personen hebben, onder alle omstandigheden, recht op eerbiediging van 
hun persoon, hun eer, hun familierechten, hun godsdienstige overtuiging en de waar
neming van hun godsdienstplichten, en hun zeden en gewoonten. Zij moeten te 
allen tijde menslievend worden behandeld en worden beschermd, in het bijzonder 
tegen iedere daad van geweld of vreesaanjaging, tegen beledigingen en de nieuws
gierigheid van het publiek 
Vrouwen moeten in het bijzonder worden beschermd tegen iedere aanslag op haar 
eer, met name tegen verkrachting, gedwongen prostitutie en iedere aanranding van 
haar eerbaarheid. 
Onverminderd de bepalingen betreffende de gezondheidstoestand, leeftijd en sekse, 
moeten alle beschermende personen door de partij bij het conflict, in wier macht zij 
zich bevinden, gelijkelijk worden ontzien, zonder enig voor hen nadelig onderscheid, 
gegrond in het bijzonder op ras, godsdienst of politieke overtuiging. 
De partijen bij het conflict mogen echter ten aanzien van beschermde personen 
die controle- of veiligheidsmaatregelen nemen, welke ten gevolge van de oorlog nodig 
mochten zijn. 

Artikel 28 

Beschermde personen mogen niet worden gebruikt om door hun aanwezigheid be
paalde punten of streken te vrijwaren voor militaire operaties. 

Artikel 29 

De partij bij het conflict, in wier macht zich beschermde personen bevinden, is ver
antwoordelijk voor de behandeling welke hun door haar beambten wordt aangedaan, 
onverminderd de persoonlijke aansprakelijkheid welke mocht bestaan. 
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Artikel 30 

Beschermde personen zullen alle faciliteiten genieten om zich te wenden tot de 
beschermde mogendheden, het Internationale comité van het Rode Kruis, de nationale 
Rode Kruis (Rode Halve Maan, Rode Leeuw en Zon) vereniging van het land waar zij 
zich bevinden, zomede tot iedere organisatie die hen hulp zou kunnen verlenen. 
Die verschillende organisaties zullen daartoe van de zijde der autoriteiten alle fa
ciliteiten ontvangen, binnen de grenzen, gesteld door militaire noodzaak of veilig
heidsoverwegingen. 
Afgezien van de bezoeken, bedoeld in artikel 143, van de gedelegeerden van de 
beschermende mogendheden en van het Internationale comité van het Rode Kruis, 
zullen de gevangenhoudende of bezettende mogendheden zoveel mogelijk bezoeken 
vergemakkelijken aan beschermde personen door de vertegenwoordigers van andere 
organisaties die tot doel hebben geestelijke bijstand of materiële hulp aan die 
personen te bieden. 

Artikel 31 

Geen lichamelijke of morele dwang mag ten aanzien van beschermde personen 
worden uitgeoefend, in het bijzonder met het doel om inlichtingen van hen of van 
derden te verkrijgen. 

Artikel 32 

De hoge verdragsluitende partijen komen nadrukkelijk overeen, dat het ieder van 
haar verboden is enige maatregel te nemen, welke lichamelijk lijden of uitroeiing 
van beschermde personen die zich in haar macht bevinden, veroorzaken. Dat verbod 
betreft niet alleen levensberoving, marteling, lijfstraffen, verminking en geneeskundige 
of wetenschappelijke proefnemingen welke de geneeskundige behandeling van een 
beschermd persoon niet vereist, maar ook alle andere vormen van ruwheid, door 
burger- dan wel militaire functionarissen toegepast. 

Artikel 33 

Geen beschermd persoon mag worden gestraft voor een vergrijp dat hij niet per
soonlijk heeft begaan. Collectieve straffen, evenals alle maatregelen van vreesaan
jaging of terrorisme, zijn verboden. 
Plundering is verboden. 
Represaillemaatregelen ten aanzien van beschermde personen en hun eigendom
men zijn verboden. 

Artikel 34 

Het nemen van gijzelaars is verboden. 
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AFDELING Il 

VREEMDELINGEN OP HET GRONDGEBIED VAN EEN PARTIJ 
BIJ HET CONFLICT 

Artikel 35 

Alle beschermde personen, die het grondgebied bij het begin of in de loop van een 
conflict wensen te verlaten, hebben het recht zulks te doen, tenzij hun vertrek in strijd 
is met de nationale belangen van de staat. Op de aanvragen van die personen om het 
grondgebied te mogen verlaten moet worden beslist volgens een op regelmatige wijze 
vastgestelde procedure en de beslissing moet zo spoedig mogelijk worden genomen. 
Degenen aan wie is toegestaan het grondgebied te verlaten, mogen de voor hun reis 
benodigde gelden en een redelijke hoeveelheid goederen en voorwerpen voor per
soonlijk gebruik medenemen. 
Personen aan wie toestemming tot het verlaten van het grondgebied is geweigerd, 
hebben er recht op, dat een bevoegd gerecht of een daartoe door de gevangen
houdende mogendheid aangewezen administratief college die weigering zo spoedig 
mogelijk opnieuw in beschouwing neemt. 
Op verzoek zal aan de vertegenwoordigers van de beschermende mogendheid - tenzij 
redenen van veiligheid zich daartegen verzetten of de betrokken personen bezwaren 
hebben - mededeling worden gedaan van de redenen tot afwijzing van de door die 
personen ingediende verzoeken tot het verlaten van het grondgebied en, zo spoedig 
mogelijk, van de namen van alle personen aan wie toestemming is geweigerd. 

Artikel 36 

Bij het vertrek, toegestaan krachtens het bepaalde in het voorgaand artikel, moeten 
de veiligheid, hygiëne, gezondsheidszorg en voeding voldoende gewaarborgd zijn. 
Alle hieraan verbonden kosten worden, van het punt af waarop het grondgebied van 
de gevangenhoudende mogendheid wordt verlaten, gedragen door het land van 
bestemming of, in geval van verblijf in een onzijdig land, door de mogendheid van 
welke de betrokken personen onderdanen zijn. De practische uitvoering van die 
verplaatsingen kan, zo nodig, bij bijzondere overeenkomsten tussen de betrokken 
mogendheden worden vastgesteld. 
Het bovenstaande doet geen afbreuk aan de bijzondere overeenkomsten welke tussen 
partijen bij het conflict gesloten mochten zijn met betrekking tot de uitwisseling en 
repatriëring van haar onderdanen die in vijandelijke handen zijn gevallen. 

Artikel 37 

Beschermde personen, die zich in voorlopige hechtenis bevinden of een vrijheids
straf ondergaan, moeten gedurende hun gevangenhouding menslievend worden be
handeld. 
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Zodra zij zijn vrijgelaten, kunnen zij, overeenkomstig de voorgaande artikelen, ver
zoeken het grondgebied te mogen verlaten. 

Artikel 38 

Met uitzondering van de bijzondere maatregelen welke krachtens dit verdrag, in het 
bijzonder op grond van de artikelen 27 en 41, kunnen worden genomen, zal de positie 
van beschermde personen in beginsel beheerst blijven door de bepalingen betref
fende de behandeling van vreemdelingen in vredestijd. In ieder geval zullen hun de 
volgende rechten worden verleend: 

1. zij mogen de aan hen gerichte persoonlijke of collectieve zendingen ont
vangen; 

2. zij zullen, indien hun gezondheid zulks vereist, eenzelfde geneeskundige be
handeling en ziekenhuisverpleging ontvangen als de onderdanen van de be
trokken staat; 

3. zij zullen in staat worden gesteld hun godsdienstplichten te vervullen en gees
telijke bijstand van de bedienaars van hun eredienst te ontvangen; 

4. indien zij verblijven in een streek, welke bijzonder aan oorlogsgevaren is bloot
gesteld, zullen zij evenzeer als de onderdanen van de betrokken staat gerech
tigd zijn die streek te verlaten; 

5. kinderen beneden vijftien jaar, zwangere vrouwen en moeders van kinderen 
beneden zeven jaar zullen, wat hun behandeling betreft, dezelfde voorrechten 
genieten als de onderdanen van de betrokken staat. 

Artikel 39 

Beschermde personen die, ten gevolge van de oorlog, hun broodwinning hebben 
verloren, zullen in staat worden gesteld betaalde arbeid te verkrijgen en zullen te dien 
einde, behoudens veiligheidsoverwegingen en de bepalingen van artikel 40, dezelfde 
voordelen genieten als de onderdanen van de mogendheid op wier grondgebied zij 
zich bevinden. 
Indien een partij bij het conflict een beschermd persoon onderwerpt aan contróle
maatregelen, welke het hem onmogelijk maken in zijn onderhoud te voorzien, in het 
bijzonder wanneer die persoon om veiligheidsredenen wordt belet op redelijke voor
waarden betaalde arbeid te vinden, zal bedoelde partij voorzien in zijn onderhoud en 
in dat van hen die van hem afhankelijk zijn. 
Beschermde personen mogen, in alle gevallen, toelagen ontvangen van hun land van 
herkomst, van de beschermde mogendheid of van de verenigingen tot hulpverlening, 
bedoeld in artikel 30. 

Artikel 40 

Beschermde personen mogen uitsluitend in dezelfde mate als de onderdanen van 
de partij bij het conflict, op wier grondgebied zij zich bevinden, tot arbeid worden 
verplicht. 
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Indien beschermde personen de nationaliteit van een vijandelijke staat bezitten, 
mogen zij uitsluitend worden verplicht tot werkzaamheden welke normaal nodig zijn 
om de voedselvoorziening, huisvesting, kleding, het vervoer en de gezondheid van 
mensen te verzekeren en welke niet rechtstreeks verband houden met het voeren 
van militaire operaties. 
In de gevallen, genoemd in de twee voorgaande leden, zullen voor de tot arbeid 
verplichte beschermde personen dezelfde arbeidsvoorwaarden en beschermings
maatregelen gelden als voor de arbeiders van het land waar zij zich bevinden, in het 
bijzonder wat betreft loon, arbeidstijden, kleding en uitrusting, vooropleiding en 
vergoeding terzake van beroepsongevallen en -ziekten. 
In geval van schending van bovenstaande bepalingen, zijn de beschermde personen 
bevoegd hun recht van beklag uit te oefenen, overeenkomstig artikel 30. 

Artikel 41 

Indien de mogendheid in wier macht zich beschermde personen bevinden, de andere 
in dit verdrag genoemde controlemaatregelen niet voldoende acht, zijn de strengste 
controlemaatregelen welke zij mag toepassen, die van het aanwijzen van een ge
dwongen verblijfplaats of internering, overeenkomstig de bepalingen van de arti
kelen 42 en 43. 
Bij het toepassen van de bepalingen van artikel 39, tweede lid, op de gevallen 
waarin personen hun gewone verblijfplaats moeten verlaten krachtens een beslissing 
waarbij hun een gedwongen verblijfplaats elders wordt aangewezen, zal de gevangen
houdende mogendheid zich zo nauwkeurig mogelijk houden aan de bepalingen welke 
betrekking hebben op de behandeling van geïnterneerden (afdeling IV, titel 111 van 
dit verdrag). 

Artikel 42 

De internering van of de aanwuzing van een gedwongen verblijfplaats voor be
schermde personen mag alleen dan worden gelast indien de veiligheid van de ge
vangenhoudende mogendheid zulks volstrekt noodzakelijk maakt. 
Indien een persoon, door tussenkomst van de vertegenwoordigers van de bescher
mende mogendheid, uit vrije wil verzoekt te worden geïnterneerd en indien zijn toe
stand zulks noodzakelijk maakt, zal hij door de partij bij het conflict, in wier macht 
hij zich bevindt, worden geïnterneerd. 

Artikel 43 

leder beschermd persoon, die geïnterneerd is of aan wie een gedwongen verblijf
plaats is aangewezen, heeft het recht te verzoeken, dat een bevoegd gerecht of een 
daartoe door de gevangenhoudende mogendheid aangewezen administratief college 
de te zijnen aanzien genomen beslissing zo spoedig mogelijk aan een nieuw onder
zoek onderwerpt. Indien de internering of de aanwijzing van een gedwongen verblijf-
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plaats wordt gehandhaafd, zal het gerecht of het administratief college op gezette 
tijden, en ten minste tweemaal per jaar, de zaak onderzoeken ten einde de oorspron
kelijke beslissing ten gunste van de betrokken persoon te wijzigen, indien de om
standigheden zulks veroorloven. 
Tenzij de betrokken beschermde personen zich daartegen verzetten, zal de ge
vangenhoudende mogendheid, zo spoedig mogelijk, aan de beschermende mogend
heid mededeling doen van de namen van de beschermde personen die geïnterneerd 
zijn of aan wie een gedwongen verblijfplaats is aangewezen, en van hen die uit inter
nering zijn ontslagen of wier gedwongen verblijf is beëindigd. De beslissingen van de 
in het eerste lid van dit artikel genoemde gerechten of colleges zullen eveneens, 
onder dezelfde voorwaarden, zo spoedig mogelijk ter kennis van de beschermende 
mogendheid worden gebracht. 

Artikel 44 1) 

Bij het toepassen van de in dit verdrag bedoelde controlemaatregelen zal de gevan
genhoudende mogendheid vluchtelingen die in feite geen bescherming van enige 
regering genieten, niet behandelen als vijandelijke vreemdelingen uitsluitend op grond 
van het feit, dat zij rechtens tot een vijandelijke staat behoren. 

Artikel 45 

Beschermde personen mogen niet worden overgedragen aan een mogendheid die 
geen partij is bij dit verdrag. 
Deze bepaling vormt geen belemmering voor de repatriëring van beschermde per
sonen of voor hun terugkeer naar het land van hun domicilie na het einde der 
vijandelijkheden.2) 

Beschermde personen mogen door de gevangenhoudende mogendheid slechts aan 

1) Ten aanzien van dit artikel werd voorbehoud gemaakt door: 

a) Brazilië: ,.omdat op grond daarvan de bewegingsvrijheid van de gevangenhoudende mogendheid 
zou kunnen worden belemmerd." 

b) Pakistan: ,.Every protected persen who is national de Jure of an enemy State, against whom 
action is taken or sought to be taken under article 41 by assignment of residence or lnternment, 
or In accordance with any law, on the ground of hls being an alien enemy, shall be entltled to 
submit proofs to the Detaining Power, or, as the case may be, to any appropriate Court or 
Administrative board, whlch may revieuw his case, that he does not en]oy the protection of 
any enemy State, and full weight shall be given to this circumstance, If it Is established whether 
with or without further enquiry by the Detalning Power, in declding appropriate action, by 
way of an Initia! order, or as the case may be, by amendment there of." 

2) Voorbehouden : 

;;,) Albanië: ,.De volksrepubliek Albanië is van oordeel, dat, Ingeval beschermde personen door de 
gevangenhoudende mogendheid aan een andere mogendheid worden overgedragen, de ver
antwoordelijkheid voor de toepassing van het verdrag ten opzichte van deze beschermde per
sonen zal blijven berusten bij de mogendheid, die hen gevangen heeft genomen." 
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b) Australië: ,,does not regard the reservations as valid and will therefore regard any applications 
of any of these reservations as constituting a breach of the convention to which the reser
vatlons relates." 

c) Bulgarije: ,,De Bulgaarse volksrepubliek zal de mogendheid die in oorlogstijd burgers gevangen 
houdt en deze personen aan een andere mogendheid die zich bereid heeft verklaard hen op te 
nemen, heeft overgedragen, niet ontheven achten van de verantwoordelijkheid voor de toe
passing van de bepalingen van het verdrag ten opzichte van bedoelde personen gedurende 
de tijd, dat zij door de andere mogendheid gevangen worden gehouden." 

d) Hongarije: ,,Ten aanzien van artikel 45 handhaaft de regering van de Hongaarse volksrepubliek 
haar standpunt, dat, Ingeval beschermde personen door een mogendheid aan een andere 
mogendheid worden overgedragen, de verantwoordelijkheid voor de toepassing van de bepa
lingen van het verdrag moet berusten bij deze beide mogendheden." 

e) Oekraïne: ,,De Socialistische sow]etrepubliek Oekraïne zal als niet-geldend beschouwen, dat de 
gevangenhoudende mogendheid die beschermde personen aan een andere mogendheid heeft 
overgedragen, ontheven wordt van de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het verdrag 
ten opzichte van de overgedragen personen gedurende de tijd, dat zij zijn toevertrouwd aan 
de mogendheid, die zich bereid heeft verklaard hen op te nemen." 

f) Polen: ,,Wat betreft artikel 45, zal de regering van de Poolse republiek als niet-geldend beschou
wen, dat een mogendheid die beschermde personen overdraagt, ontheven wordt van haar verant
woordelijkheid voor de toepassing van het verdrag, zelfs gedurende de tijd, dat de beschermde 
personen zijn toevertrouwd aan de mogendheid, die zich bereid heeft verklaard hen op te nemen." 

g) Roemenië: ,,De Roemeense volksrepubliek zal als niet-geldend beschouwen, dat de gevangen
houdende mogendheid die beschermde personen aan een andere mogendheid heeft overgedragen, 
ontheven wordt van de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het verdrag ten opzichte 
van de overgedragen personen gedurende de tijd, dat zij onder de bescherming staan van de 
mogendheid, die zich bereid heeft verklaard hen op te nemen." 

h) Tsjechoslowaklje: ,,Wat betreft artikel 45, zal de regering van de Tsjechosiowaakse republiek als 
niet-geldend beschouwen, dat een mogendheid die beschermde personen overdraagt, ontheven 
wordt van haar verantwoordelijkheid voor de toepassing van het verdrag, zelfs gedurende de tijd, 
dat de beschermde personen zijn toevertrouwd aan de mogendheid, die zich bereid heeft ver
klaard hen op te nemen." 

i) Unie van socialistische sowjetrepublieken: ,,De Unie van socialistische sow]etrepublieken zal als 
niet-geldend beschouwen, dat de gevangenhoudende mogendheid die beschermde personen aan 
een andere mogendheid heeft overgedragen, ontheven wordt van de verantwoordelijkheid voor de 
toepassing van het verdrag ten opzichte van de overgedragen personen gedurende de tijd, dat zij 
zijn toevertrouwd aan de mogendheid, die zich bereid heeft verklaard hen op te nemen." 

j) Verenigd Koninkrijk: zoals Australië. 

kJ Volksrepubliek China: ,,hoids that the orginal Detalning Power which has transferred protected 
persons to another Contracting Power, is not for that reason freed from its responsibliity for the 
application of the Convention while such protected persons are In the custody to the Power 
acceptlng them." 

IJ Wit-Rusland: ,,De Socialistische sowjetrepubliek Wit-Rusland zal als niet-geldend beschouwen, 
dat een gevangenhoudende mogendheid die beschermde personen aan een andere mogendheid 
heeft overgedragen, ontheven wordt van de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het 
verdrag ten opzichte van de overgedragen personen gedurende de tijd, dat zij zijn toevertrouwd 
aan de mogendheid die zich bereid heeft verklaard hen op te nemen." 

m) Zuidslavië: ,,Wat betreft artikel 45, zal de regering van de Federale volksrepubliek Zuidslavië als 
niet-geldend beschouwen, dat een mogendheid die beschermde personen overdraagt aan een 
andere mogendheid, ontheven wordt van haar verantwoordelijkheid voor de toepassing van het 
verdrag gedurende de gehele tijd, dat de beschermde personen zich In de macht bevinden van de 
mogendheid, die zich bereid heeft verklaard hen op te nemen." 
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een mogendheid die partij is bij dit verdrag worden overgedragen, en dan alleen 
nadat de gevangenhoudende mogendheid zich ervan heeft vergewist, dat die andere 
mogendheid bereid en in staat is het verdrag toe te passen. Wanneer beschermde 
personen onder die omstandigheden worden overgedragen, berust de verantwoorde
lijkheid voor de toepassing van het verdrag bij de mogendheid die zich bereid heeft 
verklaard hen op te nemen, gedurende de tijd, dat zij aan haar zijn toevertrouwd. 
Niettemin moet, ingeval die mogendheid in gebreke blijft op enig belangrijk punt de 
bepalingen van het verdrag uit te voeren, de mogendheid die de beschermde per
sonen heeft overgedragen, op mededeling daarvan door de beschermende mogend
heid, doeltreffende maatregelen nemen om in de toestand afdoende verbetering te 
brengen dan wel verzoeken haar de beschermde personen terug te zenden. Aan dat 
verzoek moet worden voldaan. 
Een beschermd persoon mag onder geen omstandigheid worden overgedragen aan 
een land waar hij vervolging kan vrezen op grond van zijn politieke of godsdienstige 
overtuiging. 
De bepalingen van dit artikel vormen geen belemmering voor de uitlevering - krach
tens vóór het uitbreken der vijandelijkheden gesloten uitleveringsverdragen - van 
beschermde personen, beschuldigd van misdrijven tegen het gemene strafrecht. 

Artikel 46 1) 

Voor zover zulks niet eerder is geschied, zullen de ten aanzien van beschermde 
personen genomen beperkende maatregelen zo spoedig mogelijk na het einde der 
vijandelijkheden worden ingetrokken. 
De ten aanzien van hun bezittingen genomen beperkende maatregelen zullen, in 
overeenstemming met de wetten van de gevangenhoudende mogendheid, zo spoedig 
mogelijk na het einde der vijandelijkheden, worden ingetrokken. 

AFDELING 111 

BEZETTE GEBIEDEN 

Artikel 47 

Beschermde personen die zich in bezet gebied bevinden, mogen, in geen geval en op 
geen enkele wijze, worden beroofd van de voordelen van dit verdrag, noch krachtens 
enige wijziging welke zich, als gevolg van het feit der bezetting, in de instellingen 
of in de regering van het bezette gebied heeft voorgedaan, noch door een overeen-

1) Bij de ondertekening van het verdrag maakte Brazilië ten aanzien van dit artikel voorbehoud, 
"omdat de bepalingen van het tweede lid daarvan buiten het kader van het verdrag vallen, hetwelk 
in wezen bepaaldelijk tot strekking heeft personen te beschermen en niet hun eigendommen". 
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komst, gesloten tussen de autoriteiten van het bezette gebied en de bezettende mo
gendheid, noch op grond van een annexatie door de bezettende mogendheid van het 
geheel of een deel van het bezette gebied. 

Artikel 48 

Beschermde personen die geen onderdanen zijn van de mogendheid wier grond
gebied bezet is, kunnen gebruik maken van het recht het grondgebied te verlaten 
onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 35; de beslissingen dienaangaande zullen 
worden genomen overeenkomstig de door de bezettende mogendheid met inacht
neming van genoemd artikel vast te stellen procedure. 

Artikel 49 

Gedwongen overbrenging van groepen of individuele personen, alsmede deportatie 
van beschermde personen van het bezette gebied naar het grondgebied van de bezet
tende mogendheid dan wel naar dat van een andere al of niet bezette staat, zijn 
verboden, welke de redenen daarvoor ook mogen zijn. 
Niettemin mag de bezettende mogendheid tot gehele of gedeeltelijke evacuatie 
van een bepaalde bezette streek overgaan, indien de veiligheid van de bevolking of 
dwingende militaire redenen zulks vereisen. De evacuaties mogen geen verplaatsing 
van beschermde personen buiten het bezette gebied medebrengen, tenzij het om 
materiële redenen onmogelijk is een zodanige verplaatsing te vermijden. De op die 
wijze geëvacueerde personen moeten naar hun haardsteden worden teruggevoerd 
zodra de vijandelijkheden in die streek zijn geëindigd. 
De bezettende mogendheid die tot deze overbrenging of evacuatie overgaat, zal, 
zoveel in haar vermogen ligt, zorg dragen, dat de beschermde personen behoorlijk 
worden ondergebracht, dat de overbrenging, wat hygiëne, gezondheid, veiligheid en 
voeding betreft, onder bevredigende omstandigheden wordt uitgevoerd en dat de 
leden van eenzelfde familie niet van elkander worden gescheiden. 
De beschermende mogendheid zal in kennis worden gesteld met iedere overbrenging 
en evacuatie, zodra zij hebben plaatsgevonden. 
De bezettende mogendheid mag beschermde personen niet dwingen te blijven in 
een bijzonder aan oorlogsgevaren blootgestelde streek, tenzij de veiligheid van de 
bevolking of dwingende militaire redenen zulks vereisen. 
De bezettende mogendheid mag niet overgaan tot deportatie of overbrenging van 
een gedeelte van haar eigen burgerbevolking naar het door haar bezette gebied. 

Artikel 50 

De bezettende mogendheid zal, met de medewerking van de nationale en plaatselijke 
autoriteiten, het goed functionneren van instellingen, gewijd aan de zorg voor en de 
opvoeding van kinderen, vergemakkelijken. 
De bezettende mogendheid zal alle nodige maatregelen nemen om de identificatie 
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van kinderen en de registratie van hun betrekking tot hun naaste familie te verge
makkelijken. Zij mag in geen geval hun persoonlijke staat wijzigen, noch hen doen 
dienst nemen in aan haar ondergeschikte formaties of organisaties. 
Indien de plaatselijke instellingen daartoe niet bij machte zijn, zal de bezettende 
mogendheid regelingen treffen voor het onderhoud en de opvoeding - zo mogelijk 
door personen van dezelfde nationaliteit, taal en godsdienst - van kinderen die ten 
gevolge van de oorlog wees zijn geworden of van hun ouders zijn gescheiden en die 
niet behoorlijk kunnen worden verzorgd door een lid van hun naaste familie of door 
een vriend. 
Een afzonderlijke afdeling van het bureau, opgericht krachtens de bepalingen van 
artikel 136, zal worden belast met het nemen van de nodige maatregelen om kinderen 
wier identiteit onzeker is, te identificeren. Aanwijzingen omtrent hun ouders of andere 
naaste verwanten behoren, indien beschikbaar, steeds te worden geregistreerd. 
De bezettende mogendheid mag de toepassing niet belemmeren van voorkeurs
maatregelen op het gebied van voeding, geneeskundige verzorging en bescherming 
tegen de gevolgen van de oorlog, welke, vóór de bezetting, mochten zijn ingevoerd 
ten gunste van kinderen beneden vijftien jaar, zwangere vrouwen en moeders van 
kinderen beneden zeven jaar. 

Artikel 51 

De bezettende mogendheid mag beschermde personen niet dwingen te dienen bij 
haar gewapende macht of hulpdiensten. iedere pressie of propaganda, welke op 
vrijwillige dienstneming is gericht, is verboden. 
De bezettende mogendheid mag beschermde personen niet dwingen tot arbeid, tenzij 
zij ouder zijn dan achttien jaar en dan alleen tot werkzaamheden ten behoeve van het 
bezettingsleger of van de openbare nutsbedrijven, of van de voedselvoorziening, 
huisvesting, kleding, het vervoer of de gezondheid van de bevolking van het bezette 
land. Beschermde personen mogen niet worden gedwongen tot enige arbeid welke 
hen zou verplichten aan krijgsverrichtingen deel te nemen. De bezettende mogend
heid mag beschermde personen niet dwingen met geweld de veiligheid van de 
inrichtingen waar zij verplichte arbeid verrichten, te verzekeren. 
De arbeid mag slechts worden verricht binnen het bezette gebied waar de personen 
wier diensten zijn gevorderd, zich bevinden. iedere gevorderde persoon zal, voor 
zover mogelijk, op de plaats worden gehouden, waar hij gewoon is zijn arbeid te 
verrichten. De arbeid moet naar billijkheid worden beloond en in overeenstemming 
zijn met de lichamelijke en verstandelijke vermogens van de arbeiders. De in het 
bezette land van kracht zijnde wetten betreffende de arbeidsvoorwaarden en de 
beschermende maatregelen, in het bijzonder met betrekking tot lonen, arbeidstijden, 
uitrusting, vooropleiding en vergoeding terzake van beroepsongevallen en -ziekten, 
zullen van toepassing zijn op de beschermde personen aan wie de werkzaamheden, 
bedoeld in dit artikel, zijn opgedragen. 
In geen geval mag vordering van arbeidskrachten leiden tot een mobilisatie van 
arbeiders in een organisatie van militair of semi-militair karakter. 
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Artikel 52 

Geen contract, overeenkomst of regeling mag inbreuk maken op het recht van 
iedere vrijwillige of niet-vrijwillige arbeider, waar hij zich ook bevindt, zich te wenden 
tot de vertegenwoordigers van de beschermende mogendheid om haar bemiddeling 
in te roepen. 
iedere maatregel welke ten doel heeft om werkloosheid te veroorzaken of om 
arbeidsmogelijkheden van arbeiders in een bezet gebied te beperken, ten einde hen 
te bewegen voor de bezettende mogendheid te werken, is verboden. 

Artikel 53 

Het is de bezettende mogendheid verboden roerende of onroerende goederen, hetzij 
individueel hetzij collectief toebehorend aan particulieren, aan de staat of aan open
bare lichamen, aan sociale of coöperatieve organisaties, te vernielen, behoudens 
in de gevallen waarin militaire operaties een zodanige vernieling volstrekt nood
zakelijk maken. 

Artikel 54 

Het is de bezettende mogendheid verboden de staat van ambtenaren of van leden 
van de rechterlijke macht in het bezette gebied te wijzigen of op enigerlei wijze te 
hunnen aanzien strafmaatregelen toe te passen dan wel dwang- of discriminerende 
maatregelen te nemen, ingeval zij zich op grond van gewetensbezwaren van de uit
oefening van hun functie mochten onthouden. 
Dit verbod vormt geen belemmering voor de toepassing van het tweede lid van 
artikel 51. Het laat het recht van de bezettende mogendheid om dragers van openbare 
ambten van hun functies te ontheffen onverlet. 

Artikel 55 

De bezettende mogendheid is verplicht met alle haar ten dienste staande middelen 
de voorziening van de bevolking met levensmiddelen en geneeskundige benodigd
heden te verzekeren; zij moet in het bijzonder levensmiddelen, geneeskundige voor
raden en andere noodzakelijke artikelen invoeren, indien de hulpbronnen van het 
bezette gebied ontoereikend zijn. 
De bezettende mogendheid mag levensmiddelen, artikelen of geneeskundige voor
raden, welke zich in bezet gebied bevinden, uitsluitend vorderen ten behoeve van het 
bezettingsleger en de bezettingsadministratie; zij moet daarbij echter rekening houden 
met de behoeften van de burgerbevolking. Behoudens bepalingen van andere inter
nationale verdragen, moet de bezettende mogendheid de nodige regelingen treffen, 
opdat de juiste waarde wordt vergoed voor alle gevorderde goederen. 
De beschermende mogendheden mogen, te allen tijde, onbelemmerd de stand van 
de voorziening met levensmiddelen en geneeskundige benodigdheden in bezette 
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gebieden nagaan, behoudens tijdelijke beperkingen welke door dwingende militaire 
noodzaak mochten worden opgelegd. 

Artikel 56 

De bezettende mogendheid is verplicht met alle haar ten dienste staande middelen, 
met medewerking van de nationale en plaatselijke autoriteiten, de ziekeninrichtingen 
en de geneeskundige diensten in stand te houden, alsmede de volksgezondheid en de 
algemene hygiëne in het bezette gebied te verzekeren, in het bijzonder door de in
voering en toepassing van prophylactische en preventieve maatregelen welke nood
zakelijk zijn om de verbreiding van besmettelijke ziekten en van epidemieën te be
strijden. Aan het geneeskundig personeel van alle categorieën zal worden toegestaan 
zijn taak te vervullen. 
Indien nieuwe ziekeninrichtingen worden geopend in bezet gebied en de bevoegde 
organen van de bezette staat aldaar niet meer functioneren, moeten de bezettings
autoriteiten, zo nodig, aan die ziekeninrichtingen de erkenning, als bedoeld in artikel 
18, verlenen. Onder soortgelijke omstandigheden moeten de bezettingsautoriteiten 
eveneens het personeel van de ziekeninrichtingen en de transportvoertuigen krach
tens de bepalingen van de artikelen 20 en 21 erkennen. 
Bij de invoering van maatregelen voor de volksgezondheid en hygiëne, alsmede bij 
hun toepassing, moet de bezettende mogendheid rekening houden met de morele en 
ethische opvattingen van de bevolking van het bezette gebied. 

Artikel 57 

De bezettende mogendheid mag burgerziekeninrichtingen slechts tijdelijk en slechts 
in gevallen van uiterste noodzaak vorderen voor de verpleging van gewonde en zieke 
militairen en dan onder voorwaarde, dat tijdig doeltreffende maatregelen worden 
genomen om de verpleging en behandeling van de patiënten te verzekeren en te 
voldoen aan de behoeften van de burgerbevolking op het gebied van ziekenhuis
verpleging. 
Het materiaal en de voorraden van burgerziekeninrichtingen mogen niet worden 
gevorderd zolang deze nodig zijn voor de behoeften van de burgerbevolking. 

Artikel 58 

De bezettende mogendheid zal aan bedienaars van een eredienst toestaan aan hun 
geloofsgenoten geestelijke bijstand te verlenen. 
De bezettende mogendheid zal eveneens zendingen van boeken en voorwerpen, 
nodig voor de eredienst, in ontvangst nemen en de uitdeling daarvan in bezet gebied 
vergemakkelijken. 

Artikel 59 

Indien de gehele bevolking van een bezet gebied of een deel daarvan onvoldoende 
is bevoorraad, zal de bezettende mogendheid hulpacties ten behoeve van die be-
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volking toestaan en deze met al haar ten dienste staande middelen vergemak
kelijken. 
Die acties, welke mogen worden ondernomen hetzij door staten, hetzij door een 
onpartijdige humanitaire organisatie, zoals het Internationale comité van het Rode 
Kruis, zullen in het bijzonder bestaan uit zendingen van levensmiddelen, genees
kundige benodigdheden en kleding. 
Alle verdragsluitende partijen moeten de vrije doorvoer van die zendingen toestaan 
en de bescherming daarvan waarborgen. 
Een mogendheid die de vrije doorvoer toestaat van zendingen, bestemd voor door 
een vijandelijke partij bij het conflict bezet gebied, heeft echter het recht de zendingen 
te onderzoeken, de doorvoer te regelen volgens voorgeschreven tijden en routes en 
van de beschermende mogendheid de redelijke zekerheid te verkrijgen, dat de zen
dingen bestemd zijn tot ondersteuning van de noodlijdende bevolking en niet zullen 
worden gebruikt ten voordele van de bezettende mogendheid. 

Artikel 60 

Zendingen tot hulpverlening zullen de bezettende mogendheid in genen dele ont
heffen van de aansprakelijkheid welke op haar rust ingevolge de artikelen 55, 56 
en 59. De bezettende mogendheid mag in geen enkel opzicht de zendingen tot hulp
verlening onttrekken aan het doel waarvoor zij zijn bestemd, behoudens in gevallen 
van dringende noodzaak, in het belang van de bevolking van het bezette gebied en 
met toestemming van de beschermende mogendheid. 

Artikel 61 

De verdeling van de zendingen tot hulpverlening, bedoeld in de voorgaande artikelen, 
zal worden uitgevoerd met de medewerking en onder het toezicht van de bescher
mende mogendheid. Die taak mag ook, bij overeenkomst tussen de bezettende mo
gendheid en de beschermende mogendheid, worden gedelegeerd aan een onzijdige 
staat, het Internationale comité van het Rode Kruis of enige andere onpartijdige 
humanitaire organisatie. 
De zendingen tot hulpverlening zullen in bezet gebied zijn vrijgesteld van alle rechten, 
belastingen of accijnzen, tenzij die heffingen in het belang van de economie van het 
gebied noodzakelijk zijn. De bezettende mogendheid moet een vlotte verdeling van 
de zendingen vergemakkelijken. 
Alle verdragsluitende partijen zullen er naar streven de doorvoer en het vervoer 
van de voor bezette gebieden bestemde zendingen tot hulpverlening kosteloos toe 
te staan. 

Artikel 62 

Tenzij dwingende veiligheidsoverwegingen zich daartegen verzetten, zal het be
schermde personen die zich in bezet gebied bevinden, geoorloofd zijn de aan hen 
gerichte persoonlijke zendingen tot hulpverlening te ontvangen. 
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Artikel 63 

Behoudens tijdelijke maatregelen, welke bij uitzondering wegens dwingende veilig
heidsoverwegingen door de bezettende mogendheid mochten worden opgelegd: 

a. mogen de erkende nationale Rode Kruis (Rode Halve Maan, Rode Leeuw en 
Zon) verenigingen haar werkzaamheden blijven verrichten overeenkomstig de 
beginselen van het Rode Kruis, zoals deze door de Internationale Rode Kruis 
conferenties zijn vastgesteld. Andere verenigingen tot hulpverlening mogen 
haar liefdadige werkzaamheden onder soortgelijke voorwaarden voortzetten; 

b. mag de bezettende mogendheid in de personeelsbezetting en structuur van die 
verenigingen geen enkele wijziging eisen, welke de bovenbedoelde werkzaam
heden nadelig zou kunnen beïnvloeden. 

Dezelfde beginselen zijn van toepassing op de werkzaamheden en het personeel van 
bijzondere organisaties van niet-militaire aard, die reeds bestaan of mochten worden 
opgericht om de bestaanvoorwaarden van de burgerbevolking te waarborgen door 
het instandhouden van de belangrijke openbare nutsbedrijven, het verdelen van 
zendingen tot hulpverlening en het organiseren van reddingswerk. 

Artikel 64 

De strafwetgeving van het bezette gebied zal van kracht blijven, behoudens voor 
zover zij mag worden ingetrokken of opgeschort door de bezettende mogendheid 
ingeval die wetgeving een bedreiging vormt voor haar veiligheid dan wel de toepas
sing van dit verdrag belemmert. Behoudens laatstgenoemde overweging en de nood
zakelijkheid om een doeltreffende rechtsbedeling te verzekeren, zullen de gerechten 
van het bezette gebied hun werkzaamheden met betrekking tot alle vergrijpen, in 
bedoelde strafwetgeving voorzien, blijven verrichten. 
De bezettende mogendheid mag de bevolking van het bezette gebied echter onder
werpen aan bepalingen welke noodzakelijk zijn om de bezettende mogendheid in 
staat te stellen haar uit dit verdrag voortvloeiende verplichtingen na te komen, het 
geregeld bestuur van het gebied te handhaven, alsmede de veiligheid te verzekeren 
van de bezettende mogendheid, van de leden en de eigendommen van het bezettings
leger of de bezettingsadministratie, zomede van de door haar gebruikte instellingen 
en verbindingslijnen. 

Artikel 65 

De door de bezettende mogendheid uitgevaardigde strafbepalingen zullen niet van 
kracht worden dan nadat zij zijn gepubliceerd en in de eigen taal van de bevolking 
te harer kennis zijn gebracht. Aan die strafbepalingen mag geen terugwerkende 
kracht worden verleend. 

Artikel 66 

De bezettende mogendheid mag, in geval van schending van de door haar krachtens 
het tweede lid van artikel 64 afgekondigde strafbepalingen, de verdachte verwijzen 
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naar haar op regelmatige wijze samengestelde, niet-politieke, militaire gerechten, 
mits die gerechten in het bezette land zetelen. Beroepsinstanties zullen bij voorkeur 
in het bezette land zetelen. 

Artikel 67 

De gerechten mogen slechts die wettelijke bepalingen toepassen, welke van kracht 
waren vóór het vergrijp werd gepleegd en welke in overeenstemming zijn met de 
algemene rechtsbeginselen, in het bijzonder met het beginsel , dat de straf evenredig 
moet zijn aan het gepleegde feit. Zij moeten rekening houden met het feit, dat de 
verdachte geen onderdaan is van de bezettende mogendheid. 

Artikel 68 1) 

Wanneer beschermde personen een vergrijp plegen uitsluitend met het oogmerk de 
bezettende mogendheid te benadelen, zonder dat dit feit een aanslag op het leven 
van of lichamelijke geweldpleging tegen leden van het bezettingsleger of de bezet-

1) Ten aanzien van dit artikel zijn de volgende voorbehouden gemaakt. 
a) Australië: reserves the r ight to impose the death penalty in accordance with the provislons of 

paragraph 2 of article 68 of the said Convention without regard to whether the offences referred 
to thereln are punlshable by death under the law of the occupied territory at the time the 
occupatlons begins and declares that it interprets the term " military installations" in paragraph 2 
of artlcle 68 of he said Convention as meanlng lnstallations having an essentlal military Interest 
for an occupylng power." 

b) Canada: .,Canada behoudt zich het recht voor, de doodstraf op te leggen overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 68, tweede lid, ongeacht of op de daarin vermelde vergrijpen al dan niet 
de doodstraf is gesteld krachtens de wetten van het bezette gebied bij het begin van de 
bezetting." 

c) Groot-Brittannië en Noord-Ierland: .,Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland behoudt zich het recht voor, de doodstraf op te leggen overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 68, tweede lid, ongeacht of op de daarin vermelde vergrijpen al dan niet de doodstraf 
is gesteld krachtens de wetten van het bezette gebied bij het begin van de bezetting." 

d) (Zuid-) Korea : .,The Republic of Korea reserves the right to lmpose the death penalty in accor
dance with the provisions of Article 68, paragraph 2, without regard to whether the offences 
referred to therein are punishable by death under the law of the occupied territory at the time 
the occupation begins." 

e) Nederland: ,.Het Koninkrijk der Nederlanden behoudt zich het recht voor, de doodstraf op te 
leggen overeenkomstig de bepalingen van artikel 68, tweede lid, ongeacht of op de daarin ver
melde vergrijpen al dan niet de doodstraf is gesteld krachtens de wetten van het bezette gebied 
bij het begin van de bezetting." 

f) Nieuw-Zeeland: ,.Nieuw-Zeeland behoudt zich het recht voor, de doodstraf op te leggen overeen
komstig de bepalingen van artikel 68, tweede lid, ongeacht of op de daarin vermelde vergrijpen 
al dan niet de doodstraf is gesteld krachtens de wetten van het bezette gebied bij het begin van 
de bezetting." 

g) Pakistan : zoals Groot-Brlttanlë. 
h) Verenigde Staten van Amerika: ,.De Verenigde staten van Amerika behouden zich het recht voor, 

de doodstraf op te leggen overeenkomstig de bepalingen van artikel 68, tweede lid, ongeachl 
of op de daarin vermelde vergrijpen al dan niet de doodstraf is gesteld krachtens de wetten van 
het bezette gebied bij het begin van de bezetting." 
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tingsadministratie inhoudt, noch een ernstig gemeen gevaar oplevert, noch zware 
schade toebrengt aan de eigendommen van het bezettingsleger of van de bezettings
administratie of van de bij deze in gebruik zijnde installaties, kunnen die personen 
worden onderworpen aan internering of gewone gevangenisstraf, mits de duur van de 
internering of gevangenschap evenredig is aan het gepleegde feit. Bovendien zal voor 
die vergrijpen internering of gevangenisstraf de enige maatregel van vrijheidsberoving 
zijn, welke op beschermde personen mag worden toegepast. De gerechten, bedoeld 
in artikel 66 van dit verdrag, mogen naar eigen goeddunken een gevangenisstraf ver
vangen door een maatregel tot internering van dezelfde duur. 
De strafbepalingen, door de bezettende mogendheid afgekondigd overeenkomstig de 
artikelen 64 en 65, mogen alleen dan de doodstraf ten aanzien van beschermde 
personen inhouden indien zij schuldig zijn aan spionage, aan een ernstige daad van 
sabotage tegen de militaire installaties van de bezettende mogendheid of aan op
zettelijke vergrijpen welke de dood van één of meer personen tot gevolg hebben 
gehad, mits bij de wetten van het bezette gebied, van kracht zijnde vóór het begin der 
bezetting, op die vergrijpen de doodstraf was gesteld. 
De doodstraf mag niet worden uitgesproken tegen een beschermd persoon, tenzij de 
aandacht van het gerecht in het bijzonder is gevestigd op het feit, dat de verdachte, 
geen onderdaan zijnde van de bezettende mogendheid, niet door enige plicht van 
trouw jegens haar is gebonden. 
In geen geval mag de doodstraf worden uitgesproken tegen een beschermd persoon 
die de leeftijd van achttien jaar ten tijde van het plegen van het feit niet had bereikt. 

Artikel 69 

In alle gevallen zal de duur van de voorlopige hechtenis in mindering worden gebracht 
op iedere vrijheidsstraf welke een beschermd persoon wordt opgelegd. 

Artikel 70 

Beschermde personen mogen door de bezettende mogendheid niet in hechtenis 
worden genomen, worden vervolgd of veroordeeld wegens handelingen begaan of 
meningen geuit vóór de bezetting of gedurende een tijdelijke onderbreking daarvan, 
met uitzondering van schendingen van de wetten en gebruiken van de oorlog. 
Onderdanen van de bezettende mogendheid, die, vóór het uitbreken van de vijande
lijkheden, toevlucht hebben gezocht op het grondgebied van de bezette staat, mogen 
slechts in hechtenis worden genomen, worden vervolgd, veroordeeld of buiten het 
bezette gebied gedeporteerd wegens vergrijpen, gepleegd na het uitbreken der 
vijandelijkheiden, of wegens misdrijven tegen het gemene recht, begaan vóór het 
uitbreken der vijandelijkheden, welke, volgens de wetten van de bezette staat, in 
vredestijd uitlevering gerechtvaardigd zouden hebben. 

Artikel 71 

De bevoegde gerechten van de bezettende mogendheid mogen geen vonnis uit
spreken, dat niet is voorafgegaan door een regelmatig proces. 
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Verdachten tegen wie door de bezettende mogendheid een vervolging wordt inge
steld, moeten onverwijld schriftelijk, in een voor hen begrijpelijke taal, op de hoogte 
worden gesteld van de bijzonderheden van de tegen hen uitgebrachte telastlegg ing; 
hun zaak moet zo spoedig mogelijk worden voorgebracht. De beschermende mogend
heid moet in kennis worden gesteld met iedere door de bezettende mogendheid tegen 
een beschermd persoon ingestelde vervolging, indien de telastlegging de doodstraf 
of een gevangenisstraf van twee jaar of meer ten gevolge kan hebben; de beschermde 
mogendheid moet te allen tijde inlichtingen kunnen verkrijgen betreffende de stand 
van het proces. Bovendien heeft de beschermende mogendheid het recht, op haar 
verzoek, te worden ingelicht omtrent alle bijzonderheden betreffende deze processen 
en iedere andere vervolging, door de bezettende mogendheid tegen beschermde 
personen ingesteld. 
De kennisgeving aan de beschermende mogendheid, als bedoeld in het tweede lid 
van dit artikel, moet onmiddellijk worden verzonden en de beschermende mogendheid 
in ieder geval drie weken vóór de datum van de eerste terechtzitting bereiken. Indien 
bij de aanvang van de terechtzitting geen bewijs wordt overgelegd, dat de bepalingen 
van dit artikel ten volle in acht zijn genomen, zal de terechtzitting geen voortgang 
vinden. De kennisgeving moet in het bijzonder de volgende punten bevatten : 

a. identiteit van de verdachte; 
b. verblijfplaats of plaats van bewaring; 
c. gespecificeerde telastlegging (met vermelding van de strafbepalingen waarop 

deze is gegrond); 
d. opgave van het gerecht dat met de berechting van de zaak is belast; 
e. plaats en datum van de eerste terechtzitting. 

Artikel 72 

iedere verdachte heeft het recht de voor zijn verdediging benodigde bewijzen aan 
te voeren en mag in het bijzonder getuigen doen oproepen. Hij heeft het recht te 
worden bijgestaan door een bevoegd raadsman van zijn eigen keuze, die hem vrijelijk 
zal mogen bezoeken en de nodige faciliteiten zal genieten om de verdediging voor 
te bereiden. 
Indien de verdachte geen raadsman heeft gekozen, zal de beschermende mogend
heid daarin voorzien. Indien tegen de verdachte een ernstige beschuldiging is inge
bracht en er geen beschermende mogendheid optreedt, moet de bezettende mogend
heid, behoudens toestemming van de verdachte, hem een raadsman ter beschikking 
stellen. 
iedere verdachte zal, tenzij hij daarvan vrijwillig afstand doet, zowel tijdens het 
vooronderzoek als tijdens de terechtzitting door een tolk worden bijgestaan. Hij heeft 
te allen tijde het recht de tolk te wraken en diens vervanging te verzoeken. 

Artikel 73 

iedere veroordeelde heeft het recht van hoger beroep overeenkomstig de door het 
gerecht toegepaste wetten. Hij zal volledig worden ingelicht omtrent die rechts-
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middelen, alsmede omtrent de termijnen waarbinnen ze kunnen worden aangewend. 
De strafrechtelijke procedure, bedoeld in deze afdeling, zal, op overeenkomstige 
wijze, van toepassing zijn op het hoger beroep. Indien de door het gerecht toegepaste 
wetten niet voorzien in de mogelijkheid van hoger beroep, heeft de veroordeelde het 
recht tegen de conclusie en de veroordeling bij de bevoegde autoriteit van de bezet
tende mogendheid op te komen. 

Artikel 74 

De vertegenwoordigers van de beschermende mogendheid hebben het recht de 
behandeling ter terechtzitting van iedere zaak tegen een beschermd persoon bij te 
wonen, tenzij deze, bij uitzondering, met gesloten deuren plaats heeft in het belang 
van de veiligheid van de bezettende mogendheid, die dan de beschermende mogend
heid dienaangaande zal inlichten. Een kennisgeving, houdende opgave van de plaats 
en datum van de aanvang van de terechtzitting, moet aan de beschermende mogend
heid worden gezonden. 
Alle vonnissen welke de doodstraf of een gevangenisstraf van twee jaar of meer 
inhouden, zullen, met vermelding van de motivering, zo spoedig mogelijk aan de 
beschermende mogendheid worden medegedeeld; hierbij zal mededeling worden 
gedaan, dat de kennisgeving, bedoeld in artikel 71, is geschied en zal, ingeval het 
vonnis een vrijheidsstraf inhoudt, de naam worden vermeld van de plaats waar de 
straf zal worden ondergaan. De overige vonnissen zullen worden ingeschreven in de 
registers van het gerecht, welke door de vertegenwoordigers van de beschermende 
mogendheid mogen worden ingezien. In geval van een veroordeling tot de doodstraf 
of tot een vrijheidsstraf van twee jaar of meer, zullen de termijnen van hoger beroep 
eerst beginnen te lopen van het tijdstip af, waarop de beschermende mogendheid 
mededeling van het vonnis heeft ontvangen. 

Artikel 75 

In geen geval mag aan terdoodveroordeelden het recht om gratie te verzoeken 
worden onthouden. 
Geen doodvonnis mag worden tenuitvoergelegd, alvorens een termijn is verlopen 
van ten minste zes maanden van het tijdstip af, waarop de beschermende mogendheid 
de mededeling van de einduitspraak welke de veroordeling tot de doodstraf bevestigt, 
dan wel van de afwijzing van het gratieverzoek heeft ontvangen. 
Deze termijn van zes maanden mag in bepaalde gevallen worden verkort, wanneer 
ten gevolge van ernstige en critieke omstandigheden de veiligheid van de bezettende 
mogendheid of van haar strijdkrachten aan een georganiseerde bedreiging wordt 
blootgesteld, mits aan de beschermende mogendheid van de verkorting van die ter
mijn steeds mededeling wordt gedaan en haar steeds de gelegenheid wordt geboden 
bij de bevoegde bezettingsautoriteiten stappen te ondernemen met betrekking tot 
die doodvonnissen. 
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Artikel 76 

Beschermende personen, verdacht van strafbare feiten, zullen de voorlopige hech
tenis en, indien zij zijn veroordeeld, hun straf in het bezette land ondergaan. Zij zullen 
zo mogelijk, van andere gedetineerden gescheiden worden gehouden; voedings- en 
hygiënische omstandigheden moeten zodanig zijn, dat zij voldoende zijn voor het 
behoud van een goede gezondheid en ten minste overeenkomen met die in de straf
inrichtingen van het bezette land. 
Zij zullen de geneeskundige verzorging ontvangen, welke hun gezondheidstoestand 
vereist. 
Zij zijn eveneens gerechtigd de geestelijke bijstand te ontvangen, welke zij mochten 
verlangen. 
Vrouwen zullen in afzonderlijke verblijven worden ondergebracht en onder recht
streeks toezicht van vrouwen staan. 
Rekening moet worden gehouden met de bijzondere voorschriften voor minder
jarigen. 
Gedetineerde beschermde personen hebben het recht bezoek te ontvangen van 
gedelegeerden ven de beschermende mogendheid en van het Internationale comité 
van het Rode Kruis, overeenkomstig de bepalingen van artikel 143. 
Bovendien hebben die personen het recht ten minste één pakket tot hulpverlening 
per maand te ontvangen. 

Artikel 77 

Verdachte of door de gerechten in het bezette gebied veroordeelde beschermde 
personen zullen bij het einde van de bezetting, met de hen betreffende dossiers, aan 
de autoriteiten van het bevrijde gebied worden overgedragen. 

Artikel 78 

Indien de bezettende mogendheid het om dwingende redenen van veiligheid nodig 
acht ten aanzien van beschermde personen veiligheidsmaatregelen te nemen, mag zij 
hun ten hoogste een gedwongen verblijfplaats aanwijzen of hen aan internering 
onderwerpen. 
Beslissingen ten aanzien van gedwongen verblijf of internering zullen worden ge
nomen volgens een regelmatige procedure, welke door de bezettende mogendheid 
overeenkomstig de bepalingen van dit verdrag moet zijn vastgesteld. Die procedure 
moet voorzien in het recht van hoger beroep voor de belanghebbende partijen. Ten 
aanzien van dat beroep moet binnen de kortst mogelijke termijn worden beslist. Indien 
de beslissingen worden gehandhaafd, zal een door genoemde mogendheid ingesteld 
bevoegd orgaan de beslissingen met geregelde tussenpozen, zo mogelijk iedere zes 
maanden, aan herziening onderwerpen. 
Beschermde personen aan wie een gedwongen verblijfplaats is aangewezen en die 
dientengevolge worden gedwongen hun woning te verlaten, zullen zonder enige be
perking de voordelen der bepalingen van artikel 39 van dit verdrag genieten. 
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AFDELING IV 

REGELEN BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN GEINTERNEERDEN 

HOOFDSTUK 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 79 

De partijen bij het conflict mogen beschermde personen uitsluitend interneren over
eenkomstig de bepalingen van de artikelen 41, 42, 43, 68 en 78. 

Artikel 80 

Geïnterneerden behouden hun volle burgerlijke bevoegdheid en mogen de rechten, 
welke daaruit voortvloeien, uitoefenen voor zover zulks verenigbaar is met de staat 
van geïnterneerde. 

Artikel 81 

De partijen bij het conflict zijn gehouden kosteloos te voorzien in het onderhoud 
van door haar geïnterneerde beschermde personen en hun op dezelfde voorwaarde 
de geneeskundige verzorging te verschaffen, welke hun gezondheidstoestand nood
zakelijk maakt. 
Voor het terugbetalen van die kosten mag geen aftrek worden toegepast op de 
toelagen, lonen of tegoeden van de geïnterneerden. 
De gevangenhoudende mogendheid moet voorzien in het onderhoud van personen 
die afhankelijk zijn van geïnterneerden, indien die personen onvoldoende middelen 
van bestaan hebben of niet in staat zijn zelf voor hun levensonderhoud te zorgen. 

Artikel 82 

De gevangenhoudende mogendheid zal de geïnterneerden zoveel mogelijk naar hun 
nationaliteit, taal en gewoonten indelen. Geïnterneerde onderdanen van eenzelfde 
land mogen niet worden gescheiden op grond van het enkele feit, dat zij verschil
lende talen spreken. 
Gedurende de gehele interneringstijd zullen leden van eenzelfde familie, en in het 
bijzonder ouders en kinderen, verenigd blijven in hetzelfde interneringsoord, met 
uitzondering van de gevallen waarin de werkzaamheden, de gezondheidstoestand of 
de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IX van deze afdeling een tijdelijke 
scheiding noodzakelijk maken. Geïnterneerden kunnen verzoeken, dat hun kinderen 
die, zonder toezicht van de ouders, in vrijheid zijn gebleven, met hen worden ge
ïnterneerd. 
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Geïnterneerde leden van eenzelfde familie zullen, voor zover enigszins mogelijk, in 
dezelfde lokaliteiten worden gehuisvest en gescheiden van andere geïnterneerden 
worden ondergebracht. Het leiden van een familieleven moet hun worden mogelijk 
gemaakt. 

HOOFDSTUK Il 

Interneringsoorden 

Artikel 83 

De gevangenhoudende mogendheid mag interneringsoorden niet instellen in gebie
den, welke bijzonder aan oorlogsgevaren zijn blootgesteld. 
De gevangenhoudende mogendheid zal, door tussenkomst van de beschermende 
mogendheid, aan de vijandelijke mogendheden mededeling doen van alle vereiste 
gegevens betreffende de aardrijkskundige ligging der interneringsoorden. 
Telkens wanneer overwegingen van militaire aard zulks veroorloven, zullen inter
neringskampen kenbaar worden gemaakt door de letters IC, zodanig aangebracht, 
dat zij overdag uit de lucht duidelijk zichtbaar zijn; echter kunnen de belanghebbende 
mogendheden een ander middel van aanduiding overeenkomen. Geen ander oord 
dan een interneringskamp mag op die wijze worden aangeduid. 

Artikel 84 

Geïnterneerden moeten afgezonderd van krijgsgevangenen en van om enige andere 
reden van hun vrijheid beroofde personen worden ondergebracht en verzorgd. 

Artikel 85 

De gevangenhoudende mogendheid is verplicht alle nodige en mogelijke maatregelen 
te nemen om beschermde personen, van de aanvang van hun internering af, onder 
te brengen in gebouwen of verblijven welke alle waarborgen bieden voor hygiëne en 
gezondheid, alsmede afdoende bescherming tegen de wisselvalligheden van het 
klimaat en de gevolgen van de oorlog. In geen geval mogen permanente internerings
oorden zijn gelegen in ongezonde streken of in streken waar het klimaat schadelijk 
zou zijn voor de geïnterneerden. In alle gevallen waarin beschermde personen tijdelijk 
in een ongezonde streek, of in een streek waar het klimaat schadelijk is voor hun 
gezondheid, worden geïnterneerd, moeten zij, zodra de omstandigheden zulks ver
oorloven, worden overgebracht naar een interneringsoord waar die gevaren niet 
zijn te vrezen. 
De lokaliteiten moeten geheel vochtvrij zijn en voldoende verwarmd en verlicht, in 
het bijzonder tussen het invallen van de duisternis en het doven van de lichten. De 
slaapvertrekken moeten van voldoende afmetingen zijn en een goede luchtverversing 
moet mogelijk zijn; iedere geïnterneerde moet over een behoorlijk nachtleger en 
een voldoend aantal dekens beschikken, gelet op het klimaat, en op leeftijd, sekse 
en gezondheidstoestand van de geïnterneerden. 
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Geïnterneerden moeten dag en nacht kunnen beschikken over privaten en urinoirs 
welke in overeenstemming zijn met de regels der hygiëne en in een voortdurende 
staat van zindelijkheid worden gehouden. Aan de geïnterneerden moeten in voldoen
de hoeveelheid water en zeep worden verstrekt voor hun dagelijkse lichaamsverzor
ging en voor het wassen van hun linnengoed ; daartoe zullen de nodige installaties en 
hulpmiddelen te hunner beschikking worden gesteld. Zij moeten bovendien kunnen 
beschikken over douches of baden. De nodige tijd voor de hygiënische verzorging en 
de reinigingswerkzaamheden moet hun worden gegund. 
Voor het geval het nodig mocht zijn , als tijdelijke uitzonderingsmaatregel , geïnter
neerde vrouwen die niet tot één familiegroep behoren, onder te brengen in hetzelfde 
interneringsoord als mannen, is het te harer beschikking stellen van afzonderlijke 
slaapvertrekken en privaten verplicht. 

Artikel 86 

De gevangenhoudende mogendheid zal passende lokaliteiten ter beschikking stellen 
van de geïnterneerden, welke hun gezindte ook moge zijn, voor het houden van hun 
godsdienstoefeningen. 

Artikel 87 

Tenzij geïnterneerden over andere soortgelijke faciliteiten kunnen beschikken, zal 
in ieder interneringsoord een cantine worden ingericht, opdat de geïnterneerden de 
mogelijkheid hebben zich levensmiddelen en voorwerpen voor dagelijks gebruik, zeep 
en tabak hieronder begrepen, welke hun persoonlijk welzijn en gerief kunnen ver
hogen, aan te schaffen tegen prijzen welke in geen geval die van de handel ter plaatse 
mogen te boven gaan. 
De winsten van de cantines zullen worden gestort in een speciaal hulpfonds, hetwelk 
in ieder interneringsoord zal worden gesticht en geadministreerd ten bate van de 
geïnterneerden in dat interneringsoord. Het comité van geïnterneerden, bedoeld in 
artikel 102, heeft het recht van toezicht op de administratie van de cantine en op het 
beheer van dit fonds . 
Bij de opheffing van een interneringsoord zal het batig saldo van het hulpfonds 
worden overgemaakt naar het hulpfonds van een ander interneringsoord van geïnter
neerden van dezelfde nationaliteit, dan wel , indien een zodanig oord niet bestaat, naar 
een centraal hulpfonds, hetwelk ten voordele van alle geïnterneerden die in de macht 
van de gevangenhoudende mogendheid verblijven, zal worden beheerd. In geval van 
algemene invrijheidstelling zullen de saldi door de gevangenhoudende mogendheid 
worden behouden, tenzij anders overeengekomen tussen de betrokken mogendheden. 

Artikel 88 

In alle interneringsoorden, blootgesteld aan luchtbombardementen of andere oorlogs
gevaren, zal een voldoend aantal passende schuilplaatsen worden ingericht om de 
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nodige bescherming te verzekeren. In geval van alarm moeten de geïnterneerden zich 
zo spoedig mogelijk daarheen kunnen begeven, met uitzondering van hen die mochten 
deelnemen aan de bescherming van hun verblijven tegen bovengenoemde gevaren. 
iedere beschermingsmaatregel welke ten behoeve van de bevolking wordt genomen, 
zal evenzeer op hen van toepassing zijn. 
In de interneringsoorden moeten voldoende voorzorgsmaatregelen tegen brandgevaar 
worden genomen. 

HOOFDSTUK 111 

Voeding en kleding 

Artikel 89 

Het dagelijks voedselrantsoen van geïnterneerden moet, wat hoeveelheid, hoedanig
heid en afwisseling betreft, voldoende zijn om een normale gezondheidstoestand 
te verzekeren en het ontstaan van stoornissen door gemis aan bepaalde stoffen te 
voorkomen. Rekening moet ook worden gehouden met de voeding waaraan de ge
interneerden gewend waren. 
Geïnterneerden zullen bovendien de middelen ontvangen om zelf het extra voedsel 
waarover zij mochten beschikken, toe te bereiden. 
Voldoende drinkwater moet aan de geïnterneerden worden verstrekt. Het gebruik 
van tabak is geoorloofd. 
Geïnterneerden die arbeiden, moeten extra voeding ontvangen in evenredigheid met 
de aard van de arbeid welke zij verrichten. 
Zwangere en zogende vrouwen en kinderen beneden 15 jaar moeten extra voeding 
ontvangen, overeenkomstig hun lichamelijke behoeften. 

Artikel 90 

Alle faciliteiten zullen aan geïnterneerden worden verleend om zich te voorzien van 
kleding, schoeisel en extra ondergoed, zowel op het ogenblik van hun aanhouding 
als later, indien zulks nodig is. Indien geïnterneerden niet beschikken over voldoende 
kleding, gelet op het klimaat, en zij zich deze niet zelf kunnen verschaffen, zal de 
gevangenhoudende mogendheid hun die kleding kosteloos verstrekken. 
Kledingstukken welke de gevangenhoudende mogendheid aan geïnterneerden ver
strekt, en uitwendige merktekens welke op de kleding van geïnterneerden worden 
aangebracht, mogen geen onterend karakter hebben, noch hen belachelijk maken. 
Werkende geïnterneerden moeten voor hun arbeid geschikte kleding ontvangen, 
waaronder begrepen beschermende kleding, telkens wanneer de aard van de arbeid 
zulks vereist. 

164 

Y-cie
.n

l



:e geïnterneerden zich 
; . an hen die mochten 
=-genoemde gevaren. 

· "'9 wordt genomen, 

e- tegen brandgevaar 

eelheid, hoedanig
-=011dheidstoestand 
:e aaide stoffen te 
- ; waaraan de ge-

-et extra voedsel 

= e'lredigheid met 

="' extra voeding 

-e voorzien van 
- ~1 aanhouding 
o-;er voldoende 

:::: affen, zal de 

ee•den worden 
= jk maken. 

- -g ontvangen, 
- an de arbeid 

HOOFDSTUK IV 

Hygiëne en geneeskundige verzorging 

Artikel 91 

leder interneringsoord moet voorzien zijn van een behoorlijk ziekenverblijf geplaatst 
onder het gezag van een bevoegd geneesheer, waar de geïnterneerden de verzor
ging welke zij nodig mochten hebben, zomede een passende diëetvoeding kunnen 
ontvangen. Isolatievertrekken moeten worden bestemd voor gevallen van besmette
lijke of geesteszieken. 
Kraamvrouwen en geïnterneerden, lijdende aan een ernstige ziekte, of wier toestand 
een bijzondere behandeling, operatief ingrijpen of verzorging in een ziekeninrichting 
noodzakelijk maakt, moeten in een inrichting welke geschikt is om hen te behandelen, 
worden opgenomen en daar een verzorging ontvangen, welke niet mag achterstaan 
bij die welke aan de bevolking in het algemeen wordt gegeven. 
Geïnterneerden zullen bij voorkeur door geneeskundig personeel van hun eigen 
nationaliteit worden behandeld. 
Geïnterneerden mag niet worden verhinderd zich bij de geneeskundige autoriteiten 
voor onderzoek aan te melden. De geneeskundige autoriteiten van de gevangen
houdende mogendheid zullen aan iedere behandelde geïnterneerde op diens verzoek 
een officiële verklaring verstrekken, welke de aard van zijn ziekte of verwonding en 
de duur en aard van zijn behandeling vermeldt. Een duplicaat van die verklaring zal 
aan het centraal informatiebureau, bedoeld in artikel 140, worden gezonden. 
De behandeling van een geïnterneerde zal kosteloos geschieden, evenals het ver
schaffen van de apparatuur, nodig om hem in goede gezondheid te houden, in het 
bijzonder van tand- of andere prothesen en van brillen. 

Artikel 92 

Ten minste éénmaal per maand zullen geneeskundige inspecties van de geïnterneer
den worden gehouden. De inspecties hebben in het bijzonder ten doel de algemene 
gezondheids- en voedingstoestand en staat van zindelijkheid der geïnterneerden te 
controleren, zomede besmettelijke ziekten, in het bijzonder tuberculose, geslachts
ziekten en malaria, op te sporen. De inspecties zullen in het bijzonder een controle 
op het lichaamsgewicht van iedere geïnterneerde en, ten minste éénmaal per jaar, 
een röntgenologisch onderzoek omvatten. 

HOOFDSTUK V 

Godsdienst, studie en lichaamsoefeningen 

Artikel 93 

Geïnterneerden genieten volledige vrijheid om hun godsdienstplichten te vervullen 
waaronder begrepen het bijwonen van hun erediensten, mits zij zich gedragen naar 
de door de gevangenhoudende autoriteiten voorgeschreven maatregelen van orde. 
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Geïnterneerde bedienaars van een eredienst zijn bevoegd hun ambt vrijelijk onder 
hun geloofsgenoten uit te oefenen. Te dien einde zal de gevangenhoudende mogend
heid zorg dragen, dat zij evenredig worden verdeeld over de verschillende inter
neringsoorden waarin zich geïnterneerden bevinden, die dezelfde taal spreken en 
dezelfde godsdienst belijden. Indien het aantal van de bedienaars niet voldoende is, 
zal de gevangenhoudende mogendheid hun de nodige faciliteiten verlenen, waaronder 
vervoermiddelen, ten einde zich van het ene interneringsoord naar het andere te 
begeven, en zal hun worden toegestaan de geïnterneerden in ziekeninrichtingen te 
bezoeken. Bedienaars van een eredienst genieten voor hun ambtelijke aangelegen
heden vrijheid van correspondentie met de geestelijke overheden van het land waar 
zij zijn geïnterneerd, en, voor zover mogelijk, met de internationale godsdienstige 
organisaties van hun geloofsbelijdenis. Die correspondentie wordt niet geacht deel 
uit te maken van het aantal brieven en briefkaarten, bedoeld in artikel 107, maar is 
wel onderworpen aan de bepalingen van artikel 112. 
Wanneer geïnterneerden niet beschikken over de bijstand van bedienaars van hun 
eredienst, of deze in onvoldoend aantal aanwezig zijn, mag de plaatselijke geestelijke 
overheid van dezelfde geloofsbelijdenis, in overleg met de gevangenhoudende mo
gendheid, een geestelijke van hetzelfde geloof als dat der geïnterneerden aanwijzen, 
dan wel, indien zulks uit confessioneel oogpunt mogelijk is, een geestelijke van een 
aanverwant geloof of een daartoe bekwame leek. Deze zal de voordelen genieten, 
verbonden aan het ambt dat hij op zich heeft genomen. De aldus aangewezen perso
nen moet zich gedragen naar alle voorschriften, door de gevangenhoudende mogend
heid vastgesteld in het belang van de orde en tucht en de veiligheid. 

Artikel 94 

De gevangenhoudende mogendheid zal bezigheden van intellectuele, opvoedende, 
ontspannende en sportieve aard onder de geïnterneerden aanmoedigen, hen daarbij 
geheel vrijlaten daaraan al of niet deel te nemen. Zij zal alle mogelijke maatregelen 
nemen om de uitoefening daarvan te verzekeren, in het bijzonder door geschikte 
lokaliteiten te hunner beschikking te stellen. 
Alle faciliteiten zullen aan geïnterneerden worden verleend om hun studiën voort te 
zetten of nieuwe te beginnen. Het onderwijs aan kinderen en jongelieden moet 
worden verzekerd; zij moeten scholen kunnen bezoeken, hetzij in, hetzij buiten het 
interneringsoord. 
Geïnterneerden moeten gelegenheid hebben zich te wijden aan lichaamsoefeningen 
en aan sport en spel in de open lucht. Daartoe moet in alle interneringsoorden worden 
voorzien in voldoende open ruimten. Speciale speelplaatsen zullen voor kinderen en 
jongelieden worden gereserveerd. 

Artikel 95 

De gevangenhoudende mogendheid mag geïnterneerden slechts arbeid doen ver
richten indien zij zulks wensen. Het gebruik voor arbeid welke, indien aan een niet-
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geïnterneerd beschermd persoon opgelegd, in strijd zou zijn met de artikelen 40 of 51 
van dit verdrag, alsmede het gebruik voor arbeid van onterende of vernederende 
aard, is in ieder geval verboden. 
Na een arbeidsperiode van zes weken mogen geïnterneerden te allen tijde verklaren 
het werk te willen beëindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
acht dagen. 
Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de gevangenhoudende mo
gendheid om geïnterneerde geneesheren, tandartsen of ander geneeskundig per
soneel te verplichten hun ambt uit te oefenen ten behoeve van hun mede-geïnterneer
den; om geïnterneerden te gebruiken voor administratieve en onderhoudswerkzaam
heden ten dienste van het interneringsoord; om die personen te belasten met werk
zaamheden in de keuken of andere huishoudelijke werkzaamheden, of ten slotte om 
hen te gebruiken voor werkzaamheden, dienend tot het beschermen van geïnterneer
den tegen luchtbombardementen of andere oorlogsgevaren. Echter mag geen geïnter
neerde worden verplicht werkzaamheden te verrichten, waarvoor hij door een be
voegd geneesheer lichamelijk ongeschikt is verklaard. 
De gevangenhoudende mogendheid is verplicht de gehele verantwoordelijkheid op 
zich te nemen voor alle arbeidsvoorwaarden, de geneeskundige verzorging, de beta
ling van de lonen en de vergoeding terzake van beroepsongevallen en -zieken. De 
arbeidsvoorwaarden en de vergoeding terzake van beroepsongevallen en -ziekten 
moeten overeenkomen met de nationale wetten en voorschriften en met het gebruik; 
zij mogen in geen geval achterstaan bij die, toegepast voor arbeid van dezelfde aard 
in dezelfde streek. De lonen zullen op billijke wijze worden vastgesteld bij overeen
komst tussen de gevangenhoudende mogendheid, de geïnterneerden en eventueel de 
werkgever, indien deze een ander is dan de gevangenhoudende mogendheid, onver
minderd de verplichting van de gevangenhoudende mogendheid om kosteloos te 
voorzien in het onderhoud van de geïnterneerde en in de geneeskundige verzorging 
welke zijn gezondheidstoestand noodzakelijk maakt. Geïnterneerden die blijvend 
worden gebruikt voor werkzaamheden, genoemd in het derde lid van dit artikel, zullen 
van de gevangenhoudende mogendheid een billijk loon ontvangen; de arbeidsvoor
waarden en de vergoeding terzake van beroepsongevallen en -ziekten mogen niet 
achterstaan bij die, toegepast voor arbeid van dezelfde aard in dezelfde streek. 

Artikel 96 

iedere werkgroep moet administratief ingedeeld zijn bij een interneringsoord. De 
bevoegde autoriteiten van de gevangenhoudende mogendheid en de commandant 
van dat interneringsoord zullen verantwoordelijk zijn voor de naleving van de be
palingen van dit verdrag in de werkgroep. De commandant zal dagelijks een lijst 
bijhouden van de onder hem ressorterende werkgroepen en deze ter beschikking 
stellen van de gedelegeerden van de beschermende mogendheid, het Internationale 
comité van het Rode Kruis of enige andere menslievende organisatie, die het inter
neringsoord mochten bezoeken. 
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HOOFDSTUK VI 

Persoonlijke eigendommen en geldmiddelen 

Artikel 97 

Geïnterneerden zijn gerechtigd goederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik 
te behouden. Geldbedragen, chèques, waardepapieren, enz., evenals voorwerpen van 
waarde, welke zij bij zich hebben, mogen hun slechts overeenkomstig vastgestelde 
regelen worden ontnomen. Een gespecificeerd ontvangstbewijs moet hun daarvoor 
worden overhandigd. 
De geldbedragen moeten op de rekening van iedere geïnterneerde worden tegoed
geschreven, zoals bepaald in artikel 98. Die bedragen mogen niet worden omgerekend 
in een andere muntsoort, tenzij de wetten van het land waar de eigenaar geïnterneerd 
is, zulks vereisen of de geïnterneerde daarin toestemt. 
Voorwerpen welke bovenal een persoonlijke of gevoelswaarde hebben, mogen hun 
niet worden ontnomen. 
Een vrouwelijke geïnterneerde mag uitsluitend door een vrouw worden gefouilleerd. 
Bij hun invrijheidstelling of repatriëring zullen de geïnterneerden in geld ontvangen 
het tegoed van hun rekening, bijgehouden overeenkomstig artikel 98, benevens alle 
voorwerpen, geldbedragen, chèques, waardepapieren enz., welke hun tijdens de 
internering zijn ontnomen, met uitzondering van de voorwerpen of waardepapieren, 
door de gevangenhoudende mogendheid op grond van haar van kracht zijnde wetten 
achtergehouden. Ingeval eigendommen van een geïnterneerde op grond van die 
wetten worden achtergehouden, zal de belanghebbende een gespecificeerd ont
vangstbewijs ontvangen. 
Familiepapieren en identiteitsbewijzen, welke geïnterneerden bij zich hebben, mogen 
hun slechts tegen ontvangstbewijs worden ontnomen. Nimmer mogen geïnterneerden 
zonder identiteitsbewijs zijn. Indien zij er geen bezitten, zullen zij speciale door de 
gevangenhoudende autoriteiten opgestelde bewijzen ontvangen, welke voor hen tot 
het einde der internering als identiteitsbewijs zullen dienen. 
Geïnterneerden mogen enig geld in gangbare munt of in de vorm van aankoop
bonnen bij zich dragen, ten einde inkopen te kunnen doen. 

Artikel 98 

Aan iedere geïnterneerde zal op geregelde tijden een toelage worden uitbetaald om 
hem in staat te stellen levensmiddelen en voorwerpen als tabak, toiletartikelen, enz. 
te kopen. Die toelagen kunnen worden verstrekt in de vorm van credieten of aan
koopbonnen. 
Geïnterneerden mogen bovendien toelagen ontvangen van de mogendheid van welke 
zij onderdanen zijn, van de beschermende mogendheden, van iedere organisatie tot 
hulpverlening of van hun familie, alsmede de opbrengst van hun eigendommen 
overeenkomstig de wetten van de gevangenhoudende mogendheid. Het bedrag der 
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toelagen, toegekend door de mogendheid van welke zij onderdanen zijn, zal gelijk 
zijn voor iedere categorie van geïnterneerden (gebrekkigen, zieken, zwangere vrou
wen, enz.) en mag niet door die mogendheid worden vastgesteld noch door de gevan
genhoudende mogendheid worden verdeeld op grondslag van onderscheid tussen 
geïnterneerden, als in artikel 27 van dit verdrag verboden. 
De gevangenhoudende mogendheid zal voor iedere geïnterneerde een rekening 
aanhouden, waarop tegoedgeschreven zullen worden de in dit artikel genoemde 
toelagen, het door de geïnterneerde verdiend loon en de door hem ontvangen geld
zendingen benevens de geldbedragen welke hem zijn ontnomen en ingevolge de op 
het grondgebied waar de geïnterneerde zich bevindt, van kracht zijnde wetten, be
schikbaar mochten zijn. Voor zover verenigbaar met de in het betrokken land van 
kracht zijnde wetten, zullen aan een geïnterneerde alle faciliteiten worden verleend 
om geldzendingen over te maken aan zijn familie en aan de personen die van hem 
afhankelijk zijn. Hij mag van die rekening de bedragen opnemen, nodig voor zijn per
soonlijke uitgaven, binnen de door de gevangenhoudende mogendheid vastgestelde 
grenzen. Hij zal te allen tijde, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de gelegenheid 
hebben navraag te doen naar de stand van zijn rekening of zich daarvan uittreksels te 
verschaffen. De stand van de rekening zal, op verzoek, aan de beschermende mo
gendheid worden medegedeeld, terwijl de rekening de geïnterneerde zal volgen in 
geval van overplaatsing. 

HOOFDSTUK VII 

Administratie en tucht 

Artikel 99 

leder interneringsoord zal worden geplaatst onder het gezag van een officier of ver
antwoordelijk ambtenaar, daartoe gekozen uit de geregelde krijgsmacht of de be
staande civiele administratie van de gevangenhoudende mogendheid. De officier of 
ambtenaar, belast met het gezag over het interneringsoord, moet in het bezit zijn 
van de tekst van dit verdrag in de officiële taal of één der officiële talen van zijn land 
en zal verantwoordelijk zijn voor de toepassing daarvan. Het personeel, belast met 
het toezicht op geïnterneerden, moet onderricht zijn in de bepalingen van dit verdrag 
en van de reglementen, vastgesteld om de toepassing daarvan te verzekeren. 
De tekst van dit verdrag en de teksten van bijzondere overeenkomsten, ingevolge dit 
verdrag gesloten, zullen, in een voor de geïnterneerden begrijpelijke taal, in het 
interneringsoord worden aangeslagen of zich in het bezit van het comité van ge
interneerden bevinden. 
Voorschriften, orders, waarschuwingen en bekendmakingen van iedere aard zullen 
aan de geïnterneerden worden medegedeeld en in een voor hen begrijpelijke taal in 
het interneringsoord worden aangeslagen. 
Alle orders en bevelen, tot geïnterneerden persoonlijk gericht, moeten eveneens in 
een voor hen begrijpelijke taal worden gegeven. 
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Artikel 100 

De tucht in interneringsoorden moet verenigbaar zijn met de beginselen van mense
lijkheid en mag in geen geval voorschriften inhouden, welke aan geïnterneerden 
lichamelijke inspanning gevaarlijk voor hun gezondheid, dan wel lichamelijke of 
geestelijk martelingen zouden opleggen. Tatouëring of het aanbrengen van herken
ningstekens op het lichaam is verboden. 
In het bijzonder zijn verboden langdurig staan of langdurige appèls, lichamelijke 
oefeningen als strafmaatregel, militaire exercities en beperkingen van het voedsel
rantsoen. 

Artikel 101 

Geïnterneerden hebben het recht bij de autoriteiten in wier macht zij zich bevinden, 
verzoeken in te dienen met betrekking tot het interneringsregiem waaraan zij zijn 
onderworpen. 
Evenzo hebben zij onbeperkt het recht, hetzij door tussenkomst van het comité van 
geïnterneerden, hetzij rechtstreeks indien zij zulks noodzakelijk achten, zich te wen
den tot de vertegenwoordigers van de beschermende mogendheid, om hun aan
dacht te vestigen op de punten waarover zij zich mochten hebben te beklagen met 
betrekking tot het regiem der internering. 
De verzoeken en klachten moeten met spoed en zonder wijziging worden doorge
zonden. Zelfs indien de klachten als ongegrond worden aangemerkt, mogen zij geen 
aanleiding geven tot enigerlei bestraffing. 
De comité's van geïnterneerden kunnen aan de vertegenwoordigers van de bescher
mende mogendheid periodieke rapporten over de toestand in de interneringsoorden 
en de behoeften van de geïnterneerden zenden. 

Artikel 102 

In ieder interneringsoord zullen de geïnterneerden iedere zes maanden, bij vrije en 
geheime stemming, de leden van een comité kiezen, dat tot taak zal hebben hen te 
vertegenwoordigen bij de autoriteiten van de gevangenhoudende mogendheid, bij de 
beschermende mogendheden, het Internationale comité van het Rode Kruis en bij 
iedere andere organisatie tot hulpverlening aan de geïnterneerden. De leden van dit 
comité zijn herkiesbaar. 
De aldus gekozen geïnterneerden zullen in functie treden nadat hun verkiezing door 
de gevangenhoudende autoriteiten is goedgekeurd. De redenen voor een eventuele 
weigering of ontzetting moeten aan de belanghebbende beschermende mogendheden 
worden medegedeeld. 

Artikel 103 

De comité's van geïnterneerden moeten het lichamelijk, moreel en geestelijk welzijn 
der geïnterneerden bevorderen. 
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In het bijzonder ingeval de geïnterneerden mochten besluiten in hun midden een 
systeem van onderlinge bijstand te organiseren, zal deze organisatie tot de bevoegd
heid van de comité's behoren, naast de bijzondere werkzaamheden waarmede zij 
ingevolge andere bepalingen van dit verdrag zijn belast. 

Artikel 104 

Leden van comité's van geïnterneerden mogen niet tot enige andere arbeid worden 
verplicht, indien de uitoefening van hun functie daardoor zou worden bemoeilijkt. 
Leden der comité's kunnen onder de geïnterneerden de hulpkrachten aanwijzen, 
die zij nodig mochten hebben. Alle nodige faciliteiten zullen hun worden verleend, in 
het bijzonder een zekere mate van bewegingsvrijheid, vereist voor de vervulling van 
hun taak (bezoeken aan werkgroepen, het in ontvangst nemen van goederen, enz.). 
Evenzo zullen alle faciliteiten worden verleend aan de leden der comité's voor hun 
correspondentie per post en telegraaf met de gevangenhoudende autoriteiten, de 
beschermende mogendheden, het Internationale comité van het Rode Kruis en hun 
gedelegeerden, alsmede met de organisaties tot hulpverlening aan geïnterneerden. 
Leden der comité 's, die zich in een werkgroep bevinden, zullen dezelfde faciliteiten 
genieten voor hun correspondentie met het comité van het interneringsoord waartoe 
de werkgroep behoort. Die correspondentie mag niet worden beperkt, noch worden 
beschouwd als een deel van het in artikel 107 genoemd aantal brieven en briefkaarten. 
Geen lid van een comité mag worden overgeplaatst zonder dat hem een redelijke 
tijd is gelaten zijn opvolger op de hoogte te stellen van de lopende zaken. 

HOOFDSTUK VIII 

Betrekkingen met de buitenwereld 

Artikel 105 

Zodra zij beschermde personen interneren, zullen de gevangenhoudende mogend
heden aan hen en aan de mogendheid van welke zij onderdanen zijn, en aan hun 
beschermende mogendheid de maatregelen ter kennis brengen, welke zij tot uitvoe
ring van de bepalingen van dit hoofdstuk hebben genomen. Evenzo zullen zij iedere 
wijziging in die maatregelen ter kennis van de betrokken partijen brengen. 

Artikel 106 

Zodra hij is geïnterneerd of uiterlijk één week na aankomst in een interneringsoord 
en evenzo in geval van ziekte, overbrenging naar een ander interneringsoord of naar 
een ziekeninrichting, zal iedere geïnterneerde in de gelegenheid worden gesteld ener
zijds aan zijn familie en anderzijds aan het centraal bureau, bedoeld in artikel 140, 
rechtstreeks een interneringskaart te zenden, zo mogelijk overeenkomstig het als 
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bijlage aan dit verdrag gehecht model, welke hen inlicht over zijn internering, adres 
en gezondheidstoestand. Bedoelde kaarten moeten met de grootst mogelijke spoed 
worden doorgezonden en mogen op geen enkele wijze worden opgehouden. 

Artikel 107 

Geïnterneerden zijn gerechtigd brieven en briefkaarten te verzenden en te ontvan
gen. Indien de gevangenhoudende mogendheid het noodzakelijk acht het aantal 
door iedere geïnterneerde te verzenden brieven en briefkaarten te beperken, mag dit 
aantal niet lager worden gesteld dan twee brieven en vier briefkaarten per maand, 
zoveel mogelijk overeenkomstig de als bijlagen aan dit verdrag gehechte modellen. 
Indien de tot geïnterneerden gerichte correspondentie moet worden beperkt, mag dat 
slechts worden voorgeschreven door de mogendheid van welke zij onderdanen zijn, 
eventueel op verzoek van de gevangenhoudende mogendheid. Die brieven en brief
kaarten moeten binnen een redelijke termijn worden vervoerd; zij mogen niet worden 
opgehouden of achtergehouden bij wijze van tuchtmaatregel. 
Geïnterneerden die sedert lang zonder bericht van hun naaste familieleden zijn, of 
die niet in de gelegenheid zijn langs de gewone weg bericht van hen te ontvangen of 
aan hen te zenden, evenals degenen die zich zeer ver van de hunnen bevinden, zijn 
gerechtigd telegrammen te zenden, tegen betaling van de telegraafkosten in de 
muntsoort waarover zij beschikken. Die maatregel zal eveneens voor hen van toepas
sing zijn in als dringend erkende gevallen. 
In de regel zal de correspondentie van geïnterneerden in hun moedertaal worden ge
voerd. De partijen bij het conflict kunnen correspondentie in andere talen toestaan. 

Artikel 108 

Geïnterneerden zijn gerechtigd, per post of op iedere andere wijze, persoonlijke of 
collectieve zendingen te ontvangen, welke in het bijzonder bevatten levensmiddelen, 
kleding, geneeskundige benodigdheden, alsmede boeken en voorwerpen tot voor
ziening in hun behoeften op godsdienstig terrein of op het gebied van ontwikkeling of 
ontspanning. Die zendingen zullen de gevangenhoudende mogendheid in genen dele 
ontheffen van de verplichtingen welke krachtens dit verdrag op haar rusten. 
Ingeval het om militaire redenen noodzakelijk is de hoeveelheid van die zendingen 
te beperken, moeten de beschermende mogendheid, het Internationale comité van 
het Rode Kruis of enige andere organisatie tot hulpverlening aan de geïnterneerden, 
belast met het verzenden van de zendingen, daarmede behoorlijk in kennis worden 
gesteld. 
De wijze van verzending van persoonlijke of collectieve zendingen zal, zo nodig, 
worden geregeld bij bijzondere overeenkomst tussen de belanghebbende mogend
heden, welke in geen geval vertraging in de ontvangst door de geïnterneerden van 
zendingen tot hulpverlening mag veroorzaken. Zendingen van levensmiddelen of 
kleding mogen geen boeken bevatten; zendingen van geneeskundige benodigdheden 
zullen in het algemeen in collectieve pakketten worden verzonden. 
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Artikel 109 

Bij gebreke van bijzondere overeenkomsten tussen partijen bij het conflict over de 
wijze van ontvangst en verdeling van collectieve zendingen tot hulpverlening, zal 
het reglement betreffende collectieve zendingen, hetwelk als bijlage aan dit verdrag 
is gehecht, van toepassing zijn. 
Bovenbedoelde bijzondere overeenkomsten mogen in geen geval het recht van de 
comité's van geïnterneerden beperken om bezit te nemen van voor geïnterneerden 
bestemde collectieve zendingen tot hulpverlening, over te gaan tot de verdeling daar
van en daarover te beschikken in het belang van de geadresseerden. 
Deze overeenkomsten mogen evenmin het recht beperken van de vertegenwoordigers 
van de beschermende mogendheid, het Internationale comité van het Rode Kruis 
of enige andere organisatie tot hulpverlening aan geïnterneerden, belast met het 
verzenden van de collectieve zendingen, om toe te zien op de verdeling daarvan 
onder de geadresseerden. 

Artikel 110 

Alle zendingen tot hulpverlening aan geïnterneerden zullen vrijgesteld zijn van invoer
rechten, accijnzen en andere rechten. 
Alle postzendingen, pakketten tot hulpverlening en geldzendingen inbegrepen, uit 
andere landen gezonden aan geïnterneerden dan wel door hen verzonden per post, 
hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van de informatiebureaus, bedoeld in 
artikel 136, en het centraal informatiebureau, bedoeld in artikel 140, zullen vrijgesteld 
zijn van port, zowel in het land van herkomst en van bestemming, als in de landen van 
doorvoer. Te dien einde zullen, in het bijzonder, de vrijstellingen, voorzien in het 
Wereldpostverdrag van 1947 en in de overeenkomsten van de Wereldpostvereniging 
ten behoeve van burgers van vijandelijke nationaliteit, vastgehouden in kampen of in 
burgergevangenissen, worden uitgebreid tot de andere geïnterneerde personen die 
krachtens dit verdrag worden beschermd. De landen die niet zijn aangesloten bij 
bovengenoemde regelingen, zijn verplicht port-vrijdom te verlenen onder dezelfde 
voorwaarden. 
De vervoerskosten van zendingen tot hulpverlening, bestemd voor geïnterneerden, 
welke, ten gevolge van haar gewicht of om enige andere reden, hun niet per post 
kunnen worden toegezonden, zullen ten laste komen van de gevangenhoudende mo
gendheid in alle gebieden welke zich onder haar gezag bevinden. De overige mogend
heden die partij zijn bij dit verdrag, zullen de vervoerkosten in haar onderscheiden 
gebieden dragen. 
De uit het vervoer van die zendingen voortvloeiende kosten welke niet worden ge
dekt door de bepalingen van de voorgaande leden, zullen ten laste komen van de 
afzender. 
De hoge verdragsluitende partijen zullen er zoveel mogelijk naar streven de tarieven, 
berekend voor telegrammen welke door geïnterneerden verzonden of aan hen gericht 
worden, te verlagen. 
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Artikel 111 

Ingeval militaire operaties de betrokken mogendheden zouden beletten de op haar 
rustende verplichtingen na te komen om het vervoer van de zendingen, bedoeld in de 
artikelen 106, 107, 108 en 113, te verzorgen, mogen de betrokken beschermende 
mogendheden, het Internationale comité van het Rode Kruis of enige andere orga
nisatie, die daarvoor toestemming van de partijen bij het conflict heeft ontvangen, 
trachten het vervoer van die zendingen te doen plaats vinden met passende middelen 
(spoorwegwagons, vrachtauto's, vaartuigen of vliegtuigen, enz.). De hoge verdrag
sluitende partijen zullen trachten hun tot dat doel die vervoermiddelen te verschaffen 
en het verkeer ervan toe te staan, in het bijzonder door het verstrekken van de nodige 
vrijgeleiden. 
Die vervoermiddelen mogen eveneens worden gebruikt om te vervoeren: 

a. de correspondentie, lijsten en rapporten, uitgewisseld tussen het centraal in
formatiebureau, bedoeld in artikel 140, en de nationale bureaus, bedoeld in 
artikel 136; 

b. de correspondentie en rapporten betreffende geïnterneerden, welke de be
schermende mogendheden, het Internationale comité van het Rode Kruis of 
enige andere organisatie tot hulpverlening aan de geïnterneerden, uitwisselen 
hetzij met hun eigen gedelegeerden, hetzij met de partijen bij het conflict. 

Deze bepalingen beperken in genen dele het recht van iedere partij bij het conflict 
om, indien zij zulks verkiest, het vervoer op andere wijze te organiseren en vrijgelei
den te verstrekken op overeen te komen voorwaarden. 
De kosten, veroorzaakt door het gebruik van de vervoermiddelen, zullen naar even
redigheid worden gedragen door de partijen bij het conflict, wier onderdanen daarvan 
profijt trekken. 

Artikel 112 

De censuur van aan geïnterneerden gerichte of door hen verzonden correspondentie 
moet zo snel mogelijk geschieden. 
Het onderzoek van voor geïnterneerden bestemde zendingen mag niet op zodanige 
wijze geschieden, dat de daarin aanwezige levensmiddelen aan bederf worden bloot
gesteld en zal worden uitgevoerd in tegenwoordigheid van de geadresseerde of van 
een door hem gevolmachtigd mede-geïnterneerde. De uitreiking van persoonlijke of 
collectieve zendingen aan geïnterneerden mag niet worden vertraagd onder voor
wendsel van moeilijkheden bij de censuur. 
leder verbod om te corresponderen, door de partijen bij het conflict om militaire of 
politieke redenen uitgevaardigd, mag slechts van tijdelijke aard en van zo kort 
mogelijke duur zijn. 

Artikel 113 

De gevangenhoudende mogendheden zullen alle redelijke faciliteiten verlenen voor 
de verzending, door tussenkomst van de beschermende mogendheid of het centraal 
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bureau, bedoeld in artikel 140, of op andere wijze, van testamenten, volmachten of 
andere documenten, bestemd voor geïnterneerden of door hen verzonden. 
In alle gevallen zullen de gevangenhoudende mogendheden voor de geïnterneerden 
het opstellen en legaliseren van die documenten in de juiste en wettige vorm verge
makkelijken; te dien einde zullen zij hun in het bijzonder toestaan een rechtsgeleerde 
te raadplegen. 

Artikel 114 

De gevangenhoudende mogendheid zal aan geïnterneerden alle faciliteiten verlenen 
om hen in staat te stellen hun eigendommen te beheren, voor zover zulks verenigbaar 
is met het geïnterneerd zijn en met de van kracht zijnde wetten. Te dien einde kan 
die mogendheid hun, in dringende gevallen en indien de omstandigheden zulks 
veroorloven, toestaan het interneringsoord te verlaten. 

Artikel 115 

In alle gevallen waarin een geïnterneerde partij is in een proces voor welk gerecht 
ook, moet de gevangenhoudende mogendheid, indien de geïnterneerde zulks ver
zoekt, het gerecht op de hoogte stellen van zijn internering en binnen de wettelijke 
grenzen zorg dragen, dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen, opdat hij 
geen nadeel ondervindt van het feit van zijn internering, wat betreft de voorbereiding 
en het voeren van zijn proces of de tenuitvoerlegging van iedere uitspraak van 
het gerecht. 

Artikel 116 

Aan iedere geïnterneerde zal worden toegestaan, met geregelde tussenpozen en zo 
dikwijls mogelijk, bezoek te ontvangen, in de eerste plaats van zijn naaste verwanten. 
In dringende gevallen en voor zover mogelijk, in het bijzonder in geval van over
lijden of ernstige ziekte van een familielid, zal aan de geïnterneerde worden toege
staan zijn gezin te bezoeken. 

HOOFDSTUK IX 

Strafrechtelijke en tuchtrechtelijke sancties 

Artikel 117 

Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, blijven de wetten welke van kracht 
zijn op het grondgebied waar de geïnterneerden zich bevinden, van toepassing op 
geïnterneerden die gedurende de internering vergrijpen plegen. 
Indien wetten, reglementen of orders handelingen, begaan door geïnterneerden, 
strafbaar stellen, terwijl dezelfde feiten niet strafbaar zijn wanneer zij worden begaan 
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door niet-geïnterneerde personen, mogen zodanige handelingen slechts tuchtrechte
lijke straffen ten gevolge hebben. 
Een geïnterneerde mag slechts éénmaal worden gestraft voor hetzelfde feit of op 
dezelfde telastelegging. 

Artikel 118 

Bij het bepalen van de straf moeten de gerechten of autoriteiten, in zo ruim 
mogelijke mate, rekening houden met het feit, dat de verdachte geen onderdaan is van 
de gevangenhoudende mogendheid. Zij zijn vrij de straf, gesteld op het vergrijp 
waarvan de geïnterneerde wordt beschuldigd, te verminderen en zijn derhalve niet 
gehouden de voorgeschreven minimum-straf op te leggen. 
Opsluiting in lokaliteiten zonder daglicht en, in het algemeen, iedere vorm van 
wreedheid zijn verboden. 
Geïnterneerden die een tuchtrechtelijke of gerechtelijke straf hebben ondergaan, 
mogen niet verschillend van de andere geïnterneerden worden behandeld. 
De duur van de voorlopige hechtenis, door een geïnterneerde ondergaan, zal in 
mindering worden gebracht op iedere tuchtrechtelijke of gerechtelijke vrijheidsstraf 
welke hem mocht worden opgelegd. 
De comité's van geïnterneerden zullen op de hoogte worden gesteld van alle ge
rechtelijke stappen, ondernomen tegen de geïnterneerden die zij vertegenwoordigen, 
alsmede van de resultaten. 

Artikel 119 

De tuchtrechtelijke straffen welke op geïnterneerden mogen worden toegepast, zijn: 
1. een boete van ten hoogste 50% van het loon, bedoeld in artikel 95, gedurende 

een tijdvak van niet meer dan dertig dagen; 
2. intrekking van voorrechten welke boven de in dit verdrag voorgeschreven 

behandeling zijn verleend; 
3. corvéediensten tot ten hoogste twee uur per dag, in verband met het onder

houd van het interneringsoord ; 
4. arrest. 

In geen geval mogen tuchtrechtelijke straffen onmenselijk, ruw of gevaarlijk voor de 
gezondheid van de geïnterneerden zijn. Rekening moet worden gehouden met de 
leeftijd, sekse en gezondheidstoestand van de geïnterneerde. 
De duur van één enkele straf mag in geen geval dertig achtereenvolgende dagen 
overschrijden, zelfs niet indien een geïnterneerde zich op het ogenblik dat zijn zaak 
wordt behandeld, mocht hebben te verantwoorden voor meer dan één tuchtrechtelijk 
vergrijp, onverschillig of die feiten al dan niet met elkander in verband staan. 

Artikel 120 

Geïnterneerden die wederom worden gegrepen na te zijn ontvlucht of bij een poging 
tot ontvluchting, mogen slechts tuchtrechtelijk worden gestraft, zelfs in geval van 
recidive. 
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ruim 

In afwijking van het derde lid van artikel 118, mogen geïnterneerden die we~ens 
ontvluchting of poging daartoe worden gestraft, worden onderworpen aan een spe
ciale bewaking, mits zij hun gezondheid niet ongunstig beïnvloedt, in een internerings
oord wordt toegepast en geen enkele waarborg welke dit verdrag hun biedt, 
teniet doet. 
Geïnterneerden die behulpzaam zijn geweest bij een ontvluchting of een poging 
daartoe. mogen uit dien hoofde slechts tuchtrechtelijk worden gestraft. 

Artikel 121 

Ontvluchting of poging daartoe zal, zelfs in geval van recidive, niet als een ver
zwarende omstandigheid worden beschouwd indien de geïnterneerde wordt verwezen 
naar een gerecht wegens tijdens deze ontvluchting of poging daartoe gepleegde 
vergrijpen. 
De partijen bij het conflict zullen zorg dragen, dat de bevoegde autoriteiten lank
moedigheid betrachten bij haar beslissing of een vergrijp, begaan door een geïnter
neerde, tuchtrechtelijk of strafrechtelijk moet worden afgedaan, in het bijzonder wat 
betreft feiten welke verband houden met een ontvluchting of een poging daartoe. 

Artikel 122 

Feiten welke tuchtrechtelijke vergrijpen inhouden, zullen onmiddellijk worden onder
zocht. Dit geldt in het bijzonder voor ontvluchting of poging daartoe; een wederom 
gevangengenomen geïnterneerde zal zo spoedig mogelijk aan de bevoegde autori
teiten worden overgegeven. 
In gevallen van tuchtrechtelijke vergrijpen zal het voorlopig arrest voor alle ge
interneerden tot het uiterste minimum worden beperkt en de duur van veertien dagen 
niet overschrijden ; de duur moet in alle gevallen op de vrijheidsstraf welke mocht 
worden opgelegd, in mindering worden gebracht. 
De bepalingen van de artikelen 124 en 125 zullen van toepassing zijn op geïnter
neerden die in voorlopig arrest zijn gesteld wegens een tuchtrechtelijk vergrijp. 

Artikel 123 

Onverminderd de bevoegdheid van gerechten en hoge autoriteiten, mag een tucht
rechtelijke straf alleen worden opgelegd door de commandant van het internerings
oord, of door een verantwoordelijk officier of ambtenaar die hem vervangt, of aan 
wie hij zijn tuchtrechtelijke bevoegdheden heeft gedelegeerd. 
Voordat een tuchtrechtelijke straf wordt opgelegd, moet aan de verdachte geïnter
neerde nauwkeurig worden medegedeeld van welke feiten hij wordt beschuldigd. 
Hem zal de gelegenheid worden gegeven uitleg te geven van zijn gedrag, zich te 
verdedigen, getuigen te doen horen en, zo nodig, de hulp van een bevoegde tolk in te 
roepen. De beslissing zal worden uitgesproken in tegenwoordigheid van de beschul
digde en van een lid van het comité van geïnterneerden. 

177 

Y-cie
.n

l



Tussen het aanzeggen van een tuchtrechtelijke straf en de tenuitvoerlegging daarvan 
daarvan mag niet meer dan één maand verlopen. 
Wanneer aan een geïnterneerde een nieuwe tuchtrechtelijke straf wordt opgelegd, zal 
tussen de tenuitvoerlegging van deze twee straffen een termijn van ten minste drie 
dagen verlopen, indien de duur van één dezer straffen tien dagen of meer bedraagt. 
De commandant van het interneringsoord moet een register van opgelegde tucht
rechtelijke straffen aanhouden, hetwelk ter inzage moet zijn voor vertegenwoordigers 
van de beschermende mogendheid. 

Artikel 124 

In geen geval mogen geïnterneerden naar strafinrichtingen (huizen van bewaring, 
gevangenissen, tuchthuizen, inrichtingen voor dwangarbeid, enz.) worden overge
bracht om daar tuchtrechtelijke straffen te ondergaan. 
De lokaliteiten waarin tuchtrechtelijke straffen worden ondergaan, moeten aan de 
eisen van hygiëne beantwoorden en in het bijzonder van voldoend nachtleger zijn 
voorzien; geïnterneerden die een straf ondergaan, moeten in de gelegenheid worden 
gesteld zich in staat van zindelijkheid te houden. 
Geïnterneerde vrouwen die een tuchtrechtelijke straf ondergaan, zullen in verblijven, 
afgescheiden van die der mannen, worden ondergebracht en onder rechtstreeks 
toezicht van vrouwen staan. 

Artikel 125 

Aan tuchtrechtelijk gestrafte geïnterneerden zal worden toegestaan dagelijks li
chaamsbeweging te nemen en in de open lucht te vertoeven gedurende ten minste 
twee uur. 
Op hun verzoek zal hun worden toegestaan zich op het dagelijks ziekenrapport te 
melden; zij zullen de verzorging ontvangen, welke hun gezondheidstoestand nood
zakelijk maakt, en, zo nodig, worden opgenomen in het ziekenverblijf van het inter
neringsoord of in een ziekeninrichting. 
Hun zal worden toegestaan te lezen en te schrijven, alsook brieven te verzenden 
en te ontvangen. Pakketten en geldzendingen kunnen hun echter worden onthouden 
tot na het einde van de straf; deze zullen intussen aan het comité van geïnterneerden 
worden toevertrouwd, dat aan het ziekenverblijf de aan bederf onderhevige levens
middelen welke zich in die paketten bevinden, zal overhandigen. 
Een tuchtrechtelijk gestrafte geïnterneerde mag niet van de voordelen van de 
bepalingen der artikelen 107 en 143 worden beroofd. 

Artikel 126 

De bepalingen van de artikelen 71 tot en met 76 zijn op overeenkomstige wijze van 
toepassing bij vervolging, ingesteld tegen geïnterneerden die zich op het eigen 
grondgebied van de gevangenhoudende mogendheid bevinden. 
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HOOFDSTUK X 

Overbrengen van geïnterneerden 

Artikel 127 

Het overbrengen van geïnterneerden moet steeds op menslievende wijze geschieden. 
Het moet in de regel per trein of met andere vervoermiddelen worden uitgevoerd en 
ten minste onder omstandigheden, gelijk aan die waaronder troepen van de gevangen
houdende mogendheid worden verplaatst. Ingeval, bij uitzondering, het overbrengen 
te voet moet geschieden, is zulks alleen toegestaan indien de lichamelijke toestand 
van de geïnterneerden dit veroorlooft, terwijl de overbrenging hen in geen geval aan 
overmatige vermoeienis mag blootstellen. 
De gevangenhoudende mogendheid moet gedurende de overbrenging aan de geïn
neerden drinkwater en voedsel in voldoende hoeveelheid, hoedanigheid en afwisse
ling verschaffen om hen in goede gezondheid te houden, zomede de nodige kleding, 
behoorlijke onderkomens en de nodige geneeskundige verzorging. Zij zal alle ver
eiste voorzorgen nemen om hun veiligheid gedurende het overbrengen te waarborgen 
en, vóór hun vertrek, een volledige lijst opstellen van de geïnterneerden die worden 
overgebracht. 
Zieke, gewonde of gebrekkige geïnterneerden, alsmede kraamvrouwen, mogen niet 
worden overgebracht indien hun gezondheid door de reis zou kunnen worden bena
deeld, tenzij hun veiligheid zulks dringend vereist. 
Indien het gevechtsfront een interneringsoord nadert, mogen de geïnterneerden die 
zich daarin bevinden, alleen dan worden overgebracht indien hun overbrenging kan 
plaats vinden onder omstandigheden welke voldoende kans op veiligheid bieden, 
of indien zij groter gevaar zouden lopen door ter plaatse te blijven dan door te worden 
overgebracht. 
Wanneer de gevangenhoudende mogendheid besluit geïnterneerden over te brengen, 
moet zij rekening houden met hun belangen, ten einde in het bijzonder de moeilijk
heden van hun repatriëring of terugkeer naar hun haardsteden niet te vergroten. 

Artikel 128 

In geval van overbrenging zullen de geïnterneerden officieel in kennis worden ge
steld met hun vertrek en nieuw postadres; die mededeling zal hun zo tijdig worden 
gedaan, dat zij hun bagage kunnen pakken en hun familie waarschuwen. 
Hun zal worden toegestaan hun persoonlijke bezittingen, hun correspondentie en de 
door hen ontvangen pakketten mede te nemen; het gewicht van de bagage mag, 
indien de omstandigheden van de overbrenging zulks vereisen, worden beperkt, maar 
in geen geval tot minder dan vijf en twintig kilogram per geïnterneerde. 
Correspondentie en postpakketten, aan hun vroeger interneringsoord geadresseerd, 
zullen hun onverwijld worden nagezonden. 
De commandant van het interneringsoord zal, in overleg met het comité van ge-
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interneerden, de nodige maatregelen nemen om te voorzien in het vervoer van de 
gemeenschappelijke bezittingen der geïnterneerden en van de bagage welke de ge
interneerden niet kunnen medenemen ten gevolge van beperkingen, opgelegd op 
grond van het tweede lid van dit artikel. 

HOOFDSTUK XI 

Overlijden 

Artikel 129 

Geïnterneerden kunnen hun testament deponeren bij de verantwoordelijke autori
teiten, die voor de bewaring daarvan zullen zorg dragen. In geval van overlijden 
van geïnterneerden, zullen de testamenten onverwijld aan de door de geïnterneerden 
aangewezen personen worden toegezonden. 
Het overlijden van iedere geïnterneerde afzonderlijk zal door een geneesheer wor
den vastgesteld ; een verklaring zal worden opgemaakt, waarin de doodsoorzaak 
en de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaats gevonden, worden 
vermeld. ' 
Een wettig ingeschreven officiële overlijdensakte zal worden opgemaakt overeen
komstig de voorschriften, geldend op het grondgebied waar het interneringsoord 
is gelegen; een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift zal onverwijld worden toe
gezonden aan de beschermende mogendheid en aan het centraal bureau, bedoeld 
in artikel 140. 

Artikel 130 

De gevangenhoudende autoriteiten zullen zorg dragen, dat de tijdens internering 
overleden geïnterneerden op eerbiedige wijze, zo mogelijk overeenkomstig het cere
monieel van de godsdienst welke zij beleden, worden begraven en dat hun graven 
worden ontzien, behoorlijk onderhouden en zodanig aangeduid, dat zij te allen tijde 
kunnen worden teruggevonden. 
Overleden geïnterneerden zullen ieder afzonderlijk worden begraven, tenzij over
macht een gemeenschappelijk graf noodzakelijk maakt. De lijken mogen alleen wor
den verbrand indien gebiedende hygiënische redenen of de godsdienst van de over
ledene zulks vereisen, dan wel deze de wens daartoe te kennen heeft gegeven. In 
geval van verbranding zal dit met opgave van redenen in de overlijdensakte van de 
geïnterneerde worden vermeld. De as moet met zorg door de gevangenhoudende 
autoriteiten worden bewaard en zo spoedig mogelijk aan de naaste familie worden 
overgedragen, indien deze zulks verzoekt. 
Zodra de omstandigheden zulks veroorloven en uiterlijk bij het einde der vijandelijk
heden, zal de gevangenhoudende mogendheid, door tussenkomst van de informatie
bureaus, bedoeld in artikel 136, aan de mogendheden tot welke de overleden ge
interneerden behoorden, de lijsten van de graven der overleden geïnterneerden doen 
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toekomen. Die lijsten moeten alle bijzonderheden bevatten, nodig om de overleden 
geïnterneerden te identificeren en de juiste plaats van hun graven vast te stellen. 

Artikel 131 

leder geval van dood of ernstige verwonding van een geïnterneerde, veroorzaakt of 
vermoed te zijn veroorzaakt door een schildwacht, een andere geïnterneerde of enig 
ander persoon, evenals ieder overlijden waarvan de oorzaak onbekend is, zal onmid
dellijk worden gevolgd door een officieel onderzoek van de zijde van de gevangen
houdende mogendheid. 
Een mededeling daaromtrent zal terstond aan de beschermende mogendheid worden 
gezonden. De verklaringen van alle getuigen zullen worden verzameld; een rapport, 
bevattende die verklaringen, zal worden opgesteld en aan genoemde mogendheid 
worden gezonden. 
Indien door het onderzoek de schuld van één of meer personen wordt vastgesteld, 
zal de gevangenhoudende mogendheid alle maatregelen nemen voor de gerechtelijke 
vervolging van de verantwoordelijke persoon of personen. 

HOOFDSTUK XII 

Invrijheidstelling repatriëring en onderbrenging op onzijdig gebied 

Artikel 132 

iedere geïnterneerde zal door de gevangenhoudende mogendheid in vrijheid worden 
gesteld zodra de redenen welke tot zijn internering hebben geleid, niet meer 
bestaan. 
Bovendien zullen de partijen bij het conflict ernaar streven gedurende de vijandelijk
heden overeenkomsten te sluiten voor de invrijheidstelling, repatriëring, terugkeer 
naar de woonplaats of onderbrenging op onzijdig gebied van bepaalde categorieën 
van geïnterneerden, in het bijzonder kinderen, zwangere vrouwen en moeders met 
zuigelingen en jonge kinderen, gewonden en zieken of geïnterneerden die een lang
durige gevangenschap hebben ondergaan. 

Artikel 133 

De internering eindigt zo spoedig mogelijk na het staken der vijandelijkheden. 
Geïnterneerden op het grondgebied van een partij bij het conflict, die strafrechtelijk 
worden vervolgd voor vergrijpen welke niet uitsluitend tuchtrechtelijk kunnen worden 
afgedaan, mogen worden achtergehouden tot het einde van het proces, eventueel 
tot het einde van de straf. Hetzelfde zal gelden voor hen die tevoren tot een vrijheids
straf werden veroordeeld. 
Bij overeenkomst tussen de gevangenhoudende mogendheid en de betrokken mo
gendheid zullen, na het einde der vijandelijkheden of van de bezetting van het grond
gebied, commissies worden ingesteld om verspreide geïnterneerden op te sporen. 
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Artikel 134 

De hoge verdragsluitende partijen zullen ernaar streven, bij het einde der vijandelijk
heden of der bezetting, de terugkeer van alle geïnterneerden naar hun voormal ige 
woonplaats te waarborgen, of hun repatriëring te vergemakkelijken. 

Artikel 135 

De gevangenhoudende mogendheid zal de kosten dragen van de terugkeer van de 
in vrijheid gestelde geïnterneerden naar de plaatsen waar zij op het ogenblik van hun 
internering woonachtig waren of, indien zij hen heeft aangehouden tijdens hun reis 
of in open zee, de kosten om hen te veroorloven hun reis te voltooien of naar de 
plaats van vertrek terug te keren. 
Indien de gevangenhoudende mogendheid de toestemming om op haar grondgebied 
verblijf te houden weigert aan een geïnterneerde die daar tevoren zijn domicilie had, 
zal zij de kosten van zijn repatriëring dragen. Indien de geïnterneerde er echter de 
voorkeur aan geeft naar zijn land terug te keren op eigen verantwoordelijkheid dan 
wel ingevolge de bevelen van de regering aan wie hij gehoorzaamheid is verschuldigd, 
is de gevangenhoudende mogendheid niet gehouden de kosten van de reis buiten 
haar grondgebied te betalen. De gevangenhoudende mogendheid is niet gehouden de 
kosten te betalen van de repatriëring van een geïnterneerde die op eigen verzoek is 
geïnterneerd. 
Indien geïnterneerden overeenkomstig artikel 45 worden overgedragen, zal de mo
gendheid die hen heeft overgedragen, zich met de mogendheid die hen heeft op
genomen, verstaan omtrent het deel der kosten, dat ieder van haar zal dragen. 
Bovenstaande bepal ingen doen geen afbreuk aan de bijzondere overeenkomsten 
welke de partijen bij het conflict mochten hebben gesloten met betrekking tot de 
uitwisseling en repatriëring van hun onderdanen in vijandelijke handen. 

AFDELING V 

INFORMATIEBUREAUS EN CENTRAAL INFORMATIEBUREAU 

Artikel 136 

Bij het uitbreken van een conflict en in alle gevallen van bezetting zal ieder der par
tijen bij het conflict een officieel informatiebureau oprichten, belast met het ont
vangen en doorgeven van inl ichtingen betreffende zich in haar macht bevindende 
beschermende personen. 
Binnen de kortst mogelijke tijd zal ieder der partijen bij het conflict aan haar infor
matiebureau inlichtingen verstrekken betreffende de maatregelen, door haar genomen 
ten opzichte van ieder beschermd persoon die langer dan twee weken in bewaring 
is gehouden, aan wie een gedwongen verblijfplaats is aangewezen of die is ge
ïnterneerd. Bovendien zal zij haar verschillende betrokken overheidsdiensten op-
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dragen het genoemd bureau snel in te lichten aangaande alle wuz1gmgen in de 
toestand van de beschermde personen, zoals overplaatsing, invrijheidstelling, repa
triëring, ontvluchting, opneming in een ziekeninrichting, geboorte en overlijden. 

Artikel 137 

Het nationale informatiebureau zal met spoed en met de snelste middelen de inlich
tingen betreffende beschermde personen doen toekomen aan de mogendheid van 
welke de bovenbedoelde personen onderdanen zijn, of aan de mogendheid op wier 
grondgebied zij hun woonplaats hadden, door tussenkomst zowel van de beschermen
de mogendheden als van het centraal bureau, bedoeld in artikel 140. De bureaus 
zullen bovendien alle tot hen gerichte vragen betreffende beschermde personen 
beantwoorden. 
De informatiebureaus zullen de inlichtingen betreffende een beschermd persoon 
doorgeven, behalve in de gevallen waarin zulks de belanghebbende persoon of zijn 
familie nadeel zou kunnen berokkenen. Zelfs in dat geval mogen de inlichtingen niet 
worden geweigerd aan het centraal bureau, dat, na van de omsta,ndigheden op 
de hoogte te zijn gesteld, de nodige voorzorgen zal nemen, zoals aangeduid in 
artikel 140. 
Alle schriftelijke mededelingen van een bureau zullen worden gewaarmerkt door 
een handtekening of een stempelafdruk. 

Artikel 138 

De door het nationale informatiebureau ontvangen en de door dit bureau doorge
geven inlichtingen moeten zodanig zijn, dat het mogelijk is de beschermde persoon 
nauwkeurig te identificeren en zijn familie snel in te lichten. Zij moeten voor iedere 
persoon ten minste bevatten zijn geslachtsnaam, voornamen, plaats en volledige 
datum van geboorte, nationaliteit, laatste woonplaats, bijzondere kentekenen, voor
naam van zijn vader en geslachtsnaam van zijn moeder, datum en aard van de te 
zijnen opzichte genomen maatregel, alsmede de plaats waar deze is genomen, het 
adres waarheen correspondentie aan hem kan worden gericht, benevens de naam en 
het adres van de in te lichten persoon. 
Evenzo zullen geregeld, en zo mogelijk wekelijks, inlichtingen over de gezondheids
toestand van ernstig zieke of zwaar gewonde geïnterneerden worden doorgegeven. 

Artikel 139 

Het nationale informatiebureau zal bovendien belast zijn met het verzamelen van alle 
persoonlijke voorwerpen van waarde, door de beschermde personen, bedoeld in 
artikel 136, achtergelaten, in het bijzonder bij hun repatriëring, invrijheidstelling, 
ontvluchting of overlijden; het bureau zal die voorwerpen toezenden aan de belang
hebbenden rechtstreeks, of, indien het zulks noodzakelijk acht, door tussenkomst 
van het centraal bureau. Die voorwerpen zullen worden verzonden in door het bureau 
verzegelde pakketten, vergezeld van verklaringen, houdende nauwkeurige opgave 
van de identiteit der personen aan wie de voorwerpen toebehoorden, alsmede van de 
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volledige inhoud van het pakket. De ontvangst en verzending van alle zodanige 
voorwerpen van waarde zullen in bijzonderheden worden aangetekend in registers. 

Artikel 140 

Een centraal informatiebureau betreffende beschermde personen, in het bijzonder 
betreffende geïnterneerden, zal op onzijdig gebied worden opgericht. Het Internatio
nale comité van het Rode Kruis zal, indien het zulks noodzakelijk acht, aan de belang
hebbende mogendheden voorstellen doen met betrekking tot de organisatie van een 
zodanig bureau, dat hetzelfde kan zijn als dat, bedoeld in artikel 123 van het verdrag 
van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen, van 12 augustus 1949. 
Dat bureau zal belast zijn met het verzamelen van alle in artikel 136 bedoelde 
inlichtingen welke het langs officiële of particuliere wegen kan verkrijgen; het zal de 
inlichtingen zo snel mogelijk doorgeven aan de landen van welke de belanghebbende 
personen onderdanen zijn of waar zij woonachtig zijn, behalve in de gevallen waarin 
zulks de personen op wie de inlichtingen betrekking hebben, of hun familie nadeel 
zou kunnen berokkenen. Het bureau zal van de zijde van de partijen bij het conflict 
alle redelijke faciliteiten ontvangen om het doorgeven van de inlichtingen mogelijk 
te maken. 
De hoge verdragsluitende partijen, en in het bijzonder zij wier onderdanen genieten 
van de diensten van het centraal bureau, worden uitgenodigd daaraan de geldelijke 
steun te verlenen, welke het nodig mocht hebben. 
Deze bepalingen mogen niet worden uitgelegd als zouden zij de menslievende werk
zaamheden van het Internationale comité van het Rode Kruis en van de verenigingen 
tot hulpverlening, bedoeld in artikel 142, beperken. 

Artikel 141 

De nationale informatiebureaus en het centraal informatiebureau zullen vrijdom van 
port genieten voor alle poststukken, alsmede de in artikel 110 bedoelde vrijstellingen, 
en, voor zover mogelijk, vrijdom van telegraafkosten of ten minste belangrijk ver
laagde tarieven. 

TITEL IV 

TENUITVOERLEGGING VAN HET VERDRAG 

AFDELING 1 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 142 

Behoudens de maatregelen welke de gevangenhoudende mogendheden noodzakelijk 
mochten achten om haar veiligheid te waarborgen of uit hoofde van enige andere 
redelijke noodzaak, zullen zij aan godsdienstige organisaties, verenigingen tot hulp-
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verlening of enige andere organisatie die de beschermde personen te hulp mocht 
komen, evenals aan haar gevolmachtigde gedelegeerden, alle nodige faciliteiten ver
lenen voor het bezoeken van de beschermde personen, voor het verdelen onder hen 
van zendingen tot hulpverlening of van materiaal van iedere herkomst, bestemd voor 
opvoedkundige, ontspannings- of godsdienstige doeleinden, of om hen te helpen bij 
het besteden van hun vrije tijd in de interneringsoorden. Die verenigingen of organisa
ties kunnen worden opgericht hetzij op het grondgebied van de gevangenhoudende 
mogendheid, hetzij in een ander land, terwijl zij ook een internationaal karakter 
kunnen hebben. 
De gevangenhoudende mogendheid mag het aantal der verenigingen of organisaties 
wier gedelegeerden toestemming hebben om hun werkzaamheden op haar grond
gebied en onder haar toezicht uit te oefenen, beperken, mits echter een zodanige 
beperking niet belet, dat aan alle beschermde personen doeltreffende en voldoende 
hulp wordt geboden. 
De bijzondere positie van het Internationale comité van het Rode Kruis op dit gebied 
zal te allen tijde worden erkend en geëerbiedigd. 

Artikel 143 

De vertegenwoordigers of gedelegeerden van de beschermende mogendheden zijn 
gerechtigd zich naar alle plaatsen waar zich beschermde personen bevinden, te bege
ven, in het bijzonder naar plaatsen waar zij geïnterneerd, gevangen of werkzaam zijn. 
Zij zullen toegang hebben tot alle bij de beschermde personen in gebruik zijnde 
lokaliteiten en mogen zich zonder getuigen met hen onderhouden, zo nodig door 
tussenkomst van een tolk. 
De bezoeken mogen slechts om redenen van dwingende militaire noodzaak worden 
verboden en dan alleen bij uitzondering en als tijdelijke maatregel. De frequentie en 
de duur mogen niet worden beperkt. 
De vertegenwoordigers en gedelegeerden van de beschermende mogendheden zullen 
alle vrijheid genieten in de keuze van de plaatsen welke zij wensen te bezoeken. 
De gevangenhoudende of de bezettende mogendheid, de beschermende mogendheid 
en, eventueel, de mogendheid tot welke de te bezoeken personen behoren, kunnen 
overeenkomen, dat het aan landgenoten van de geïnterneerden zal worden toege
staan aan die bezoeken deel te nemen. 
De gedelegeerden van het Internationale comité van het Rode Kruis zullen dezelfde 
voorrechten genieten. De benoeming van die gedelegeerden zal onderworpen zijn 
aan de goedkeuring van de mogendheid onder wier gezag de gebieden waar zij hun 
werkzaamheden zullen uitoefenen, zijn gesteld. 

Artikel 144 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich de tekst van dit verdrag, zowel in 
tijd van vrede als in tijd van oorlog, zo ruim mogelijk in haar onderscheiden landen 
te verspreiden en in het bijzonder de bestudering daarvan in de programma's van de 
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militaire en, zo mogelijk, burgerlijke opleiding op te nemen, zodat de beginselen 
daarvan aan de gehele bevolking bekend worden. 
De burgerlijke, militaire, politie- of andere autoriteiten die in tijd van oorlog de 
verantwoordelijkheid voor beschermde personen op zich nemen, moeten in het bezit 
zijn van de tekst van het verdrag en speciaal omtrent zijn bepalingen zijn onderricht. 

Artikel 145 

De hoge verdragsluitende partijen zullen elkander door tussenkomst van de Zwitserse 
Bondsraad en, tijdens de vijandelijkheden, door tussenkomst van de beschermende 
mogendheden de officiële vertalingen van dit verdrag mededelen, benevens de 
wetten en voorschriften welke zij mochten aannemen om de toepassing daarvan te 
verzekeren. 

Artikel 146 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich alle benodigde wettelijke regelingen 
tot stand te brengen, nodig om doeltreffende strafbepalingen vast te stellen voor 
personen die één der ernstige inbreuken op dit verdrag, omschreven in het volgend 
artikel, hebben gepleegd, dan wel tot het plegen daarvan hebben gegeven. 
iedere hoge verdragsluitende partij is verplicht personen die ervan verdacht worden 
één van die ernstige inbreuken te hebben gepleegd, dan wel bevel tot het plegen 
daarvan te hebben gegeven, op te sporen en moet hen, ongeacht hun nationaliteit, 
voor haar eigen gerechten brengen. Zij kan hen ook, indien zij daaraan de voorkeur 
geeft, en overeenkomstig de bepalingen van haar eigen wetgeving, ter berechting 
overleveren aan een andere bij de vervolging belang hebbende hoge verdrag
sluitende partij, mits die verdragsluitende partij een met voldoende bewijzen gestaaf
de telastlegging welke een vervolging rechtvaardigt, tegen de betrokken personen 
inbrengt. 
iedere hoge verdragsluitende partij zal maatregelen nemen, nodig om de met de 
bepalingen van dit verdrag strijdige handelingen welke niet vallen onder de in het 
volgend artikel omschreven ernstige inbreuken, tegen te gaan. 
Onder alle omstandigheden zullen de verdachten de waarborgen genieten voor een 
behoorlijke berechting en verdediging, welke niet minder gunstig mogen zijn dan die, 
voorgeschreven in artikel 105 en volgende van het verdrag van Genève betreffende 
de behandeling van krijgsgevangenen, van 12 augustus 1949. 

Artikel 147 

De ernstige inbreuken, bedoeld in het voorgaand artikel, zijn die welke één der 
volgende handelingen in zich sluiten, indien ze worden gepleegd tegen door het ver
drag beschermde personen of goederen: opzettelijke levensberoving, marteling of on
menselijke behandeling, waaronder begrepen biologische proefnemingen, het moed
willig veroorzaken van hevig lijden, van ernstig lichamelijk letsel, dan wel van ernstige 
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schade aan de gezondheid, onrechtmatige deportatie of overbrenging, onrechtmatige 
gevangenhouding, een beschermd persoon te dwingen om te dienen bij de strijdkrach
ten van de vijandelijke mogendheid, of opzettelijk een beschermd persoon het recht 
te onthouden op een regelmatige en onpartijdige berechting overeenkomstig de be
palingen van dit verdrag, het nemen van gijzelaars, vernieling en toeëigening van 
goederen, niet gerechtvaardigd door militaire noodzaak en uitgevoerd op grote schaal 
en op onrechtmatige en moedwillige wijze. 

Artikel 148 

Geen der hoge verdragsluitende partijen mag zichzelf of een andere hoge verdrag
sluitende partij onttrekken aan enige op haar of op een andere hoge verdragsluitende 
partij rustende aansprakelijkheid op grond van de inbreuken, bedoeld in het voor
gaand artikel. 

Artikel 149 

Op verzoek van een partij bij het conflict moet, op een door de belanghebbende 
partijen overeen te komen wijze, een onderzoek worden ingesteld naar iedere be
weerde schending van het verdrag. 
Indien geen overeenstemming over de procedure van het onderzoek wordt bereikt, 
zullen de partijen zich met elkander verstaan over de keuze van een scheidsrechter, 
die omtrent de te volgen procedure zal beslissen. 
Wanneer de schending is vastgesteld, zullen de partijen bij het conflict daaraan een 
einde maken en haar zo spoedig mogelijk bestraffen. 

AFDELING Il 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 150 

Dit verdrag is opgesteld in de Franse en de Engelse taal. Beide teksten zijn gelijkelijk 
authentiek. 
De Zwitserse bondsraad zal officiële vertalingen van het verdrag in de Russische 
en de Spaanse taal doen opstellen. 

Artikel 151 

Dit verdrag, hetwelk de datum van deze dag draagt, kan tot 12 februari 1950 worden 
ondertekend uit naam van alle mogendheden die vertegenwoordigd waren op de 
conferentie, welke te Genève op 21 april 1949 werd geopend. 
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Artikel 152 

Dit verdrag zal zo spoedig mogelijk worden bekrachtigd en de akten van bekrach
tiging zullen worden nedergelegd te Bern. 
Van de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging zal een proces-verbaal 
worden opgemaakt, waarvan een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift door de 
Zwitserse bondsraad zal worden toegezonden aan alle mogendheden, uit wier naam 
het verdrag is ondertekend of de toetreding is medegedeeld. 

Artikel 153 

Dit verdrag zal in werking treden zes maanden nadat ten minste twee akten van 
bekrachtiging zijn nedergelegd. 
Daarna zal het verdrag voor iedere hoge verdragsluitende partij in werking treden 
zes maanden na het nederleggen van haar akte van bekrachtiging. 

Artikel 154 

In de betrekkingen tussen de mogendheden die gebonden zijn door het Haagse 
verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land, hetzij dat van 29 juli 
1899, hetzij dat van 18 oktober 1907, en die partij zijn bij dit verdrag, zal dit verdrag 
de afdelingen Il en 111 van het als bijlage aan voornoemde Haagse verdragen gehecht 
reglement aanvullen. 1) 

Artikel 155 

Van de datum van zijn inwerkingtreding af zal dit verdrag openstaan voor toetreding 
door iedere mogendheid, uit wier naam het verdrag niet is ondertekend. 

Artikel 156 

Toetredingen zullen schriftelijk worden medegedeeld aan de Zwitserse bondsraad 
en worden zes maanden na de datum, waarop zij de bondsraad hebben bereikt, 
van kracht. 
De Zwitserse bondsraad zal de toetredingen mededelen aan alle mogendheden, uit 
wier naam het verdrag is ondertekend of de toetreding is medegedeeld. 

Artikel 157 

De omstandigheden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, zullen de akten van bekrach
tiging en medegedeelde toetredingen, door de partijen bij het conflict nedergelegd 

1) Zie pag. 3 e.v. 
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voor of na het begin van de vijandelijkheden of van de bezetting, onmiddellijk in 
werking doen treden. De Zwitserse bondsraad zal langs de snelste weg mededeling 
doen van de akten van bekrachtiging of de toetredingen, ontvangen van de partijen 
bij het conflict. 

Artikel 158 

leder der hoge verdragsluitende partijen heeft de bevoegdheid dit verdrag op te 
zeggen. 
Opzegging zal schriftelijk ter kennis worden gebracht van de Zwitserse bondsraad. 
Deze zal daarvan mededeling doen aan de regeringen van alle hoge verdragsluitende 
partijen. 
De opzegging wordt van kracht één jaar nadat daarvan kennis is gegeven aan de 
Zwitserse bondsraad. Echter zal een opzegging waarvan kennis is gegeven terwijl de 
opzeggende mogendheid in een conflict is betrokken, in geen enkel opzicht gevolg 
hebben, zolang de vrede niet is gesloten en in ieder geval niet, zolang de werkzaam
heden voor de invrijheidstelling en repatriëring van de door dit verdrag beschermde 
personen niet zijn beëindigd. 
De opzegging zal slechts gelden ten aanzien van de opzeggende mogendheid. Zij 
zal geen enkele invloed hebben op de verplichtingen, welke de partijen bij het conflict 
gehouden zijn te blijven vervullen krachtens de beginselen van het volkenrecht, zoals 
deze voortvloeien uit de tussen beschaafde volken gevestigde gebruiken, de wetten 
der menselijkheid en de eisen van het openbaar rechtsbewustzijn. 

Artikel 159 

De Zwitserse bondsraad zal dit verdrag doen registreren bij het secretariaat van de 
Verenigde Naties. De Zwitserse bondsraad zal eveneens aan het secretariaat van 
de Verenigde Naties mededeling doen van alle bekrachtigingen, toetredingen en op
zeggingen, welke de bondsraad ontvangt in verband met dit verdrag. 

Gedaan te Genève, de twaalfde augustus negentienhonderd negen en veertig in de 
Franse en de Engelse taal, in een enkel exemplaar, hetwelk zal worden nedergelegd 
in het archief van de Zwitserse bond. De Zwitserse bondsraad zal een voor eens
luidend gewaarmerkt afschrift van het verdrag doen toekomen aan ieder der onder
tekenende staten, zomede aan de staten, die tot het verdrag zijn toegetreden. 
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Bijlage I 

ONTWERP-OVEREENKOMST BETREFFENDE HOSPITALISATIE- EN 
VEILIGHEIDSGEBIEDEN EN -PLAATSEN 

Artikel 1 

De hospitalisatie- en veiligheidsgebieden zullen uitsluitend bestemd zijn voor per
sonen, genoemd in artikel 23 van het verdrag van Genève voor de verbetering van 
het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, van 
12 augustus 1949, en in artikel 14 van het verdrag van Genève betreffende de be
scherming van burgers in oorlogstijd, van 12 augustus 1949, alsmede voor het per
soneel, belast met de organisatie en het beheer van die gebieden en plaatsen en met 
de verzorging van de daarin bijeengebrachte personen. 
Echter hebben de personen die hun vaste woonplaats in deze gebieden hebben, het 
recht daar te blijven. 

Artikel 2 

Personen die zich, in welke hoedanigheid ook, in een hospitalisatie- en veiligheids
gebied bevinden, mogen noch binnen noch buiten dit gebied enige werkzaamheid 
verrichten, welke rechtstreeks verband houdt met de krijgsverrichtingen of met de 
vervaardiging van oorlogsmaterieel. 

Artikel 3 

De mogendheid die een hospitalisatie- en veiligheidsgebied instelt, zal alle nodige 
maatregelen nemen om de toegang te ontzeggen aan alle personen die niet gerech
tigd zijn het te betreden of zich aldaar te bevinden. 

Artikel 4 

Hospitalisatie- en veiligheidsgebieden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
a. zij mogen slechts een klein gedeelte omvatten van het grondgebied dat onder 

het gezag staat van de mogendheid die deze gebieden heeft ingesteld; 
b. zij moeten, in verhouding tot hun opnemingsmogelijkheden, dun bevolkt zijn; 
c. zij mogen geen enkel militair doel noch enige belangrijke industriële of ad

ministratieve instelling bevatten, noch in de nabijheid daarvan zijn gelegen; 
d. zij mogen niet gelegen zijn in streken welke, naar alle waarschijnlijkheid, van 

belang kunnen worden voor de oorlogvoering. 

Artikel 5 

Voor hospitalisatie- en veiligheidsgebieden gelden de volgende verplichtingen: 
a. de aan- en afvoerwegen en de vervoermiddelen welke zij bevatten, mogen niet 
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het 

worden gebruikt voor de verplaatsing van militair personeel of materieel, zelfs 
niet voor doorvoer; 

b. zij mogen onder geen omstandigheid militair worden verdedigd. 

Artikel 6 

Hospitalisatie- en veiligheidsgebieden zullen worden aangeduid door langs de omtrek 
en op de gebouwen aangebrachte rode kruizen (rode halve manen, rode leeuwen 
en zonnen) op wit veld. 
De uitsluitend voor de gewonden en zieken bestemde gebieden kunnen worden aan
geduid door rode kruizen (rode halve manen, rode leeuwen en zonnen) op wit veld. 
Des nachts kunnen zij eveneens door een passende verlichting worden aangeduid. 

Artikel 7 

iedere mogendheid zal in tijd van vrede of bij het uitbreken der vijandelijkheden aan 
alle hoge verdragsluitende partijen een lijst van de hospitalisatie- en veiligheids
gebieden, ingesteld op het onder haar gezag staand grondgebied, doen toekomen. 
Zij zal eveneens kennis geven van ieder nieuw gebied dat gedurende de vijandelijk
heden wordt ingesteld. 
Zodra de tegenpartij de hierboven vermelde kennisgeving heeft ontvangen, is het 
gebied volgens de regels ingesteld. 
Indien evenwel de tegenpartij van oordeel is, dat aan één van de voorwaarden van 
deze overeenkomst niet is voldaan, kan zij weigeren dit gebied te erkennen door zulks 
onmiddellijk te berichten aan de partij die verantwoordelijk is voor het bedoelde 
gebied, dan wel haar erkenning afhankelijk maken van de instelling van het toezicht, 
bedoeld in artikel 8. 

Artikel 8 

iedere mogendheid die één of meer door de tegenpartij ingestelde hospitalisatie- en 
veiligheidsgebieden heeft erkend, heeft het recht te eisen, dat één of meer bijzondere 
commissies toezien of de gebieden aan de in deze overeenkomst voorgeschreven 
voorwaarden en verplichtingen voldoen. 
Te dien einde hebben de leden van de bijzondere commissies te allen tijde vrije 
toegang tot de verschillende gebieden en kunnen daar zelfs permanent verblijf hou
den. Ten behoeve van de uitoefening van hun toezicht zullen hun alle faciliteiten 
worden verleend. 

Artikel 9 

Ingeval de bijzondere commissies feiten zouden vaststellen welke hun in strijd met 
de bepalingen van deze overeenkomst voorkomen, zullen zij onmiddellijk de aandacht 
van de mogendheid die het betreffende gebied beheert, daarop vestigen en haar een 
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termijn van ten hoogste vijf dagen toestaan om in de aangelegenheid te voorzien; 
zij zullen de mogendheid die het gebied heeft erkend, daarmede in kennis stellen. 
Indien, na verloop van die termijn, de mogendheid die het gebied onder haar gezag 
heeft, geen gevolg heeft gegeven aan de tot haar gerichte waarschuwing, kan de 
tegenpartij verklaren, dat zij, wat betreft dit gebied, niet langer door deze overeen
komst is gebonden. 

Artikel 10 

De mogendheid die één of meer hospitalisatie- en veiligheidsgebieden heeft inge
steld, en de tegenpartijen die met het bestaan daarvan in kennis zijn gesteld, zullen 
de personen benoemen, die deel uitmaken van de in de artikelen 8 en 9 bedoelde 
bijzondere commissies, of hen door onzijdige mogendheden doen benoemen. 

Artikel 11 

Hospitalisatie- en veiligheidsgebieden mogen onder geen omstandigheid worden 
aangevallen, maar moeten te allen tijde door de partijen bij het conflict worden 
beschermd en ontzien. 

Artikel 12 

In geval van bezetting van een grondgebied, moet men de zich daarin bevindende 
hospitalisatie- en veiligheidsgebieden blijven ontzien; zij moeten als zodanig in ge
bruik blijven. 
De bezettende mogendheid mag evenwel de bestemming daarvan wijzigen, mits 
alle maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de daarin bijeengebrachte per
sonen te verzekeren. 

Artikel 13 

Deze overeenkomst is eveneens van toepassing op plaatsen welke de mogendheden 
voor dezelfde doeleinden als hospitalisatie- en veiligheidsgebieden zouden gebruiken. 

Bijlage Il 

REGLEMENT BETREFFENDE COLLECTIEVE ZENDINGEN 
AAN GEÏNTERNEERDE BURGERS 

Artikel 1 

De comité's van geïnterneerden zijn gerechtigd de collectieve zendingen tot hulp
verlening, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, te verdelen onder alle geïnterneerden 
die administratief bij hun interneringsoord zijn ingedeeld, met inbegrip van hen die 
zich in ziekeninrichtingen, of in gevangenissen of andere strafinrichtingen bevinden. 
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Artikel 2 

De verdeling van collectieve zendingen tot hulpverlening zal geschieden overeen
komstig de instructies van de schenkers en het door de comité's van geïnterneerden 
opgesteld schema; de verdeling van zendingen van geneeskundige voorraden zal 
echter bij voorkeur plaats vinden in overleg met de met de leiding belaste genees
heren ; deze mogen in ziekeninrichtingen en -verblijven van voornoemde instructies 
afwijken voor zover de behoeften van hun patiënten zulks vereisen. Binnen de aldus 
bepaalde grenzen moet deze verdeling altijd billijk worden uitgevoerd. 

Artikel 3 

Ten einde de hoedanigheid en hoeveelheid van de ontvangen goederen te kunnen 
onderzoeken en dienaangaande in bijzonderheden te kunnen rapporteren aan de 
schenkers, zijn de leden der comité's van geïnterneerden gerechtigd zich te begeven 
naar de spoorwegstations en andere in de nabijheid van hun interneringsoord gelegen 
aankomstplaatsen van zendingen tot hulpverlening. 

Artikel 4 

De comité's van geïnterneerden zullen de nodige faciliteiten ontvangen om te onder
zoeken of de verdeling van collectieve zendingen in alle onderafdelingen en dépen
dances van hun interneringsoord overeenkomstig hun instructies is uitgevoerd. 

Artikel 5 

De comité's van geïnterneerden zijn gerechtigd formulieren of vragenlijsten, bestemd 
voor de schenkers en betrekking hebbend op collectieve zendingen (verdeling, be
hoeften, hoeveelheden, enz.), in te vullen, alsmede te doen invullen door de leden 
der comité's van geïnterneerden in werkgroepen of door de met de leiding van zieken
verblijven en -inrichtingen belaste geneesheren. De formulieren en vragenlijsten 
zullen na invulling onverwijld aan de schenkers worden gezonden. 

Artikel 6 

Ten einde een geregelde uitdeling van collectieve zendingen aan de geïnterneerden 
van hun interneringsoord te verzekeren en eventueel te voorzien in de behoeften 
welke door de aankomst van nieuwe groepen geïnterneerden mochten ontstaan, 
zijn de comité's van geïnterneerden gerechtigd passende voorraden van collectieve 
zendingen aan te leggen en in stand te houden. Te dien einde zullen zij de beschikking 
hebben over geschikte opslagplaatsen; iedere opslagplaats zal voorzien zijn van twee 
sloten; het comité van geïnterneerden zal in het bezit zijn van de sleutels van het ene 
slot en de commandant van het interneringsoord van die van het andere. 
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Artikel 7 

De hoge verdragsluitende partijen, en de gevangenhoudende mogendheden in het 
bijzonder, zullen, voor zover mogelijk en met inachtneming van de voorschriften 
betreffende de voedselvoorziening van de bevolking, alle aankopen toestaan, welke 
op haar grondgebied mochten worden gedaan ten einde collectieve zendingen aan de 
geïnterneerden te doen toekomen; zij zullen op overeenkomstige wijze de overmaking 
van gelden en het nemen van andere financiële, technische of administratieve maat
regelen met het oog op die aankopen vergemakkelijken. 

Artikel 8 

De voorgaande bepalingen maken geen inbreuk op het recht van geïnterneerden 
om collectieve zendingen te ontvangen vóór hun aankomst in een interneringsoord of 
gedurende overbrenging, noch op de mogelijkheid voor vertegenwoordigers van de 
beschermende mogendheid, het Internationale comité van het Rode Kruis of enige 
andere organisatie tot hulpverlening aan geïnterneerden, die belast mocht zijn met 
het verzenden van deze zendingen, om de uitdeling daarvan aan de geadresseerden 
te verzekeren met alle andere middelen welke zij geschikt mochten achten. 
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Bijlage Il/ 

het 

1. INTERNERINGSKAART 

Post voor geinterneerde burgers 
1 

Vrij van port 
1 

BRIEFKAART 

Belangrijk 

Deze kaart moet door 
iedere geinterneerde worden CENTRAAL INFORMATIEBUREAU 

1. Voorzijde 
ingevuld bij zijn internering BETREFFENDE BESCHERMDE 
en telkenmale bij adresver- PERSONEN 
andering ten gevolge van 
zijn overbrenging naar een 
ander interneringsoord of Internationaal Comité van het 
naar een ziekeninrichting. Rode Kruis 

Deze kaart staat los van 
de speciale briefkaart welke 
de geinterneerde gerechtigd 
is aan zijn familie te zenden. 

Duidelijk en in blokletters schrijven - 1. Nationaliteit 

2. Geslachtsnaam 3. Voornamen (voluit) 4. Voornaam van vader 

....... ···················· ••· · · . .. .. 

5. Geboortedatum 6. Geboorteplaats 
7. Beroep 
8. Adres vóór de internering 
9. Adres van de naaste familie 

2. Achterzijde 

*10. Geïnterneerd op: 
(of) 

Komend van (ziekeninrichting, enz.) op : 
*11. Gezondheidstoestand 

12. Huidig adres 
13. Datum 14. Handtekening 

* Doorhalen wat niet van toepassing is - Niets toevoegen - Zie toe-
lichting aan ommezijde. 

(Afmetingen van de interneringskaart: 10 X 15 cm) 
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Bijlage lil 
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ll. BRIEF 

Post voor geïnterneerde burgers 

Vrij van port 

Aan 

Straat en huisnummer 

Plaats van bestemming (in blokletters) 

Provincie of Departement 

Land (in blokletters) 

6upauJatU! ueA saJp\f 

siee1d- ua wniepatJooqaD 

uaweuJOOA ua weeusi4oe1sao 

:Japuazrv 

(Afmetingen van de brief: 29 X 15 cm) 
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Bijlage JI/ 

111. BRIEFKMRT 

Post voor gelnterneerde burgers 
VrU van port 

BRIEFKAART 

Aan 
C: 
Q) 

Straat en huisnummer E 
1. VoorzUde ., 2 

E ., 
Plaats van bestemming (in blokletters) 0 

., 
0 9- C) 

> C: 

C: C: 'C Provincie of Departement 
Q) Q) Q) 

E E E 
., ::, .s Land (In blokletters) ., ~ .!: 
C: 'O C: 

~ 2 Q) ., 
Q) ..: t:: > 'tl 0 0 

"' C: ., 
0 

Q) ëii ..0 E 
~ Q) Q) 'O 
<( C, C, <( 

Datum: 

2. AchterzUde 

,aouazrv 

Op de stlppellUnen en zo duldelUk mogelUk schrUven 

(Afmetingen van de briefkaart: 10 X 15 cm) 
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PROTOCOL VAN GENÈVE VAN 17 JUNI NOPENS DE CHEMISCHE EN 
BACTERIOLOGISCHE OORLOG 

De volgende staten hebben het protocol bekrachtigd, zijn tot het protocol toegetreden 
of beschouwen zich als partij bij het protocol. 

Australië 1) 

België 2) 
Bondsrepubliek Duitsland 
Bulgarije 2) 

Canada 3) 

Ceylon 
Chili 2) 

Cuba 
Cyprus 
Denemarken 
Egypte 
Ethiopië 

1) Met het volgende voorbehoud: 

Finland 
Frankrijk 4) 

Gambia 
Ghana 
Griekenland 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland 3) 

Hongaarse Volksrepubliek 
Ierland 5) 

India 3) 

Irak 6) 

Iran 
Italië 

"Subject to the reservatlons that His Majesty is bound by the said Protocol only towards those 
Powers and States whlch have both slgned and ratified the Protocol or have acceded thereto, and 
that His Majesty shall cease to be bound by the Protocol towards any Power at enmity whit Him 
whose armed forces, or the armed forces of whose allies, do not respect the Protocol." 
2) Met een overeenkomstig voorbehoud als opgenomen in noot 4. 
3) Met het volgende voorbehoud: 
"1. The said Protocol Is only binding on Hls Britannic Majesty as regards those States which have 
both slgned and ratlfied it, or have finally acceded thereto. 
2. The said Protocol shall cease to be binding on His Britannic Majesty towards any State at enmity 
with Hlm whose armed forces, or whose allies de jure or in fact to respect the prohibitions laid 
down in the Protocol." 
4) Met het volgende voorbehoud: 
"1. Ledit Protocole n'oblige Ie Gouvernement de la République française que vis-à-vis des Etats 
qui l'ont signé et ratifié, ou qui y auront adhéré. 
2. Ledit Protocole cessera de plein drolt d'être obligatoire pour Ie Gouvernement de la Républlque 
française à l'égard de tout Etat ennemi dont les forces armées ou dont les Alliés ne respecteraient 
pas les interdictions qui font l'objet de ce protocole." 
5) Met het volgende voorbehoud: 
,.Que Ie Gouvernement de l'Etat Libre d'lrlande n'entend assumer, par cette adhésion, aucune obli
gation que vis-à-vis des Etats qui ont signé et ratifié !edit Protocole ou qui y auront adhéré 
définitivement et que dans Ie cas ou les forces armées d'un Etat ennemi ou d'un Allié de tel Etat ne 
respecteraient pas !edit Protocole. Ie Gouvernement de l"Etat Libre d'lrlande cessera d'être par ledit 
Protocole à l'égard de tel Etat." 
6) Met het volgende voorbehoud: 
"On condition that the lraq Government shall be bound by the provisions of the Protocol only towards 
those States which have both signed and ratified it or have acceded thereto, and that they shall not 
be bound by the Protocol towards any State at enmity with them whose armed forces, or the forces 
of whose allies, do not respect the dispositions of the Protocol." 
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Liberia 
Luxemburg 
Madagascar 
Maladiven 
Mexico 
Monaco 
Nederland 1) 

Nieuw Zeeland 2) 

Niger 
Noorwegen 
Oeganda 
Oostenrijk 
Pakistan 
Polen 
Portugal 3) 
Republiek Zuid-Afrika 2) 

Roemenië 4) 

1) Met het volgende voorbehoud: 

Rwanda 
Siërra Leone 
Spanje 5) 
Tanzania 
Thailand 
Tsjechoslowakije 6) 

Tunesië 
Turkije 
Unie van socialistische sowjet-

republieken 7) 

Vaticaanstad 
Venezuela 
Volksrepubliek China 8) 

Zuidslavië 
Zweden 
Zwitserland 

.,Sous la réserve que ce Protocole, pour ce qui concerne l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, 
toxlques ou slmllaires, alnsl que de tous les liquides, matières ou procédés analogues, cessera de 
plein drolt d'être obligatoire pour Ie Gouvernement Royal des Pays-Bas à l'égard de tout Etat 
enneml dont les forces armées ou dont les alliés ne respecteralent pas les interdictions qui font 
l'ob]et de ce Protocole. 
Dit voorbehoud heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van chemische oorlogsmiddelen. Hieruit 
blijkt, dat Nederland, wat het gebruik van bacteriologische oorlogsmiddelen betreft, afstand heeft 
gedaan van een beroep op gebruik door de tegenstander. 
2) Met hetzelfde voorbehoud als opgenomen in noot 1 van bladzijde 199. 
3) Met een overeenkomstig voorbehoud als opgenomen In noot 4 van bladzijde 199. 
•) Met het volgende voorbehoud: 
"1. Ledlt protocole n'oblige Ie Gouvernement royal roumaln que vis-à-vis des Etats qui l'ont signé et 
ratlfié ou qui y auront adhéré définltlvement. 
2. Ledlt protocole cessera d'être obligatoire pour Ie Gouvernement royal roumain, vis-à-vis de 
n'importe quel Etat enneml dont les forces armées ou dont les Alliés de droit ou de fait ne respec• 
teront pas les interdlctlons qui font l'ob]et de ce protocole." 
5) Met het volgende voorbehoud : 
"Déclare reconnaitre comme obligatoire de plein droit sans convention spéciale vis-à-vis de tout 
Membre ou Etat acceptant et observant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réclprocité, 
Ie Protocole concernant la prohibitlon d'emplol à la guerre de gaz asphyxlants, toxiques ou similaires 
et de moyens bactériologlques, slgne à Genève, Ie 17 Juln 1925." 
6) Met het volgende voorbehoud: 
"La République tchécoslovaque cessera Ipso facto d'être liée par ce protocole envers chaque Etat 
dont la force armée, ou celle de ses alliés , ne respecterait pas les interdictions formulées dans ce 
protocole." 
7) Met het volgende voorbehoud: 
"1. Ledit Protocole n'obllge Ie Gouvernement de l'Union des Républiques soviétistes socialistes que 
vis-à-vis des Etats qui l'ont signé et ratifié, ou qui y ont adhéré définitivement. 
2. Ledit protocole cessera d'être obligatoire pour Ie Gouvernement de l'Union des Républiques 
soviétistes socialistes à l'égard de tout Etat enneml dont les forces armées ou dont les Alliés en 
drolt ou en fait ne respecteraient pas les interdictions qui font l'objet de ce protocole." 
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8) De Franse Regering ontving het volgende telegram, gedagtekend Peking, 13 Juni 1952: .,In accor
dance with the provislons of the Geneva Protocol of June seventeenth, nineteentwentyfive, 1 hereby 
formally notify you that the Central Peoples Government of the Peoples Republic of China has 
decided to recognize the quote Protocol for the Prohibition of the use in war of asphyxiating, 
poisonous or other gases, and of bacteriological methods of warfare, unquote, concluded at Geneva 
on June seventeenth, nineteentwentyfive and acceded to in the name of China on August seventh, 
nlneteentwentynine, and has also authorized me to issue a statement relatlve thereto. Havlng cabled 
my statement to the Secretarlat of the United Nations for transmission to the Delegations of the 
members of the United Natlons and the Security Council, 1 hereby cable you the text of that state
ment. Chou En Lai, Minister for Forelgn Affairs of the Centra! Peoples Government of the Peoples 
Republic of China. 
Statement of Chou En Lai, Minister for Foreign Affairs of the Centra! Peoples Government on the 
recognitlon of the quote Protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous 
or other gases, and of bacteriological methods of warfare unquote of nineteentwentyfive. Chou En 
Lai, Minister for Foreign Affairs of the Centra! Peoples Government of the Peoples Republic of 
China, was authorlzed on the thlrteenth of July, nineteenfiftytwo, to make the following statement; in 
accordance with article fiftyflve of the common program of the Chinese Peoples politica! consultative 
conference, which provides quote the Centra! Peoples Government of the Peoples Republic of China 
shell examine the treatles and agreements concluded between the Kuomintang and Foreign Govern
ments, and shall, in accordance wlth their contents, recognize, abrogate, revise, or reconclude them 
respectively unquote, the Centra! Peoples Government of the Peoples Republic of China has exa
mined the quote Protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous or other 
gases, and of bacteriological methods of warfare unquote, concluded on June seventeenth, nineteen
twentyflve, and acceded to in the name of China on August seventh, nineteentwentynine. The Centra! 
Peoples Government considers that the said Protocol Is conductive to the strengthening of Inter
national Peace and Security and is in conformity with humanitarian principles, and therefore, lias 
decided to recognize the accession to the Protocol. The Centra! Peoples Government shall undertake 
to lmplement strictly the provisions of the Protocol, provided that all the other contracting and 
acceding Powers observe them reciprocally." 
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PROTOCOL VAN GENÈVE VAN 17 JUNI 1925 NOPENS DE CHEMISCHE 
EN BACTERIOLOGISCHE OORLOG 1) 

Overwegende, dat het gebruik in de oorlog van verstikkende, vergiftige of dergelijke 
gassen, evenals van alle overeenkomstige vloeistoffen, vaste stoffen of procédés, 
terecht door de openbare mening van de beschaafde wereld veroordeeld is ge
worden; 
overwegende, dat het verbod van dat gebruik is neergelegd in verdragen, waarbij de 
meerderheid van de mogendheden der gehele wereld partij is; 
ten einde dat verbod algemeen te doen erkennen als deel uitmakende van het volken
recht, welk verbod zowel voor het geweten als voor de handelingen der volkeren 
zal gelden; 

Verklaren: 

Dat de hoge verdragsluitende partijen, voor zover zij nog niet partij zijn bij verdragen, 
die dat gebruik verbieden, dit verbod erkennen, erin toestemmen dat verbod uit te 
strekken tot het gebruik van bacteriologische oorlogsmiddelen en overeenkomen zich 
ten opzichte van elkander gebonden te achten aan de bepaling van deze verklaring. 

De hoge verdragsluitende partijen zullen alle pogingen aanwenden om de andere 
staten tot toetreding tot dit protocol te bewegen. Van die toetreding zal kennis wor
den gegeven aan de regering van de Franse Republiek, en door deze aan alle 
mogendheden, die het protocol hebben ondertekend of daartoe zijn toegetreden. De 
toetreding zal van kracht worden met ingang van de dag van de mededeling ervan 
door de regering van de Franse Republiek. 
Dit protocol, waarvan de Franse en Engelse tekst beide als authentiek zullen gelden, 
zal zo spoedig mogelijk worden bekrachtigd. Het zal de dagtekening dragen van 
heden. 
De bekrachtigingen van dit protocol zullen worden toegezonden aan de regering van 
de Franse Republiek, die van de nederlegging zal kennisgeven aan de mogendheden, 
die het protocol hebben ondertekend of daartoe zijn toegetreden. 
De oorkonden van bekrachtiging of van toetreding zullen blijven berusten in het 
archief van de regering van de Franse Republiek. 
Dit protocol zal in werking treden voor iedere ondertekenende mogendheid met 
ingang van de dag van de nederlegging van haar bekrachtiging en van dat tijdstip 
af zal die mogendheid gebonden zijn tegenover de andere mogendheden, die reeds 
haar bekrachtiging hebben nedergelegd. 

Gedaan te Genève, in één enkel exemplaar, de zeventiende Juni negentienhonderd 
vijf en twintig. 

1) Deze vertaling is ontleend aan het Koninklijk besluit van 14 November 1930, Stb. 422, doch is in 
de nieuwe spelling overgezet. Voor gemaakte voorbehouden, zie bladzijde 199. 
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VERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN CULTURELE GOEDEREN 
IN GEVAL VAN EEN GEWAPEND CONFLICT 

De volgende staten hebben het verdrag en het protocol bekrachtigd of zijn tot het 
verdrag en het protocol toegetreden. 

Albanië 
België 
Birma 
Bondsrepubliek Duitsland 
Brazilië 
Bulgarije 
Cuba 
Cyprus 
Dominicaanse republiek 1) 

Ecuador 
Egypte 
Federatie van Malaya 2) 

Frankrijk 
Gabon 
Ghana 
Guinee 3) 

Hongarije 
India 
Indonesië 
Irak 
Iran 
Israël 
Italië 
Jordanië 

1) Toetreding alleen tot het verdrag. 

Kambodja 
Kameroen 
Kongo (Kinshasa) 
Libanon 
Libië 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Madagascar 
Mali 
Mexico 
Monaco 
Mongoolse Volksrepubliek 1) 

Nederland 4) 
Nicaragua 
Nigeria 
Noorwegen 5) 
Oekraïne 
Oostenrijk 
Pakistan 
Panama 1) 

Polen 
Roemenië 
San Marino 
Spanje 6) 

2) Sedert 16 september 1963 als "Malaysia" mede omvattende Noord-Borneo en Serawak. 
3) Toetreding alleen tot het protocol. 
•) Uitsluitend voor het rijk in Europa. 
5) Bij de bekrachtiging van het verdrag heeft Noorwegen het volgende voorbehoud gemaakt. 
" Que la restitution des bien culture ls conformément aux disposltlons de la Partie I et Il du Protocole 
ne pourra être exigée après l'expiratlon d'un délai de vingt ans à compter de la date à laquelle Ie 
bien en question est parvenu à la possesslon d'un détenteur de bonne fol." 
Tegen dit voorbehoud is bezwaar gemaakt door: Bulgarije, India, Italië, Madagascar, Mexico, Neder
land, Polen , Roemenië, San Marino, Spanje, Tsjechoslowakije, de Unie van socialistische Sowjet
repub lieken, de Verenigde Arabische republiek en Wit-Rusland. 
6) Bekrachtiging alleen van het verdrag. 
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Syrië 
Thailand 
Tsjechoslowakije 
Turkije 
Unie van socialistische sowjetrepublieken 
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Vaticaanstad 
Wit-Rusland 
Zuidslavië 
Zwitserland 
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VERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN CULTURELE GOEDEREN 
IN GEVAL VAN EEN GEWAPEND CONFLICT 1) 

De hoge verdragsluitende partijen, 

vaststellende, dat culturele goederen ernstige schade hebben geleden gedurende 
de jongste gewapende conflicten en dat zij, als gevolg van de ontwikkeling van de 
techniek der oorlogvoering, in steeds ernstiger mate worden bedreigd met ver
nietiging; 

ervan overtuigd, dat schade, toegebracht aan culturele goederen, ongeacht aan welk 
volk zij toebehoren, schade betekent aan het culturele erfdeel van de gehele mens
heid, aangezien ieder volk zijn bijdrage levert aan de wereldcultuur; 

overwegende, dat de instandhouding van het culturele erfdeel van groot belang is 
voor alle volkeren der wereld en dat het van belang is dat erfdeel internationaal te 
beschermen; 

geleid door de beginselen betreffende de bescherming van culturele goederen in 
geval van een gewapend conflict, vastgelegd in de verdragen van 's-Gravenhage van 
1899 en van 1907 en in het pact van Washington van 15 April 1935; 2) 

overwegende, dat die bescherming alleen doeltreffende kan zijn, indien zowel natio
naal als internationaal maatregelen worden genomen om die bescherming in vredes
tijd te organiseren; 

vastbesloten alle mogelijke maatregelen te nemen ter bescherming van culturele 
goederen; 

hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen: 

HOOFDSTUK 1 

Algemene bepalingen betreffende de bescherming 

Artikel 1 

Definitie van culturele goederen 

Voor de toepassing van dit verdrag worden beschouwd als culturele goederen, welke 
ook hun oorsprong of wie ook hun eigenaar is: 

1) Deze vertaling Is ontleend aan het Tractatenblad, Jaargang 1955, no. 47. 
2) Het pact van Washington van 15 April 1935 Is niet opgenomen in deze verzameling. 
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a. roerende of onroerende goederen, welke van groot belang zijn voor het cul
turele erfdeel van ieder volk, zoals monumenten van bouwkunst, kunst of 
geschiedenis hetzij van godsdienstige, hetzij van wereldlijke aard; terreinen 
van oudheidkundig belang; groepen gebouwen, welke, als een geheel, uit een 
oogpunt van geschiedenis of kunst van belang zijn; kunstwerken; handschrif
ten, boeken en andere voorwerpen, welke uit een oogpunt van kunst, ge
schiedenis, of oudheidkunde van belang zijn, en voorts wetenschappelijke 
verzamelingen en belangrijke verzamelingen boeken, archiefbescheiden of 
afbeeldingen van de hierboven omschreven goederen; 

b. gebouwen, waarvan de voornaamste en daadwerkelijke bestemming is de in 
alinea a. bedoelde roerende culturele goederen te bewaren of ten toon te 
stellen, zoals musea, grote bibliotheken en archiefbewaarplaatsen, en voorts 
de schui!plaatsen, bestemd om in geval van een gewapend conflict bescher
ming te bieden aan de in alinea a. bedoelde roerende culturele goederen; 

c. centra, welke een groot aantal culturele goederen als bedoeld in de alinea's 
a. en b. bevatten, welke zullen worden aangeduid met "monumenten-centra". 

Artikel 2 

Bescherming van culturele goederen 

Voor de toepassing van dit verdrag omvat de bescherming van culturele goederen 
zowel de veiligstelling als de eerbiediging van die goederen. 

Artikel 3 

Veiligstelling van culturele goederen 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich de veiligstelling van culturele 
goederen, welke zich op haar eigen grondgebied bevinden, tegen de voorzienbare 
gevolgen van een gewapend conflict voor te bereiden, door het reeds in vredestijd 
nemen van alle daartoe door haar passend geachte maatregelen. 
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Artikel 4 

Eerbiediging van culturele goederen 

1. De hoge verdragsluitende part en verbinden zich zowel de culturele goederen, 
welke zich op haar eigen grondgebied bevinden, als die, welke zich bevinden 
op het grondgebied van andere hoge verdragsluitende partijen, te eerbiedigen 
door zich te onthouden van ieder gebruik van die goederen en van hun 
onmiddellijke omgeving of van de middelen voor hun bescherming, voor doel
einden, welke die goederen aan vernietiging of beschadiging zouden kunnen 
blootstellen in geval van een gewapend conflict, en door zich te onthouden 
van iedere tegen zulke goederen gerichte vijandelijke daad. 
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2. Van de verplichtingen, omschreven in lid 1 van dit artikel, kan alleen worden 
afgeweken, indien een militaire noodzaak een dergelijke afwijking gebiedend 
vereist. 

3. De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich bovendien, iedere vorm van 
diefstal, plundering of ontvreemding van, en iedere daad van vandalisme 
gericht tegen culturele goederen te verbieden, te voorkomen en er zo nodig 
een eind aan te maken. Zij zullen zich ervan onthouden roerende culturele 
goederen, welke zich bevinden op het grondgebied van een hoge verdrag
sluitende partij, te vorderen. 

4. Zij zullen zich onthouden van iedere tegen culturele goederen gerichte repre
saillemaatregel. 

5. Een hoge verdragsluitende partij kan zich ten aanzien van een andere hoge 
verdragsluitende partij niet onttrekken aan de krachtens dit artikel op haar 
rustende verplichtingen op grond van de overweging, dat deze laatste de 
maatregelen tot veiligstelling, bedoeld in artikel 3, niet heeft toegepast. 

Artikel 5 

Bezetting 

1. De hoge verdragsluitende partijen, die het grondgebied van een andere hoge 
verdragsluitende partij geheel of gedeeltelijk bezet houden, moeten zoveel 
mogelijk steun verlenen aan de bevoegde nationale autoriteiten van het be
zette gebied met betrekking tot de veiligstelling en instandhouding van zijn 
culturele goederen. 

2. Indien het noodzakelijk mocht blijken maatregelen te nemen voor de instand
houding van in bezet gebied gelegen culturele goederen, welke als gevolg 
van militaire operaties zijn beschadigd, en indien de bevoegde nationale 
autoriteiten niet in staat mochten zijn dergelijke maatregelen te nemen, moet 
de bezettende mogendheid zoveel mogelijk, en in nauwe samenwerking met 
die autoriteiten, die maatregelen tot instandhouding nemen, welke het meest 
noodzakelijk zijn. 

3. iedere hoge verdragsluitende partij, welker regering door de leden van een 
verzetsorganisatie als hun rechtmatige regering wordt beschouwd, moet, 
indien dit mogelijk is, de aandacht van die leden vestigen op de verplichting 
die bepalingen van het verdrag in acht te nemen, welke betrekking hebben 
op de eerbiediging van culturele goederen. 

Artikel 6 

Aanduiding van culturele goederen 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 mogen culturele goederen worden 
voorzien van een kenteken, ten einde de herkenning ervan te vergemakkelijken. 
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Artikel 7 

Maatregelen van militaire aard 

1. De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich reeds in vredestijd in de 
reglementen of instructies, in gebruik zijnde bij haar strijdkrachten, bepalingen 
op te nemen, welke ten doel hebben de naleving van dit verdrag te verzekeren, 
en bij de leden van haar strijdkrachten een geest van eerbied aan te kweken 
voer de cultuur en de culturele goederen van alle volkeren. 

2. De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich reeds in vredestijd bij haar 
strijdkrachten diensten in te stellen of deskundig personeel aan te stellen of 
een en ander voor te bereiden, welke diensten of welk personeel tot taak 
zullen hebben te zorgen voor de eerbiediging van culturele goederen en samen 
te werken met de burgerlijke autoriteiten, welke belast zijn met de veiligstel
ling van die goederen. 

HOOFDSTUK Il 

Bijzondere bescherming 

Artikel 8 

Verlenen van bijzondere bescherming 

1. Onder bijzondere bescherming kunnen worden gesteld een beperkt aantal 
schuilplaatsen, bestemd om bescherming te bieden aan roerende culturele 
goederen in geval van een gewapend conflict, monumenten-centra en andere 
onroerende culturele goederen van zeer grote betekenis, op voorwaarde 
dat zij: 
a. zich bevinden op voldoende afstand van een groot industrieel centrum of 

van enig belangrijk militair object, dat een kwetsbaar punt vormt, zoals 
bijvoorbeeld een vliegveld, een radiozendstation, een inrichting werkzaam 
voor de nationale verdediging, een haven of een spoorwegstation van zeker 
belang of een belangrijke verkeers- of waterweg of spoorlijn; 

b. niet worden gebruikt voor militaire doeleinden. 
2. Een schuilplaats voor roerende culturele goederen kan eveneens onder bijzon

dere bescherming worden geplaatst, ongeacht de ligging, als zij zodanig is 
gebouwd, dat zij naar alle waarschijnlijkheid niet door bommen kan worden 
beschadigd. 

3. Een monumenten-centrum wordt geacht voor militaire doeleinden te worden 
gebruikt als van dat centrum gebruik wordt gemaakt voor de verplaatsing van 
militair personeel of materieel, zelfs in geval van doorvoer. Dit is eveneens 
het geval, wanneer in dat centrum werkzaamheden worden verricht, welke 
rechtstreeks verband houden met militaire operaties, de legering van militair 
personeel of de vervaardiging van oorlogsmaterieel. 
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4. Het bewaken van de culturele goederen, bedoeld in lid 1 van dit artikel, door 
gewapende bewakers, die daartoe speciaal zijn gemachtigd, of de aanwezig
heid in de nabijheid van dergelijke culturele goederen van politietroepen, welke 
normaal zijn belast met het handhaven van de openbare orde, wordt niet 
beschouwd als gebruik voor militaire doeleinden. 

5. Indien een van de culturele goederen, bedoeld in lid 1 van dit artikel, is gelegen 
in de nabijheid van een belangrijk militair object als omschreven in dat lid, kan 
het niettemin onder bijzondere bescherming worden geplaatst, indien de hoge 
verdragsluitende partij, welke het verzoek doet, zich verbindt in geval van een 
gewapend conflict geen gebruik van het betrokken militair object te maken en 
in het bijzonder, als het een haven, een station of een vliegveld betreft, het 
verkeer zodanig te verleggen dat van die haven en van dat station of vliegveld 
geen gebruik wordt gemaakt. In dat geval moet die verlegging reeds in vredes
tijd worden voorbereid. 

6. De bijzondere bescherming wordt aan culturele goederen verleend door hun 
inschrijving in het "Internationale register van culturele goederen onder bij
zondere bescherming". Die inschrijving kan slechts geschieden overeenkom
stig de bepalingen van dit verdrag en onder de voorwaarden, neergelegd in 
het reglement van uitvoering. 

Artikel 9 

Onschendbaarheid van culturele goederen onder bijzondere bescherming 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich de onschendbaarheid van culturele 
goederen onder bijzondere bescherming te verzekeren door zich, van het ogenblik 
van inschrijving in het Internationale register af, te onthouden van iedere tegen zo
danige goederen gerichte vijandelijke daad en, behalve in de gevallen, voorzien in 
artikel 8, lid 5, van elk gebruik van die goederen of van hun omgeving voor militaire 
doeleinden. 

Artikel 10 

Aanduiding en contröle 

Gedurende een gewapend conflict moeten de culturele goederen onder bijzondere 
bescherming zijn voorzien van het in artikel 16 omschreven kenteken en open staan 
voor een internationale controle, zoals voorzien in het reglement van uitvoering. 

Artikel 11 

Opheffing van de onschendbaarheid 

1. Indien een van de hoge verdragsluitende partijen met betrekking tot een cul
tureel goed onder bijzondere bescherming een van de verplichtingen, welke op 
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grond van artikel 9 op haar rusten, schendt, is de wederpartij, zolang die 
schending voortduurt, ontheven van haar verplichting de onschendbaarheid 
van het betrokken goed te verzekeren. Nochtans zal laatstbedoelde partij, 
wanneer zulks enigszins mogelijk is, te voren eisen, dat binnen een redelijke 
termijn een einde wordt gemaakt aan de schending. 

2. Behalve in het geval, voorzien in lid 1 van dit artikel, kan de onschendbaarheid 
van een cultureel goed onder bijzondere bescherming slechts worden opge
heven in uitzonderlijke gevallen van onvermijdelijke militaire noodzaak en 
slechts zolang die noodzaak voortduurt. Die noodzaak kan slechts worden 
vastgesteld door de bevelhebber van een formatie, gelijk aan of groter dan 
een divisie. In alle gevallen, waarin de omstandigheden dit toelaten, zal de 
wederpartij tijdig van te voren in kennis worden gesteld van de beslissing, 
dat de onschendbaarheid wordt opgeheven. 

3. De partij, die de onschendbaarheid opheft, dient daarvan zo spoedig mogelijk, 
schriftelijk, en met opgave van redenen, kennis te geven aan de commissaris
generaal voor culturele goederen, bedoeld in het reglement van uitvoering. 

HOOFDSTUK 111 

Vervoer van culturele goederen 

Artikel 12 

Vervoer onder bijzondere bescherming 

1. Vervoer, uitsluitend beperkt tot het overbrengen van culturele goederen, hetzij 
binnen een grondgebied, hetzij naar een ander grondgebied, kan, op verzoek 
van de betrokken hoge verdragsluitende partij, geschieden onder bijzondere 
bescherming volgens de voorwaarden, omschreven in het reglement van 
uitvoering. 

2. Vervoer onder bijzondere bescherming vindt plaats onder het internationaal 
toezicht, voorzien in het reglement van uitvoering. Het transport zal zijn voor
zien van het kenteken, omschreven in artikel 16. 

3. De hoge verdragsluitende partijen zullen zich onthouden van iedere vijande
lijke daad, gericht tegen een transport onder bijzondere bescherming. 

Artikel 13 

Vervoer in spoedeisende gevallen 

1. Indien een hoge verdragsluitende partij van oordeel is, dat de veiligheid van 
bepaalde culturele goederen vereist, dat zij naar elders worden overgebracht 
en dat de noodzaak daarvan zo dringend is, dat de in artikel 12 voorgeschreven 
procedure niet kan worden gevolgd, in het bijzonder in het begin van een 
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gewapend conflict, mag het transport worden voorzien van het kenteken, 
omschreven in artikel 16, tenzij een aanvraag tot het verlenen van onschend
baarheid, als bedoeld in artikel 12, is ingediend en die aanvraag is geweigerd. 
Voor zover mogelijk moet van het transport kennis worden gegeven aan de 
wederpartijen. Niettemin mag een transport van culturele goederen naar het 
grondgebied van een ander land niet zijn voorzien van het kenteken, tenzij de 
onschendbaarheid aan dat transport uitdrukkelijk is verleend. 

2. De hoge verdragsluitende partijen zullen zoveel mogelijk de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen treffen, ten einde de transporten, bedoeld in lid 1 van 
dit artikel, welke zijn voorzien van het kenteken, te beveiligen tegen daartegen 
gerichte vijandelijke daden. 

Artikel 14 

Onschendbaarheid met betrekking tot inbeslagneming, 
buitmaking en verbeurdverklaring 

1. Onschendbaarheid met betrekking tot inbeslagneming, buitmaking en ver
beurdverklaring wordt verleend aan: 
a. culturele goederen, die de bescherming, bedoeld in artikel 12, of die, 

bedoeld in artikel 13, genieten; 
b. vervoermiddelen, uitsluitend bestemd voor het overbrengen van die goe

deren. 
2. Hetgeen in dit artikel is bepaald beperkt op geen enkele wijze het recht van 

inspectie en visitatie. 

HOOFDSTUK IV 

Het personeel 

Artikel 15 

Personeel 

Personeel, belast met de bescherming van culturele goederen, moet, voor zover dit 
verenigbaar is met de eisen, welke de veiligheid stelt, worden geëerbiedigd in het 
belang van die goederen en moet, indien het in handen van de wederpartij valt, zijn 
functie kunnen blijven uitoefenen in alle gevallen, waarin de culturele goederen, 
waarvoor het verantwoordelijk is, eveneens in handen van de wederpartij zijn ge
vallen. 
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HOOFDSTUK V 

Het kenteken 

Artikel 16 

Kenteken van het verdrag 

1. Het kenteken van het verdrag bestaat uit een schild, puntig aan de onderzijde, 
schuin gevierendeeld in koningsblauw en wit (een schild gevormd door een 
koningsblauw vierkant, waarvan een van de hoeken de punt van het schild 
vormt, en door een koningsblauwe driehoek boven het vierkant, zodanig dat 
aan beide zijden een witte driehoek overblijft). 

2. Het kenteken wordt gebruikt in enkelvoud of driemaal herhaald in driehoekige 
vorm (één schild aan de onderzijde) overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 17. 

Artikel 17 

Gebruik van het kenteken 

1. Het kenteken, driemaal herhaald, mag slechts worden gebruikt voor: 
a. onroerende culturele goederen onder bijzondere bescherming; 
b. het vervoer van culturele goederen overeenkomstig de bepalingen van de 

artikelen 12 en 13; 
c. noodschuilplaatsen overeenkomstig de bepalingen van het reglement van 

uitvoering. 
2. Het kenteken mag enkelvoudig slechts worden gebruikt voor: 

a. culturele goederen, die niet onder bijzondere bescherming zijn geplaatst; 
b. personen, belast met het toezicht overeenkomstig het reglement van uit

voering; 
c. het personeel, belast met de bescherming van culturele goederen; 
d. de identiteitskaarten, bedoeld in het reglement van uitvoering. 

3. Tijdens een gewapend conflict is het verboden het kenteken te gebruiken in 
andere gevallen dan die, vermeld in de voorgaande leden van dit artikel, en is 
het eveneens verboden om, voor welk doel ook, een teken te gebruiken, dat 
op het kenteken lijkt. 

4. Het kenteken mag niet worden geplaatst op een onroerend cultureel goed, 
tenzij tezelfder tijd een machtiging is aangebracht, behoorlijk gedateerd en 
ondertekend door de bevoegde autoriteit van de hoge verdragsluitende 
partij. 
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HOOFDSTUK VI 

Werkingssfeer van het verdrag 

Artikel 18 

Toepassing van het verdrag 

1. Afgezien van de bepalingen, welke reeds in vredestijd in werking moeten 
treden, zal dit verdrag van toepassing zijn ingeval een oorlog wordt verklaard 
of enig ander gewapend conflict ontstaat tussen twee of meer van de hoge 
verdragsluitende partijen, zelfs indien de staat van oorlog door een of meer 
dier partijen niet wordt erkend. 

2. Het verdrag zal eveneens van toepassing zijn in alle gevallen van gehele of 
gedeeltelijke bezetting van het grondgebied van een hoge verdragsluitende 
partij, zelfs indien die bezetting geen gewapende tegenstand ontmoet. 

3. Indien een van de bij het conflict betrokken mogendheden geen partij is bij 
dit verdrag, zullen de mogendheden, die wel partij zijn bij dit verdrag, er 
nochtans door gebonden blijven, wat haar onderlinge betrekkingen betreft. Zij 
zullen bovendien door dit verdrag gebonden zijn ten aanzien van de boven
bedoelde mogendheid, indien deze heeft verklaard de bepalingen van dit 
verdrag te aanvaarden, en zolang deze die bepalingen toepast. 

Artikel 19 

Conflicten van niet-internationale aard 

1. Ingeval een gewapend conflict, hetwelk geen internationaal karakter draagt, 
ontstaat op het grondgebied van een der hoge verdragsluitende partijen, zal 
elk der partijen bij het conflict gehouden zijn ten minste de bepalingen van dit 
verdrag, welke betrekking hebben op de eerbiediging van culturele goederen, 
toe te passen. 

2. De partijen bij het conflict moeten trachten door middel van bijzondere over
eenkomsten alle andere of een deel van de andere bepalingen van dit verdrag 
van kracht te doen worden. 

3. De Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur 
kan haar diensten aanbieden aan de partijen bij het conflict. 

4. De toepassing van de voorgaande bepalingen zal niet van invloed zijn op de 
rechtspositie van de partijen bij het conflict. 
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HOOFDSTUK VII 

Uitvoering van het verdrag 

Artikel 20 

Reglement van uitvoering 

De wijze van uitvoering van dit verdrag is vastgelegd in het reglement van uit
voering, dat er een integrerend deel van uitmaakt. 

Artikel 21 

Beschermende mogendheden 

Dit verdrag en het reglement van uitvoering zullen worden toegepast met de mede
werking van de beschermende mogendheden, die belast zijn met de behartiging van 
de belangen der partijen bij het conflict. 

214 

Artikel 22 

Verzoeningsprocedure 

1. De beschermende mogendheden zullen haar goede diensten verlenen in alle 
gevallen, waarin zij dat wenselijk achten in het belang van culturele goederen, 
in het bijzonder wanneer er verschil van mening is tussen de partijen bij het 
conflict met betrekking tot de toepassing of de uitlegging van de bepalingen 
van dit verdrag of van het reglement van uitvoering. 

2. Te dien einde kan elk der beschermende mogendheden op uitnodiging van een 
partij, van de directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor 
onderwijs, wetenschap en cultuur, of uit eigen beweging aan de partijen bij 
het conflict een bijeenkomst van haar vertegenwoordigers voorstellen en in 
het bijzonder van de autoriteiten, belast met de bescherming van culturele 
goederen, zo nodig op daartoe geschikt neutraal grondgebied. De partijen bij 
het conflict zijn gehouden gevolg te geven aan de haar gedane voorstellen 
tot het houden van een bijeenkomst. De beschermende mogendheden zullen 
aan de partijen bij het conflict een voorstel ter goedkeuring voorleggen betref
fende een persoon, behorende tot een neutrale mogendheid, of een persoon, 
voorgesteld door de directeur-generaal van de Organisatie der verenigde 
naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur, die zal worden uitgenodigd aan 
die bijeenkomst deel te nemen in de hoedanigheid van voorzitter. 
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Artikel 23 

Medewerking van de U.N.E.S.C.O. 

1. De hoge verdragsluitende partijen kunnen een beroep doen op de technische 
medewerking van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, weten
schap en cultuur met betrekking tot het organiseren van de bescherming van 
haar culturele goederen of met betrekking tot ieder probleem, voortvloeiende 
uit de toepassing van dit verdrag en van het reglement van uitvoering. Die 
organisatie zal haar medewerking verlenen binnen de grenzen van haar pro
gramma en van haar mogelijkheden. 

2. De organisatie is bevoegd uit eigen beweging voorstellen op dit gebied te 
doen aan de hoge verdragsluitende partijen. 

Artikel 24 

Bijzondere overeenkomsten 

1. De hoge verdragsluitende partijen kunnen bijzondere overeenkomsten sluiten 
betreffende alle zaken, waaromtrent het haar wenselijk voorkomt afzonderlijke 
voorzieningen te treffen. 

2. Er mag geen bijzondere overeenkomst worden gesloten, waarbij de bescher
ming, welke door dit verdrag aan culturele goederen en aan het personeel, 
belast met hun bescherming, is toegekend, wordt verminderd. 

-"'-

Artikel 25 

Verspreiding van de tekst van het verdrag 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich zowel in vredestijd als tijdens een 
gewapend conflict in haar onderscheidene landen een zo groot mogelijke bekendheid 
te geven aan de tekst van dit verdrag en aan het reglement van uitvoering. Zij ver
binden zich in het bijzonder de studie ervan op te nemen in haar programma's van 
militaire en, indien mogelijk, burgerlijke opleiding, zodanig dat de beginselen ervan 
ter kennis worden gebracht van de gehele bevolking, in het bijzonder van de strijd
krachten en van het personeel, belast met de bescherming van culturele goederen. 

Artikel 26 

Vertalingen en rapporten 

1. De hoge verdragsluitende partijen zullen elkander door bemiddeling van de 
directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, 
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wetenschap en cultuur de officiële vertalingen van dit verdrag en van het 
reglement van uitvoering doen toekomen. 

2. Bovendien zullen zij ten minste iedere vier jaar aan de directeur-generaal een 
rapport doen toekomen, dat alle inlichtingen bevat, welke zij geschikt achten, 
betreffende de maatregelen, die door haar onderscheidene administraties zijn 
genomen of worden voorbereid of overwogen ter uitvoering van dit verdrag en 
van het reglement van uitvoering. 

Artikel 27 

Vergaderingen 

1. De directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, 
wetenschap en cultuur kan met toestemming van de uitvoerende raad verga
deringen van vertegenwoordigers van de hoge verdragsluitende partijen bij
eenroepen. Hij is verplicht zulks te doen, indien ten minste een vijfde van de 
hoge verdragsluitende partijen dat verzoekt. 

2. Onverminderd alle andere functies, die aan de vergadering zijn opgedragen 
door dit verdrag of door het reglement van uitvoering, heeft zij tot taak de 
problemen, betrekking hebbende op de toepassing van het verdrag en van het 
reglement van uitvoering, te bestuderen en daaromtrent aanbevelingen te doen 

3. Indien de meerderheid van de hoge verdragsluitende partijen is vertegen
woordigd, kan de vergadering bovendien overgaan tot een herziening van het 
verdrag en van het reglement van uitvoering, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 39. 

Artikel 28 

Sancties 

De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich binnen het kader van haar straf
rechtspleging alle noodzakelijke maatregelen te nemen, ten einde te bereiken, dat de 
personen, ongeacht hun nationaliteit, die dit verdrag schenden of opdracht geven het 
te schenden, zullen worden vervolgd en strafrechtelijk of disciplinair zullen worden 
gestraft. 
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Artikel 29 

Talen 

1. Dit verdrag is opgesteld in het Engels, Frans, Russisch en Spaans, zijnde de 
vier teksten gelijkelijk authentiek. 
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2. De Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur 
zal vertalingen doen vervaardigen in de andere officiële talen van haar Alge
mene conferentie. 

Artikel 30 

Ondertekening 

Dit verdrag zal de datum dragen van 14 Mei 1954 en zal tot 31 December 1954 ter 
ondertekening opengesteld blijven voor alle staten, die uitgenodigd zijn tot de con
ferentie, welke van 21 April 1954 tot 14 Mei 1954 te 's-Gravenhage is gehouden. 

Artikel 31 . 

Bekrachtiging 

1. Dit verdrag zal worden bekrachtigd door de ondertekenende staten overeen
komstig hun onderscheidene grondwettelijke procedures. 

2. De akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de directeur
generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap 
en cultuur. 

Artikel 32 

Toetreding 

Van de dag van zijn inwerkingtreding af zal dit verdrag ter toetreding opengesteld 
blijven zowel voor alle in artikel 30 bedoelde staten, die het niet hebben ondertekend, 
als voor iedere andere staat, die tot toetreding wordt uitgenodigd door de Uitvoe
rende raad van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap en 
cultuur. Toetreding vindt plaats door nederlegging van een akte van toetreding bij de 
directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, weten
schap en cultuur. 

Artikel 33 

Inwerkingtreding 

1. Dit verdrag treedt in werking drie maanden nadat vijf akten van bekrachtiging 
zijn nedergelegd. 

2. Daarna treedt dit verdrag ten aanzien van iedere hoge verdragsluitende partij 
in werking, drie maanden na de nederlegging van haar akte van bekrachtiging 
of toetreding. 

3. De omstandigheden, bedoeld in de artikelen 18 en 19, zullen de akten van 
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bekrachtiging of toetreding, welke door de partijen bij het conflict voor of na 
het begin van de vijandelijkheden of van de bezetting zijn nedergelegd, onmid
dellijk van kracht doen worden. In dit gevallen zal de directeur-generaal van 
de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur 
langs de snelste weg de mededelingen doen, bedoeld in artikel 38. 

Artikel 34 

Toepassing 

1. iedere staat, die partij is bij dit verdrag op de dag van zijn inwerkingtreding, 
neemt alle maatregelen, welke nodig zijn voor het daadwerkelijk toepassen 
van het verdrag binnen een tijdsverloop van zes maanden na die inwerking
treding. 

2. Dat tijdsverloop bedraagt zes maanden, te rekenen van de datum van neder
legging van de akte van bekrachtiging of toetreding, voor iedere staat, die zijn 
akte van bekrachtiging of van toetreding nederlegt na de dag van inwerking
treding van het verdrag. 

Artikel 35 

Territoriale uitbreiding van de werkingssfeer van het verdrag 

iedere hoge verdragsluitende partij kan ten tijde van de bekrachtiging of de toetre
ding, of op ieder later tijdstip, door een mededeling, gericht aan de directeur-generaal 
van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur, 
verklaren, dat dit verdrag mede van toepassing zal zijn op alle of sommige gebieden, 
voor welker internationale betrekkingen zij verantwoordelijk is. Die mededeling wordt 
van kracht drie maanden na de dag van ontvangt. 

Artikel 36 1) 

Verhouding tot vroegere verdragen 

1. In de betrekkingen tussen de mogendheden, die gebonden zijn door de ver
dragen van 's-Gravenhage nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te 
land (IV) en nopens het bombardement door een scheepsmacht in tijd van 

1) De verdragen van 's-Gravenhage van 29 Juli 1899 en van 18 October 1907 nopens de wetten en 
gebruiken van de oorlog te land dat van 's-Gravenhage van 18 October 1907 nopens het bombar
dement door een scheepsmacht In tijd van oorlog, waarnaar In het eerste lid van dit artikel wordt 
verwezen, zijn opgenomen onderscheidenlijk In de hoofdstukken 1 en 2 van dit deel en In hoofd
stuk 9 van deel 2 van deze verzameling. 
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oorlog (IX), hetzij die van 29 Juli 1899 of die van 18 October 1907, en die partij 
zijn bij het onderhavige verdrag, zal dit laatstgenoemde verdrag het boven
vermelde verdrag (IX) en het reglement, als bijlage gehecht aan het boven
genoemde verdrag (IV), aanvullen en zal het teken, bedoeld in artikel 5 van 
het bovenvermelde verdrag (IX), worden vervangen door het kenteken, be
doeld in artikel 16 van dit verdrag, voor de gevallen, waarin dit en zijn regle
ment van uitvoering het gebruik van dat kenteken regelen. 

2. In de betrekkingen tussen de mogendheden, die gebonden zijn door het pact 
van Washington van 15 April 1935 1) voor de bescherming van inrichtingen van 
kunst of wetenschap en van monumenten van geschiedenis (Pact Roerich) en 
die partij zijn bij dit verdrag, zal dit laatste dat Pact Roerich aanvullen en zal 
de onderscheidingsvlag, bedoeld in artikel 111 van dat pact, worden vervangen 
door het kenteken, bedoeld in artikel 16 van dit verdrag, voor de gevallen, 
waarin dit en zijn reglement van uitvoering het gebruik van dat kenteken 
regelen. 

Artikel 37 

Opzegging 

1. leder der hoge verdragsluitende partijen heeft de bevoegdheid dit verdrag op 
te zeggen voor zichzelf of voor ieder gebied, voor welks internationale be
trekkingen zij verantwoordelijk is. 

2. De opzegging wordt medegedeeld door middel van een schriftelijke akte, welke 
wordt nedergelegd bij de directeur-generaal van de Organisatie der verenigde 
naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur. 

3. De opzegging wordt van kracht een jaar na de ontvangst van de akte van 
opzegging. Indien echter de opzeggende partij op het ogenblik, dat die termijn 
van een jaar afloopt, betrokken is bij een gewapend conflict, heeft de opzeg
ging geen gevolg, zolang de vijandelijkheden niet zijn beëindigd, en in geen 
geval, zolang de terugvoering van culturele goederen naar het gebied van 
herkomst niet is voltooid. 

Artikel 38 

Kennisgevingen 

De directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, 
wetenschap en cultuur zal zowel de staten, bedoeld in de artikelen 30 en 32, als de 
Verenigde naties in kennis stellen van de nederlegging van alle akten van bekrach-

2) Dit pact Is niet opgenomen In deze verzameling. 
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tiging, toetreding of aanvaarding, bedoeld in de artikelen 31, 32 en 39, evenals van 
de mededelingen en opzeggingen, bedoeld in de artikelen 35, 37 en 39. 
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Artikel 39 

Herziening van het verdrag en van zijn reglement van uitvoering 

1. leder der hoge verdragsluitende partijen kan wijzigingen voorstellen in de 
tekst van dit verdrag en van zijn reglement van uitvoering. 
De tekst van elke voorgestelde wijziging wordt medegedeeld aan de directeur
generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap 
en cultuur, die de tekst zal mededelen aan alle hoge verdragsluitende partijen, 
aan wie hij tegelijkertijd zal vragen binnen vier maanden te doen weten: 
a. of zij wensen, dat een conferentie wordt bijeengeroepen om de voorge

stelde wijziging te bestuderen; 
b. of zij van mening zijn, dat de voorgestelde wijziging moet worden aan

vaard zonder dat een conferentie bijeen wordt geroepen; 
c. of zij van mening zijn, dat de voorgestelde wijziging moet worden ver

worpen zonder dat een conferentie bijeen wordt geroepen. 
2. De directeur-generaal zal de antwoorden ontvangen, krachtens lid 1 van dit 

artikel, aan alle hoge verdragsluitende partijen doorgeven. 
3. Indien alle hoge verdragsluitende partijen, die haar oordeel binnen de voor

geschreven termijn, overeenkomstig lid 1 onder b. van dit artikel, ter kennis 
hebben gebracht van de directeur-generaal van de Organisatie der verenigde 
naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur, de directeur-generaal mede
delen, dat zij van mening zijn, dat de wijziging moet worden aanvaard zonder 
dat een conferentie bijeen wordt geroepen, zal de directeur-generaal over
eenkomstig artikel 38 mededeling doen van haar beslissing. De wijziging zal 
voor alle hoge verdragsluitende partijen van kracht worden na een termijn van 
90 dagen, te rekenen van die kennisgeving. 

4. De directeur-generaal roept een conferentie van de hoge verdragsluitende 
partijen bijeen ter bestudering van de voorgestelde wijziging, indien hem dat 
wordt verzocht door meer dan een derde van de hoge verdragsluitende 
partijen. 

5. De wijziging van dit verdrag of van het reglement van uitvoering, waarvoor de 
in het vorige lid bedoelde procedure wordt gevolgd, worden pas van kracht, 
nadat zij met eenparigheid van stemmen zijn aanvaard door de hoge verdrag
sluitende partijen, welke ter conferentie zijn vertegenwoordigd, en indien zij 
zijn aanvaard door ieder van de hoge verdragsluitende partijen. 

6. De aanvaarding door de hoge verdragsluitende partijen van de wijzigingen 
van het verdrag of van het reglement van uitvoering, welke zijn aangenomen 
door de conferentie, bedoeld in de leden 4 en 5, geschiedt door de neder
legging van een officiële akte bij de directeur-generaal van de Organisatie der 
verenigde naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur. 
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7. Na het van kracht worden van wijzigingen van dit verdrag of van het reglement 
van uitvoering kan alleen bekrachtiging van of toetreding tot de aldus gewij
zigde tekst van het verdrag of van het reglement van uitvoering plaats vinden. 

Artikel 40 

Registratie 

Overeenkomstig artikel 102 van het Handvest van de Verenigde naties zal dit verdrag 
worden geregistreerd bij het secretariaat van de Verenigde naties op verzoek van de 
directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, weten
schap en cultuur. 

Gedaan te 's-Gravenhage, de veertiende Mei 1954, in een enkel exemplaar, dat zal 
worden nedergelegd in het archief van de Organisatie der verenigde naties voor 
onderwijs, wetenschap en cultuur en waarvan voor eensluidend gewaarmerkte af
schriften zullen worden verstrekt aan alle staten, bedoeld in de artikelen 30 en 32, 

alsmede aan de Verenigde naties. 

REGLEMENT VAN UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE 
DE BESCHERMING VAN CULTURELE GOEDEREN IN GEVAL 

VAN EEN GEWAPEND CONFLICT 

HOOFDSTUK 1 

Controle 

Artikel 1 

Internationale lijst van personen 

Bij de inwerkingtreding van het verdrag zal de directeur-generaal van de Organisatie 
der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur een internationale lijst 
opstellen van alle personen, aangewezen door de hoge verdragsluitende partijen als 
geschikt voor het vervullen van de functie van commissaris-generaal voor culturele 
goederen. Op initiatief van de directeur-generaal van de Organisatie der verenigde 
naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur zal die lijst periodiek worden herzien, 
op grond van de verzoeken, ontvangen van de hoge verdragsluitende partijen. 
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Artikel 2 

Organisatie van de controle 

Zodra een hoge verdragsluitende partij betrokken is bij een gewapend conflict, 
waarop artikel 18 van het verdrag van toepassing is, 

a. benoemt zij een vertegenwoordiger voor de culturele goederen, gelegen op 
haar grondgebied; indien zij een ander grondgebied bezet houdt, benoemt zij 
een speciale vertegenwoordiger voor de culturele goederen, welke zich daar 
bevinden; 

b. benoemt de beschermende mogendheid, optredende voor elk der partijen, 
welke in een conflict is gewikkeld met die hoge verdragsluitende partij, afge
vaardigden bij deze laatste, overeenkomstig het hierna volgende artikel 3; 

c. wordt overeenkomstig artikel 4 bij die hoge verdragsluitende partij een com
missaris-generaal voor culturele goederen benoemd. 

Artikel 3 

Aanwijzing van de afgevaardigden der beschermende mogendheden 

De beschermende mogendheid wijst haar afgevaardigden aan uit de leden van haar 
diplomatiek of consulair personeel of, met instemming van de partij, waarbij zij 
worden geaccrediteerd, uit andere personen. 

Artikel 4 

Aanwijzing van de commissaris-generaal 

1. De commissaris-generaal voor culturele goederen wordt gekozen uit de per
sonen, die op de internationale lijst voorkomen, in onderlinge overeenstemming 
tussen de partij, waarbij hij wordt geaccrediteerd, en de beschermende mo
gendheden der tegenover elkander staande partijen . 

2. Indien de partijen het niet eens kunnen worden gedurende de drie weken, 
volgende op de opening van haar besprekingen op dit punt, verzoeken zij de 
president van het Internationaal gerechtshof de commissaris-generaal aan te 
wijzen, die pas in functie zal treden, nadat de partij, waarbij hij wordt geaccre
diteerd, zijn benoeming heeft goedgekeurd. 

Artikel 5 

Bevoegdheden der afgevaardigden 

De afgevaardigden der beschermende mogendheden nemen kennis van schendingen 
van het verdrag, stellen, met toestemming van de partij, waarbij zij zijn geaccrediteerd, 
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een onderzoek in naar de omstandigheden, waaronder zij hebben plaatsgevonden, 
ondernemen ter plaatse stappen, ten einde die schendingen te doen ophouden, en 
stellen zo nodig de commissaris-generaal in kennis van de schendingen. Zij houden 
hem op de hoogte van hun werkzaamheden. 

Artikel 6 

Bevoegdheden van de commissaris-generaal 

1. De commissaris-generaal voor culturele goederen behandelt met de vertegen
woordiger van de partij, waarbij hij is geaccrediteerd, en met de betrokken 
afgevaardigden de vraagstukken, welke bij hem aanhangig worden gemaakt 
betreffende de toepassing van het verdrag. 

2. Hij is bevoegd beslissingen te nemen en benoemingen te doen in de gevallen, 
genoemd in dit reglement. 

3. Met instemming van de partij, waarbij hij is geaccrediteerd, heeft hij het recht 
opdracht te geven tot een onderzoek of dat onderzoek zelf te leiden. 

4. Bij de partijen bij het conflict of bij haar beschermende mogendheden doet hij 
alle stappen, welke hij nuttig oordeelt voor de toepassing van het verdrag. 

5. Hij stelt de nodige rapporten op omtrent de toepassing van het verdrag en 
brengt ze ter kennis van de betrokken partijen evenals van haar beschermende 
mogendheden. Hij zendt er afschriften van aan de directeur-generaal van de 
Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur, die 
slechts van de technische gegevens, welke zij bevatten, gebruik zal mogen 
maken. 

6. Indien er geen beschermende mogendheid is, oefent de commissaris-generaal 
de functies uit, welke aan de beschermende mogendheid worden toegekend 
door de artikelen 21 en 22 van het verdrag. 

Artikel 7 

Inspecteurs en deskundigen 

1. Telkens wanneer de commissaris-generaal voor culturele goederen, op verzoek 
of na raadpleging van de betrokken afgevaardigden, het nodig oordeelt, vraagt 
hij de instemming van de partij, waarbij hij is geaccrediteerd, voor de benoe
ming van een persoon als inspecteur voor culturele goederen, belast met een 
bepaalde opdracht. Een inspecteur is slechts verantwoordelijk tegenover de 
commissaris-generaal. 

2. De commissaris-generaal, de afgevaardigden en de inspecteurs kunnen een 
beroep doen op de diensten van deskundigen, wier aanwijzing eveneens de 
instemming zal moeten hebben van de partij, vermeld in het vorige lid. 
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Artikel 8 

Vervulling van de contróle-opdracht 

De commissarissen-generaal voor culturele goederen, de afgevaardigden der be
schermende mogendheden, de inspecteurs en de deskundigen mogen in geen geval 
de bevoegdheden van hun opdracht overschrijden. Zij moeten met name rekening 
houden met hetgeen nodig is in het belang van de veiligheid van de hoge verdrag
sluitende partij, waarbij zij zijn geaccrediteerd, en zij moeten in alle omstandigheden 
handelen overeenkomstig de vereisten van de militaire situatie, zoals deze hun door 
die hoge verdragsluitende partij zullen worden medegedeeld. 

Artikel 9 

Vervanging der beschermende mogendheden 

Indien een partij bij het conflict niet of niet langer het voordeel geniet van de be
moeiingen van een beschermende mogendheid, kan een neutrale staat worden 
aangezocht de functies van beschermende mogendheid op zich te nemen met het oog 
op het aanwijzen van een commissaris-generaal voor culturele goederen volgens de 
procedure, voorzien in het vorige artikel 4. 
De aldus aangewezen commissaris-generaal kent eventueel aan inspecteurs de 
functie toe van afgevaardigde der beschermende mogendheden als bepaald in dit 
reglementa 

Artikel 10 

Onkosten 

De beloning en de onkosten van de commissaris-generaal voor culturele goederen, 
van de inspecteurs en van de deskundigen, komen ten laste van de partij, waarbij 
zij zijn geaccrediteerd; omtrent de beloning en de onkosten van de afgevaardigden 
der beschermende mogendheden zal overeenstemming moeten worden bereikt tussen 
die mogendheden en de staten, wier belangen zij behartigen. 
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HOOFDSTUK Il 

Bijzondere bescherming 

Artikel 11 

Noodschuilp/aatsen 

1. Indien tijdens een gewapend conflict een hoge verdragsluitende partij door 
onvoorziene omstandigheden er toe wordt gebracht een noodschuilplaats in 
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te richten en indien zij wenst, dat die schuilplaats onder bijzondere bescher
ming wordt geplaatst, doet zij daarvan onverwijld mededeling aan de commis
saris-generaal, die bij haar is geaccrediteerd. 

2. Indien de commissaris-generaal van mening is, dat de omstandigheden en de 
belangrijkheid der culturele goederen, welke in die noodschuilplaats zijn onder
gebracht, een zodanige maatregel rechtvaardigen, kan hij de hoge verdrag
sluitende partij machtigen er het kenteken op aan te brengen, omschreven in 
artikel 16 van het verdrag. Hij deelt zijn beslissing onverwijld mede aan de 
betrokken afgevaardigden der beschermende mogendheden, waarvan ieder, 
binnen een termijn van 30 dagen, de onmiddellijke verwijdering van het 
kenteken kan gelasten. 

3. Zodra die afgevaardigden hun accoordbevinding hebben medegedeeld of 
indien de termijn van 30 dagen is verstreken, zonder dat een der betrokken 
afgevaardigden bezwaren heeft ingediend, en indien de noodschuilplaats naar 
de mening van de commissaris-generaal voldoet aan de eisen, gesteld in ar
tikel 8 van het verdrag, verzoekt de commissaris-generaal de directeur-gene
raal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap en 
cultuur de schuilplaats in te schrijven in het register van culturele goederen 
onder bijzondere bescherming. 

Artikel 12 

Internationaal register van culturele goederen onder bijzondere bescherming 

1. Er wordt een "Internationaal register van culturele goederen onder bijzondere 
bescherming" aangelegd. 

2. De directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, 
wetenschap en cultuur houdt dat register bij. Hij verstrekt afschriften van dat 
register aan de secretaris-generaal van de Verenigde naties en aan de hoge 
verdragsluitende partijen. 

3. Het register is verdeeld in afdelingen, elk op naam van een hoge verdrag
sluitende partij. Elke afdeling is verdeeld in drie paragrafen, onderscheidenlijk 
genaamd: schuilplaatsen, monumentencentra, andere onroerende culturele 
goederen. De directeur-generaal stelt vast, welke bijzonderheden in elke 
afdeling moeten worden opgenomen. 

Artikel 13 

Verzoeken om inschrijving 

1. Elke hoge verdragsluitende partij kan tot de directeur-generaal van de Organi
satie der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur aanvragen 
richten tot inschrijving in het register van bepaalde op haar grondgebied ge
legen schuilplaatsen, monumenten-centra of andere onroerende culturele goe-
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deren. In die aanvragen moeten aanwijzingen worden gegeven betreffende de 
ligging van die goederen en moet worden verklaard, dat die goederen vol
doen aan de eisen, gesteld in artikel 8 van het verdrag. 

2. In geval van bezetting heeft de bezettende mogendheid de bevoegdheid der
gelijke aanvragen te doen. 

3. De directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, 
wetenschap en cultuur zendt onverwijld een afschrift der aanvragen om in
schrijving aan elk der hoge verdragsluitende partijen. 

Artikel 14 

Bezwaren 

1. leder der hoge verdragsluitende partijen kan bezwaar maken tegen de inschrij
ving van een cultureel goed door middel van een brief, gericht aan de direc
teur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, weten
schap en cultuur. Deze brief moet door hem zijn ontvangen binnen een termijn 
van vier maanden, te rekenen van de dag, waarop hij afschrift van het verzoek 
om inschrijving heeft verzonden. 

2. Een zodanig bezwaar moet met redenen zijn omkleed. De redenen kunnen 
alleen de volgende zijn: 
a. het goed is niet een cultureel goed; 
b. er is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8 van het verdrag. 

3. De directeur-generaal zendt onverwijld een afschrift van het bezwaarschrift 
aan de hoge verdragsluitende partijen. Eventueel wint hij het advies in van het 
Comité international pour monuments, les sites d'art et d'histoire et les sites 
de fouilles archéologiques (Internationale monumentencommissie) en boven
dien, als hij het nodig oordeelt, van elk ander bevoegd orgaan of elke andere 
bevoegde persoon. 

4. De directeur-generaal, of de hoge verdragsluitende partij, die om de inschrij
ving heeft verzocht, kan bij de hoge verdragsluitende partijen, die bezwaar 
hebben gemaakt, alle nodige stappen doen, opdat het bezwaar wordt in
getrokken. 

5. Indien een hoge verdragsluitende partij, na in vredestijd de inschrijving in het 
register van een cultureel goed te hebben aangevraagd, bij een gewapend 
conflict wordt betrokken voordat de inschrijving heeft plaatsgevonden, zal het 
betrokken culturele goed onmiddellijk, doch voorlopig, in het register worden 
ingeschreven door de directeur-generaal, in afwachting van de bevestiging, 
intrekking of afwijzing van elk bezwaar, dat eventueel is of wordt ingediend. 

6. Indien binnen een termijn van zes maanden, te rekenen van de dag, waarop 
hij het bezwaarschrift heeft ontvangen, de directeur-generaal van de hoge 
verdragsluitende partij, die bezwaar heeft gemaakt, geen mededeling ontvangt, 
meldende dat het bezwaar is ingetrokken, kan de hoge verdragsluitende partij, 
die een aanvraag tot inschrijving heeft ingediend, een scheidsrechterlijke uit-
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spraak verzoeken in overeenstemming met de procedure, vermeld in het 
volgende lid. 

7. Het verzoek om een scheidsrechterlijke beslissing moet worden gedaan ten 
hoogste een jaar na de datum, waarop de directeur-generaal het bezwaar
schrift heeft ontvangen. Elke partij bij het geschil wijst een scheidsrechter aan. 
Indien het verzoek om inschrijving van de zijde van meer dan een partij be
zwaar ontmoet, wijzen de hoge verdragsluitende partijen, die bezwaar hebben 
gemaakt, tezamen één scheidsrechter aan. De beide scheidsrechters kiezen, 
aan de hand van de internationale lijst, bedoeld in artikel 1 van dit reglement, 
een derde scheidsrechter, die als voorzitter zal optreden; indien de scheids
rechters niet tot overeenstemming kunnen komen ten aanzien van hun keuze, 
vragen zij de president van het Internationaal gerechtshof een derde scheids
rechter aan te wijzen, die niet noodzakelijkerwijs op de internationale lijst 
behoeft voor te komen. Het aldus gevormde scheidsgerecht stelt zijn eigen 
procedure vast; van zijn uitspraken is geen hoger beroep mogelijk. 

8. leder der hoge verdragsluitende partijen kan, wanneer zich een geschil voor
doet waarbij zij partij is, verklaren, dat zij de scheidsrechterlijke procedure, 
welke is voorzien in het vorige lid, niet wenst toe te passen. In dat geval wordt 
het bezwaar tegen een verzoek om inschrijving door de directeur-generaal 
voorgelegd aan de hoge verdragsluitende partijen. Het bezwaar wordt slechts 
bevestigd, indien de hoge verdragsluitende partijen daartoe besluiten met een 
tweederde meerderheid der aan de stemming deelnemende partijen. De stem
ming zal plaatsvinden door middel van correspondentie, tenzij de directeur
generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap 
en cultuur het nodig oordeelt een vergadering bijeen te roepen krachtens de 
bevoegdheid, welke hem is verleend bij artikel 27 van het verdrag. Indien de 
directeur-generaal besluit de stemming bij correspondentie te houden, zal hij 
de hoge verdragsluitende partijen verzoeken hem haar stem te doen toekomen 
onder verzegeld couvert binnen een termijn van zes maanden, te rekenen van 
de dag, waarop het verzoek daartoe tot hen zal zijn gericht. 

Artikel 15 

Inschrijving 

1. De directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs 
wetenschap en cultuur laat elk cultureel goed, ten aanzien waarvan een ver
zoek tot inschrijving is gedaan, onder een volgnummer in het register inschrij
ven, indien tegen dat verzoek binnen de termijn, voorzien in het eerste lid van 
artikel 14, geen bezwaar is gemaakt. 

2. Ingeval een bezwaar is ingediend en onverminderd het vermelde in lid 5 van 
artikel 14, gaat de directeur-generaal slechts over tot inschrijving van het goed 
in het register, indien het bezwaar is ingetrokken of indien het niet is bevestigd 
ingevolge de procedures, bedoeld in hetzij lid 7, hetzij lid 8 van artikel 14. 
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3. In het geval, bedoeld in lid 3 van artikel 11, verricht de directeur-generaal de 
inschrijving op verzoek van de commissaris-generaal voor culturele goederen. 

4. De directeur-generaal zendt onverwijld aan de secretaris-generaal van de 
verenigde naties, aan de hoge verdragsluitende partijen en, indien de partij 
die om de inschrijving heeft gevraagd, zulks verzoekt, aan alle andere staten, 
bedoeld in artikel 30 en 32 van het verdrag, een gewaarmerkt afschrift van 
elke inschrijving in het register. De inschrijving wordt van kracht dertig dagen 
na die verzending. 

Artikel 16 

Doorhaling in het register 

1. De directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, 
wetenschap en cultuur laat de inschrijving van een cultureel goed in het 
register doorhalen: 
a. op verzoek van de hoge verdragsluitende partij, op welker grondgebied het 

culturele goed zich bevindt; 
b. indien de hoge verdragsluitende partij, die om inschrijving had verzocht, 

het verdrag heeft opgezegd en wanneer deze opzegging van kracht is 
geworden; 

c. in het speciale geval, voorzien in lid 5 van artikel 14, wanneer een bezwaar 
is bevestigd op grond van de procedure, bedoeld in hetzij lid 7, hetzij in 
lid 8 van artikel 14. 

2. De directeur-generaal zendt onverwijld aan de secretaris-generaal van de 
Verenigde naties en aan alle staten, die afschrift van de inschrijving hebben 
ontvangen, een gewaarmerkt afschrift van de doorhaling van die inschrijving 
in het register. De doorhaling wordt van kracht 30 dagen na die verzending. 

HOOFDSTUK 111 

Vervoer van culturele goederen 

Artikel 17 

Procedure ter verkrijging van onschendbaarheid 

1. Het verzoek, bedoeld in lid 1 van artikel 12 van het verdrag, wordt gericht tot 
de commissaris-generaal voor culturele goederen. Het moet de redenen ver
melden, die aan het verzoek ten grondslag liggen, en het geschatte aantal en 
de belangrijkheid opgeven der te vervoeren culturele goederen, de plaats waar 
die goederen zich thans bevinden, de plaats waarheen zij zouden moeten 
worden overgebracht, de te gebruiken middelen van vervoer, de te volgen 
weg, de datum waarop wordt voorgesteld het vervoer te doen plaatsvinden, 
en alle andere inlichtingen, welke van belang kunnen zijn. 
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2. Indien de commissaris-generaal, na de adviezen te hebben ingewonnen welke 
hij nodig acht, van oordeel is, dat het vervoer gerechtvaardigd is, raadpleegt 
hij de betrokken afgevaardigden der beschermende mogendheden omtrent de 
maatregelen, welke zijn voorgesteld om het vervoer ten uitvoer te leggen. Na 
die raadpleging doet hij mededeling van het vervoer aan de partijen, die bij het 
conflict zijn betrokken en voegt aan die mededeling alle inlichtingen toe, welke 
van nut kunnen zijn. 

3. De commissaris-generaal wijst een of meer inspecteurs aan, die nagaan of 
het transport uitsluitend de goederen omvat, vermeld in het verzoek, of het 
vervoer plaats heeft op de goedgekeurde wijze en of het transport voorzien 
is van het kenteken. De inspecteur of inspecteurs vergezelt(llen) het transport 
tot de plaats van bestemming. 

Artikel 18 

Vervoer naar het buitenland 

Als de overbrenging onder bijzondere bescherming plaatsvindt naar het grondgebied 
van een ander land, is die overbrenging niet alleen onderworpen aan artikel 12 van 
het verdrag en aan artikel 17 van dit reglement, maar ook aan de volgende be
palingen. 

a. Gedurende de tijd, dat culturele goederen op het grondgebied van een andere 
staat verblijven, zal deze er de bewaarder van zijn. Aan het bewaren van die 
goederen zal hij ten minste evenveel zorg moeten besteden als aan zijn eigen 
culturele goederen van vergelijkbare belangrijkheid. 

b. De staat, welke als bewaarder optreedt, geeft die goederen slechts na be
eindiging van het conflict terug; die teruggave vindt plaats binnen een termijn 
van zes maanden, nadat het verzoek om teruggave is gedaan. 

c. Gedurende de verschillende transporten en tijdens hun verblijf op het grond
gebied van een andere staat, zijn de culturele goederen beschermd tegen in
beslagneming en mag er niet over worden beschikt, noch door de inbewaring
gever, noch door de inbewaringnemer. Wanneer echter de veiligheid der goe
deren zulks vereist, kan de inbewaringnemer met toestemming van de inbe
waringgever de goederen doen overbrengen naar het grondgebied van een 
derde land, onder de voorwaarden, omschreven in dit artikel. 

d. Het verzoek om bijzondere bescherming moet vermelden, dat de staat, naar 
wiens grondgebied het vervoer zal plaatsvinden, de bepalingen van dit artikel 
aanvaardt. 

Artikel 19 

Bezet gebied 

Wanneer een hoge verdragsluitende partij, welke het grondgebied van een andere 
hoge verdragsluitende partij bezet houdt, culturele goederen vervoert naar een elders 
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op dat grondgebied gelegen schuilplaats zonder de procedure te kunnen volgen, 
voorzien in artikel 17 van het reglement, wordt genoemd transport niet beschouwd 
als een ontvreemding in de zin van artikel 4 van het verdrag, indien de commissaris
generaal voor culturele goederen schriftelijk verklaart, na het normale beschermings
personeel te hebben geraadpleegd, dat de omstandigheden dat vervoer noodzakelijk 
maakten. 
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HOOFDSTUK IV 

Kenteken 

Artikel 20 

Het aanbrengen van het kenteken 

1. Het bepalen van de plaats, waar het kenteken moet worden aangebracht, en 
van de graad van zichtbaarheid van het kenteken wordt overgelaten aan de 
beoordeling der bevoegde instanties van elke hoge verdragsluitende partij. 
Het kenteken kan met name voorkomen op vlaggen of banden om de arm. 
Het kan op een voorwerp worden geschilderd of op elke andere passende 
wijze worden aangebracht. 

2. In geval van gewapend conflict en in de gevallen, voorzien bij de artikelen 12 
en 13 van het verdrag, moet het kenteken echter, onverminderd de mogelijk
heid van een eventueel vollediger aanduiding, op zodanige wijze op de tran
sportmiddelen worden aangebracht, dat het overdag goed zichtbaar is, zowel 
uit de lucht als op de grond. 
Het kenteken moet op de grond zichtbaar zijn: 
a. op onderling gelijke afstanden, voldoende om op duidelijke wijze de omtrek 

aan te geven van een monumenten-centrum onder bijzondere bescherming; 
b. bij de ingang van andere onroerende culturele goederen onder bijzondere 

bescherming. 

Artikel 21 

Identificatie van personen 

1. De personen, bedoeld in artikel 17 van het verdrag, lid 2 onder b en c, mogen 
om de arm een band dragen, voorzien van het kenteken, afgegeven en ge
stempeld door de bevoegde autoriteiten. 

2. Zij dragen een speciaal identiteitsbewijs bij zich, dat voorzien is van het ken
teken. Dit bewijs vermeldt ten minste naam en voornamen, geboortedatum, 
titel of rang en de functie van de houder. Het bewijs is voorzien van de foto 
van de houder en bovendien, hetzij van zijn handtekening, hetzij van zijn 
vingerafdrukken, of van beide tegelijk. Het bewijs draagt het droogstempel 
der bevoegde autoriteiten. 
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3. Elke hoge verdragsluitende partij stelt haar eigen identiteitsbewijs vast, waar
bij zij uitgaat van het model , dat bij wijze van voorbeeld bij dit reglement is 
gevoegd. De hoge verdragsluitende partijen doen elkander voorbeelden toe
komen van het model, dat zij gebruiken. 
Identiteitsbewijzen worden zo mogelijk ten minste in twee exemplaren opge
maakt, waarvan er een wordt bewaard door de mogendheid, welke ze heeft 
afgegeven. 

4. Het identiteitsbewijs van de hierboven bedoelde personen mag, behoudens 
geldige reden, hun niet worden ontnomen, terwijl hun evenmin het recht mag 
worden ontnomen de band om de arm te dragen. 
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I\J w 
I\J 

Voorzijde 

1 DENTITEITSBEWIJS 

voor het personeel, belast met de 

bescherming van culturele goederen 

Naam ... 

Voornamen 

Geboortedatum . 

Titel of rang .. 

Functie 

Is houder van dit bewijs krachtens het verdrag van 
's-Gravenhage van 14 Mei 1954 voor de bescherming 
van culturele goederen In geval van een gewapend 

conflict 

Datum van afgifte Nummer van het bewijs 

Foto van de houder 

Droogstempel 
van de instantie, 
welke het bewijs 

afgeeft 

Lengte 

Achterzijde 

Handtekening of vingerafdrukken van 
de houder of beide 

Ogen Haar 

Andere bijzondere kentekenen Y-cie
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PROTOCOL 

De hoge verdragsluitende partijen zijn overeengekomen als volgt: 

1. leder der hoge verdragsluitende partijen verbindt zich te beletten, dat culturele 
goederen worden uitgevoerd van een door haar tijdens een gewapend conflict 
bezet gebied; de definitie van culturele goederen is vervat in artikel 1 van het 
op 14 Mei 1954 te 's-Gravenhage ondertekende verdrag inzake de bescher
ming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict. 

2. leder der hoge verdragsluitende partijen verbindt zich, de culturele goederen, 
welke in haar grondgebied zijn ingevoerd en welke rechtstreeks of indirect 
afkomstig zijn van ongeacht welk bezet gebied, in bewaring te nemen. Dat 
geschiedt bij invoer automatisch of, bij gebreke daarvan, op verzoek van de 
autoriteiten van laatstbedoeld gebied. 

3. leder der hoge verdragsluitende partijen verbindt zich bij de beëindiging der 
vijandelijkheden aan de bevoegde autoriteiten van het eertijds bezette gebied 
de culturele goederen terug te geven, welke zich op haar grondgebied bevin
den, indien die goederen zijn uitgevoerd in strijd met het beginsel, vervat in 
het eerste lid. Zij zullen nooit mogen worden behouden bij wijze van vergoe
ding van oorlogsschade. 

4. De hoge verdragsluitende partij, welke de verplichting had de uitvoer van 
culturele goederen uit het door haar bezette gebied te beletten, moet een 
schadeloosstelling toekennen aan de bezitters te goeder trouw van culturele 
goederen, welke volgens de bepalingen van het vorige lid moeten worden 
teruggegeven. 

Il 

5. Culturele goederen, afkomstig uit het gebied van een hoge verdragsluitende 
partij en door haar met het oog op hun bescherming tegen de gevaren van een 
gewapend conflict in bewaring gegeven in het gebied van een andere hoge 
verdragsluitende partij, worden na de beëindiging der vijandelijkheden door 
die partij teruggegeven aan de bevoegde autoriteiten van het gebied van 
herkomst. 

111 

6. Dit protocol zal de datum dragen van 14 Mei 1954 en zal tot 31 December 
1954 ter ondertekening opengesteld blijven voor alle staten, die uitgenodigd 
zijn tot de conferentie, welke van 21 April 1954 tot 14 Mei 1954 te 's-Graven
hage is gehouden. 
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7. a. Dit protocol zal worden bekrachtigd door de ondertekenende staten over
eenkomstig hun onderscheidene grondwettelijke procedures. 

b. De akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de directeur
generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, weten
schap en cultuur. 

8. Van de dag van zijn inwerkingtreding af zal dit protocol ter toetreding open
gesteld blijven, zowel voor alle in lid 6 bedoelde staten, die het niet hebben 
ondertekend, als voor iedere andere staat, die tot toetreding wordt uitgeno
digd door de Uitvoerende raad van de Organisatie der verenigde naties voor 
onderwijs, wetenschap en cultuur. Toetreding vindt plaats door de neder
legging van een akte van toetreding bij de directeur-generaal van de Organisa
tie der verenigde naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur. 

9. De staten, bedoeld in de leden 6 en 8, kunnen op het ogenblik van onderteke
ning, bekrachtiging of toetreding verklaren, dat zij zich niet gebonden achten 
door de bepalingen van deel I of van deel Il van dit protocol. 

10. a. Dit protocol treedt in werking drie maanden nadat vijf akten van bekrach
tiging zijn nedergelegd. 
b. Daarna treedt dit protocol ten aanzien van iedere hoge verdragsluitende 

partij in werking drie maanden na de nederlegging van haar akte van 
bekrachtiging of toetreding. 

c. De omstandigheden, bedoeld in de artikelen 18 en 19 van het verdrag 
inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend 
conflict, ondertekend te 's-Gravenhage op 14 Mei 1954, zullen de akten 
van bekrachtiging of toetreding, welke door de partijen bij het conflict vóór 
of na het begin der vijandelijkheden of van de bezetting zijn nedergelegd. 
onmiddellijk van kracht doen worden. In die gevallen zal de directeur
generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, weten
schap en cultuur langs de snelste weg de mededelingen doen, bedoeld in 
lid 14. 

11. a. iedere staat, die partij is bij dit protocol op de dag van zijn inwerking
treding, neemt alle maatregelen, welke nodig zijn voor het daadwerkelijk 
toepassen van het protocol binnen een tijdsverloop van zes maanden na 
die inwerkingtreding. 

b. Dit tijdsverloop bedraagt zes maanden, te rekenen van de datum van 
nederlegging van de akte van bekrachtiging of toetreding, voor iedere staat, 
die zijn akte van bekrachtiging of toetreding nederlegt na de dag van 
inwerkingtreding van het protocol. 

12. Iedere hoge verdragsluitende partij kan ten tijde van de bekrachtiging of de 
toetreding, of op ieder later tijdstip, door een mededeling, gericht aan de 
directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, 
wetenschap en cultuur, verklaren, dat dit protocol mede van toepassing zal zijn 
op alle of sommige gebieden, voor welker internationale betrekkingen zij 
verantwoordelijk is. Die mededeling wordt van kracht drie maanden na de 
dag van ontvangst. 
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13. a. leder der hoge verdragsluitende partijen heeft de bevoegdheid dit protocol 
op te zeggen voor zichzelf of voor ieder gebied, voor welks internationale 
betrekkingen zij verantwoordelijk is. 

b. De opzegging wordt medegedeeld door middel van een schriftelijke akte, 
welke wordt nedergelegd bij de directeur-generaal van de Organisatie der 
verenigde naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur. 

c. De opzegging wordt van kracht een jaar na de ontvangst van de akte van 
opzegging. Indien echter de opzeggende partij op het ogenblik, dat de 
termijn van een jaar afloopt, betrokken is bij een gewapend conflict, -heeft 
de opzegging geen gevolg, zolang de vijandelijkheden niet zijn beëindigd, 
en in geen geval, zolang de terugvoering van culturele goederen naar het 
gebied van herkomst niet is voltooid. 

14. De directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor onderwijs, 
wetenschap en cultuur zal zowel de staten, bedoeld in de leden 6 en 8, als de 
Verenigde naties in kennis stellen van de nederlegging van alle akte van 
bekrachtiging, toetreding of aanvaarding, bedoeld in de leden 7, 8 en 15, 
evenals van de mededelingen en opzeggingen, bedoeld in de leden 12 en 13. 

15. a. Dit protocol kan worden herzien, indien herziening wordt gevraagd door 
meer dan een derde der hoge verdragsluitende partijen. 

b. De directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor 
Onderwijs, wetenschap en cultuur roept daartoe een conferentie bijeen. 

c. Wijzigingen van dit protocol worden pas van kracht, nadat zij met een
parigheid van stemmen zijn aanvaard door de hoge verdragsluitende par
tijen, welke ter conferentie zijn vertegenwoordigd, en indien zij zijn aan
vaard door ieder van de hoge verdragsluitende partijen. 

d. De aanvaarding door de hoge verdragsluitende partijen van de wijzigingen 
van dit protocol, welke zijn aangenomen door de conferentie, bedoeld in 
de alinea's b. en c., geschiedt door de nederlegging van een officiële akte 
bij de directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties voor 
onderwijs, wetenschap en cultuur. 

e. Na het van kracht worden van wijzigingen van dit protocol kan alleen be
krachtiging van of toetreding tot de aldus gewijzigde tekst van het protocol 
plaatsvinden. 

Overeenkomstig artikel 102 van het Handvest van de Verenigde naties zal dit 
protocol worden geregistreerd bij het secretariaat van de Verenigde naties 
op verzoek van de directeur-generaal van de Organisatie der verenigde naties 
voor onderwijs, wetenschap en cultuur. 

Gedaan te 's-Gravenhage, de veertiende Mei 1954, in het Engels, Spaans, Frans en 
Russisch, de vier teksten zijnde gelijkelijk authentiek, in een enkel exemplaar, dat zal 
worden nedergelegd in het archief van de Organisatie der verenigde naties voor 
onderwijs, wetenschap en cultuur en waarvan voor eensluidend gewaarmerkte af
schriften zullen worden verstrekt aan alle staten, bedoeld in de leden 6 en 8, alsmede 
aan de Verenigde naties. 
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