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Geachte Voorzitter, 
 

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit naar een overzicht van EU-verdragen op het terrein van LNV, 

die door de Brexit worden beïnvloed, bericht ik u, mede namens de minister van 

Buitenlandse Zaken, als volgt. Volgens de database van de Europese Commissie1 

heeft de EU meer dan 2000 verdragen gesloten die op dit moment van kracht zijn, 

waarvan er volgens deze database respectievelijk 125 specifiek op het gebied van 

landbouw en 103 op het gebied van visserij zijn gesloten. Daarnaast is er een 

aantal andere verdragen op het gebied van buitenlandse externe betrekkingen 

waarin ook afspraken op het gebied van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

gemaakt zijn die ook door de Brexit geraakt worden.  

 

In deze brief ga ik in op verdragen waar de EU partij is en in sommige gevallen de 

EU en de lidstaten. Het gaat hier om zogenaamde “EU-only” verdragen of om 

gemengde verdragen die ofwel <gesloten> ofwel <open> zijn, zie o.a. de 

Kamerbrief van 22 januari 2018 over een schriftelijk overleg inzake de Brexit 

onderhandelingen. In het conceptterugtrekkingsakkoord is overigens in artikel 124 

voorzien dat het VK tijdens de overgangsperiode gebonden blijft aan de 

verplichtingen die voortkomen uit de internationale overeenkomsten die de EU 

gesloten heeft. Deze brief gaat dus uit van de situatie nádat het VK zich heeft 

teruggetrokken uit de EU en een eventuele overgangsperiode is afgelopen.  

 

In deze brief wordt ingegaan op de EU-verdragen die door Brexit worden geraakt. 

Dat wil zeggen dat deze brief zich beperkt tot de verdragen waaraan het VK na 

uittreding (of na de beoogde overgangsperiode) niet langer gebonden is via de 

EU. Dat is het geval bij EU-only verdragen en bij zgn. <gesloten> gemengde 

verdragen. Voor alle andere gevallen geldt dat het VK gebonden blijft aan de 

rechten en verplichtingen uit deze verdragen als zij daar al partij bij is. Dit wordt 

hieronder toegelicht.  

 

                                                

 
1 https://eur-lex.europa.eu/browse/directories/inter-agree.html 
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De EU-only verdragen op het terrein van landbouw zien met name op praktische 

zaken zoals toeleveringen van en bescherming van grondstoffen, bescherming 

van oorsprongsbenamingen van wijn en gedistilleerde dranken, veterinaire 

verdragen met bepaalde derde landen of afspraken die gemaakt zijn over 

landbouwproducten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO, 

voorheen GATT), zoals de Internationale Suikerovereenkomst of de Internationale 

Cacao-overeenkomst. De EU-only verdragen op het gebied van visserij vallen aan 

de ene kant uiteen in verdragen die zien op het beschermen van visbestanden en 

het voorkomen van illegale visserij en aan de andere kant op de toegang tot de 

wateren van derde landen. Voor deze EU-only verdragen komt de werking voor 

het VK na uittreding te vervallen, al blijft het VK in het geval van een 

overgangsperiode (als beoogd in het conceptterugtrekkingsakkoord) gebonden 

aan de verplichtingen die er uit voortvloeien.   

 

Zgn. <gesloten> gemengde overeenkomsten zijn verdragen zoals de 

samenwerkingsakkoorden op het gebied van handel (in landbouw- en vis en 

visserijproducten) of een deel van de overeenkomsten in het kader van de 

handelspolitiek, zoals het handelsakkoord met Canada (CETA) of het 

handelsakkoord met Zuid-Korea. Het VK en de overige lidstaten zijn gebonden 

aan deze verdragen op basis van hun lidmaatschap van de EU. De werking voor 

het VK van deze verdragen komt na uittreding dus ook te vervallen.  

 

Aan de andere kant zijn er de zgn. <open> multilaterale gemengde akkoorden, 

waarbij de EU en de lidstaten zelfstandig partij zijn. Dit is het geval voor een 

aantal verdragen op het gebied van natuur, zoals bijvoorbeeld de Overeenkomst 

inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels of 

Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de 

Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen. Op het gebied van visserij gaat 

het bijvoorbeeld om het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de 

zee, waarin een aantal bepalingen zijn opgenomen die raken aan het terrein van 

visserij. Dit soort <open> multilaterale overeenkomsten blijven na uittreding van 

het VK uit de EU van kracht voor het VK en zijn dan ook niet uitputtend 

opgenomen in de lijst hieronder. Het overzicht van deze <open> multilaterale 

overeenkomsten beperkt zich tot de multilaterale verdragen waarbij de EU partij is 

en niet de lidstaten.  

 

In de bijlage volgt een overzicht van alle EU-verdragen die het LNV-terrein 

betreffen en die door Brexit worden beïnvloed. Ze staan vermeld op thema, naam, 

datum inwerkingtreding en de vindplaats.  
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Voor de volledigheid merk ik op dat dit overzicht uitsluitend tot stand is gekomen 

op basis van beschikbare informatie uit de database van de Europese Commissie. 

 

 

 

 

 

Carola Schouten 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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Bijlage 

 

 

Naam Inwerking sinds  Vindplaats  

 

Landbouw  

 

Besluit nr. 1/2016 van het krachtens de 

vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen 

de Europese Unie en de Republiek Indonesië 

opgericht Gemengd Comité voor de 

tenuitvoerlegging van de overeenkomst van 

15 september 2016 betreffende de 

aanvangsdatum van het 

vergunningensysteem voor wetshandhaving, 

governance en handel in de bosbouw (FLEGT) 

[2016/1797]  

15/10/2016 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22016D1797 

Internationale Overeenkomst van 2015 voor 

olijfolie en tafelolijven 

28/10/2016 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22016A1028(01) 

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de 

Republiek Moldavië inzake de bescherming 

van geografische aanduidingen van 

landbouwproducten en levensmiddelen 

15/1/2013 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22013A0115(01) 

Overeenkomst tussen de Europese Unie en 

Georgië inzake de bescherming van 

geografische aanduidingen van 

landbouwproducten en levensmiddelen 

30/3/2012 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22012A0330(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese Unie en het 

Koninkrijk Noorwegen over aanvullende 

handelspreferenties voor landbouwproducten 

op grond van artikel 19 van de Overeenkomst 

betreffende de Europese Economische Ruimte 

9/12/2011 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22011A1209(01) 

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de 

Zwitserse Bondsstaat inzake de bescherming 

van oorsprongsbenamingen en geografische 

aanduidingen van landbouwproducten en 

levensmiddelen tot wijziging van de 

Overeenkomst tussen de Europese 

16/11/2011 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22011A1116(01) 
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Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat 

inzake de handel in landbouwproducten 

Overeenkomst tussen de Europese Unie, de 

Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom 

Liechtenstein tot wijziging van de 

Aanvullende Overeenkomst tussen de 

Europese Gemeenschap, de Zwitserse 

Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein 

houdende uitbreiding tot het Vorstendom 

Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de 

Europese Gemeenschap en de Zwitserse 

Bondsstaat inzake de handel in 

landbouwproducten 

16/11/2011 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22011A1116(02) 

Overeenkomst van Genève inzake de handel 

in bananen 

10/5/2010 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22010A0609(01) 

Overeenkomst inzake de handel in bananen 

tussen de Europese Unie en de Verenigde 

Staten van Amerika 

10/5/2010 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22010A0609(02) 

 

Besluit van de Commissie van 21 november 

2008 betreffende de sluiting van een 

overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Republiek Chili inzake 

wijzigingen in aanhangsel V van de 

Overeenkomst inzake de handel in wijn 

gehecht aan de Associatieovereenkomst 

tussen de Europese Gemeenschap en haar 

lidstaten enerzijds en de Republiek Chili 

anderzijds 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Republiek Chili inzake 

wijzigingen in aanhangsel V van de 

Overeenkomst inzake de handel in wijn 

gehecht aan de Associatieovereenkomst 

tussen de Europese Gemeenschap en haar 

4/1/2009 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22009A0206(01) 
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lidstaten enerzijds en de Republiek Chili 

anderzijds 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en Nieuw-Zeeland in het kader 

van artikel XXVIII van GATT 1994, met het 

oog op de wijziging van het WTO-

tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter 

dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan 

GATT 1994 

20/12/2007 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22007A1222(01) 

Internationale Overeenkomst inzake tropisch 

hout van 2006 - Verklaring van de Europese 

Gemeenschap in de zin van artikel 36, lid 3, 

van de overeenkomst - Verklaring 

9/10/2007 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22007A1009(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Republiek IJsland over 

aanvullende handelspreferenties voor 

landbouwproducten op grond van artikel 19 

van de Overeenkomst betreffende de 

Europese Economische Ruimte 

28/2/2007 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22007A0228(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Republiek India inzake 

de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor 

de leveringsperiode 2005-2006 

27/10/2006 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22006A1216(02) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en Barbados, Belize, de 

Republiek Congo, Fiji, de Coöperatieve 

Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, 

Jamaica, de Republiek Kenia, de 

RepubliekMadagaskar, de Republiek Malawi, 

de Republiek Mauritius, de Republiek 

Mozambique, de Republiek Suriname,Sint-

Christopher en Nevis, het Koninkrijk 

Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, 

de Republiek Trinidaden Tobago, de Republiek 

Oeganda, de Republiek Zambia en de 

Republiek Zimbabwe inzake de 

gegarandeerdeprijzen voor rietsuiker voor de 

21/11/2006 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22006A1216(01) 
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leveringsperiode 2005-2006 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, 

en de voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië, anderzijds, wat betreft de 

vaststelling van een tariefcontingent voor de 

invoer van suiker en suikerproducten van 

oorsprong uit de voormalige Joegoslavische 

Republiek Macedonië in de Gemeenschap 

13/12/2005 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22005A1220(02) 

Overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en de Verenigde Staten van 

Amerika betreffende de handel in wijn - 

Verklaringen 

10/3/2006 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22006A0324(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Republiek Chili over 

wijzigingen in de Overeenkomst over de 

handel in wijn gehecht aan de Overeenkomst 

waarbij een associatie tot stand wordt 

gebracht tussen de Europese Gemeenschap 

en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek 

Chili, anderzijds 

24/2/2006 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22006A0224(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en Thailand overeenkomstig 

artikel XXVIII van de GATT 1994 inzake de 

wijziging van concessies voor rijst die zijn 

opgenomen in de aan de Gatt 1994 gehechte 

EG-lijst CXL 

29/12/2005 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22005A1229(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Verenigde Staten van 

Amerika over aangelegenheden betreffende 

de handel in wijn 

18/11/2005 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22005A1118(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Verenigde Staten van 

Amerika over de wijze van berekening van 

voor gedopte rijst toegepaste rechten 

1/7/2005 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22005A0701(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 6/4/2005 http://eur-
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briefwisseling betreffende wijzigingen in de 

bijlagen bij de Overeenkomst tussen de 

Europese Gemeenschap en de Verenigde 

Staten van Amerika inzake sanitaire 

maatregelen ter bescherming van de 

volksgezondheid en de diergezondheid bij de 

handel in levende dieren en dierlijke 

producten 

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22005A0531(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling met de regering van Canada 

over de wijzigingen in de bijlagen V en VIII 

bij de Overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en de regering van Canada 

inzake sanitaire maatregelen ter bescherming 

van de volksgezondheid en de diergezondheid 

bij de handel in levende dieren en dierlijke 

producten 

7/3/2005 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22005A0416(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Republiek India inzake 

de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor 

de leveringsperiode 2003/2004 

17/11/2004 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22004A1231(02) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en Barbados, Belize, de 

Republiek Kongo, Fiji, de Coöperatieve 

Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, 

Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek 

Madagaskar, de Republiek Malawi, de 

Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, 

de Republiek Suriname, Sint-Christopher en 

Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde 

Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en 

Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek 

Zimbabwe inzake de gegarandeerde prijzen 

voor rietsuiker voor de leveringsperiode 

2003/2004 

29/11/2004 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22004A1231(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse 

Staten met betrekking tot wijzigingen van 

bijlage II bij de Overeenkomst tussen de 

29/10/2004 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22004A1123(01) 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 9 van 28 
 

Directoraat-generaal Agro en 

Natuur 

Directie Europees Landbouw- en 

Visserijbeleid en 

Voedselzekerheid 

 
Ons kenmerk 

DGAN-ELVV / 18121936 

 

Europese Gemeenschap en de Verenigde 

Mexicaanse Staten betreffende de 

wederzijdse erkenning en bescherming van 

de benamingen van gedistilleerde dranken 

Europees-mediterrane overeenkomst waarbij 

een associatie tot stand wordt gebracht 

tussen de Europese Gemeenschappen en hun 

lidstaten, enerzijds, en de Arabische 

Republiek Egypte, anderzijds - Protocollen - 

Slotakte - Verklaringen - Overeenkomst in de 

vorm van een briefwisseling tussen de 

Europese Gemeenschap en Egypte 

betreffende de invoer in de Gemeenschap van 

verse afgesneden bloemen, bloesems en 

bloemknoppen van post 0603 10 van het 

gemeenschappelijke douanetarief 

30/9/2004 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22004A0930(03) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en India in het kader van 

artikel XXVIII van de GATT 1994, met het oog 

op de wijziging, wat rijst betreft, van de 

concessies die zijn opgenomen in EG-lijst CXL, 

gehecht aan de GATT 1994 

28/8/2004 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22004A0828(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en Pakistan in het kader van 

artikel XXVIII van de GATT 1994, met het oog 

op de wijziging, wat rijst betreft, van de 

concessies die zijn opgenomen in EG-lijst CXL, 

gehecht aan de GATT 1994 

28/8/2004 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22004A0828(02) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen 

over bepaalde landbouwproducten 

29/4/2004 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22004A0429(07) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse 

Staten met betrekking tot wijzigingen van 

bijlage I bij de Overeenkomst tussen de 

Europese Gemeenschap en de Verenigde 

Mexicaanse Staten betreffende de 

28/4/2004  http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22004A0430(05) 
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wederzijdse erkenning en bescherming van 

de benamingen van gedistilleerde dranken, in 

verband met de uitbreiding 

Briefwisseling tussen de Commissie van de 

Europese Gemeenschappen en het 

Internationaal Bureau voor besmettelijke 

veeziekten 

23/2/2004 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25784014826&uri=CELE

X:22004A0827(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de staat Israël betreffende 

liberaliseringsmaatregelen voor het 

onderlinge handelsverkeer en de vervanging 

van de Protocollen nrs. 1 en 2 bij de 

Associatieovereenkomst tussen de EG en 

Israël - Protocol 1 Betreffende de regeling die 

bij de invoer in de Gemeenschap van 

landbouwproducten uit Israël van toepassing 

is - Protocol 2 Betreffende de regeling die bij 

de invoer in Israël van landbouwproducten uit 

de Gemeenschap van toepassing is 

31/12/2003 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22003A1231(06) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko 

inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het 

onderling handelsverkeer en de vervanging 

van de landbouwprotocollen bij de 

Associatieovereenkomst tussen de EG en het 

Koninkrijk Marokko - Protocol nr. 1 

betreffende de regeling die bij de invoer in de 

Gemeenschap van landbouwproducten uit 

Marokko van toepassing is - Protocol nr. 3 

betreffende de regeling die van toepassing is 

op de invoer in Marokko van 

landbouwproducten van oorsprong uit de 

Gemeenschap 

31/12/2003 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22003A1231(04) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en Canada in het kader van 

artikel XXVIII van GATT 1994, met het oog op 

de wĳziging, wat granen betreft, van de 

concessies die zĳn opgenomen in EG-lĳst CXL, 

14/11/2003 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22003A0411(01) 
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gehecht aan de GATT-overeenkomst 1994 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Verenigde Staten van 

Amerika met het oog op de wĳziging, wat 

granen betreft, van de concessies die zĳn 

opgenomen in EG-lĳst CXL, gehecht aan de 

GATT-overeenkomst 1994 

14/11/2003 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22003A0411(02) 

Briefwisseling inzake het certificaat als 

bedoeld in punt 6 van de Overeenkomst 

tussen de Europese Gemeenschap en de 

Voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië betreffende wederzijdse 

preferentiële handelsconcessies voor 

bepaalde wijnen 

28/6/2002 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22002A0628(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling inzake de voorlopige 

toepassing van de overeenkomst tussen de 

Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-

Afrika betreffende de handel in wijn vanaf 

28 januari 2002 

30/1/2002 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22002A0130(03) 

Overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en de Voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië 

betreffende de wederzijdse erkenning, 

bescherming en controle van wijnbenamingen 

27/12/2001 

 

https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22001A1227(07) 

Overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en de Voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië 

betreffende wederzijdse preferentiële 

handelsconcessies voor bepaalde wijnen 

27/12/2001 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22001A1227(06) 

Internationale Koffieovereenkomst 2001 

 

11/12/2001 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22001A1211(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika 

betreffende de handel in wijn 

28/01/2002 

 

 

http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:22002A0130(05) 

Overeenkomst in de vorm van een 29/5/2001 https://eur-
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briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Republiek Argentinië 

krachtens artikel XXVIII van de Algemene 

Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 

(GATT) 1994, met het oog op de wijziging, 

wat knoflook betreft, van de concessies die 

zijn opgenomen in lijst CXL, gehecht aan de 

GATT-overeenkomst 

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22001A0529(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Republiek Tunesië inzake 

de regeling bij de invoer in de Gemeenschap 

van ruwe olijfolie van oorsprong uit Tunesië 

31/12/1999 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:21999A1231(01) 

Overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en de regering van Canada 

inzake sanitaire maatregelen ter bescherming 

van de volksgezondheid en de diergezondheid 

bij de handel in levende dieren en dierlijke 

producten 

17/12/1998 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21999A0318(01) 

Overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en de Verenigde Staten van 

Amerika inzake sanitaire maatregelen ter 

bescherming van de volksgezondheid en de 

diergezondheid bij de handel in levende 

dieren en dierlijke producten 

20/7/1999 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21998A0421(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

memorandum van overeenstemming tussen 

de Europese Gemeenschap en de Verenigde 

Staten van Amerika inzake gedistilleerde 

dranken 

24/03/1997 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21997A0612(02) 

Overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse 

Staten betreffende de wederzijdse erkenning 

en bescherming van de benamingen van 

gedistilleerde dranken 

27/05/1997 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21997A0611(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en Turkije met betrekking tot 

de aanpassing van de regeling inzake de 

invoer in de Gemeenschap van 

tomatenconcentraat van oorsprong uit Turkije 

14/8/1997 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:21997A0814(01) 

Overeenkomst tussen de Europese 17/12/1996 http://eur-
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Gemeenschap en Nieuw- Zeeland inzake 

sanitaire maatregelen voor de handel in 

levende dieren en dierlijke produkten 

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21997A0226(02) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Arabische Republiek 

Egypte houdende aanpassing van de regeling 

inzake de invoer in de Gemeenschap van rijst 

van oorsprong en herkomst uit Egypte 

15/11/1996 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21996A1115(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Arabische Republiek 

Egypte inzake de regeling voor invoer in de 

Gemeenschap van sinaasappelen van 

oorsprong en herkomst uit Egypte 

28/10/1996 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21996A1115(02) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko tot 

vaststelling, met ingang van 1 januari 1994, 

van het aanvullend bedrag dat in mindering 

moet worden gebracht op de heffing of de 

douanerechten die bij invoer in de 

Gemeenschap van toepassing is 

respectievelijk zijn op niet-behandelde 

olijfolie van oorsprong uit Marokko 

1/10/1996 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21996A1030(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Republiek Turkije tot 

vaststelling, met ingang van 1 januari 1994, 

van het aanvullend bedrag dat in mindering 

moet worden gebracht op de heffing of de 

douanerechten die bij invoer in de 

Gemeenschap van toepassing is 

respectievelijk zijn op niet-behandelde 

olijfolie van oorsprong uit Turkije 

14/10/1996 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21996A1030(02) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen 

betreffende bepaalde landbouwprodukten 

30/12/1995 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:21995A1230(16) 

Overeenkomst in de vorm van een 30/12/1995 https://eur-



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 14 van 28 
 

Directoraat-generaal Agro en 

Natuur 

Directie Europees Landbouw- en 

Visserijbeleid en 

Voedselzekerheid 

 
Ons kenmerk 

DGAN-ELVV / 18121936 

 

briefwisseling tussen de Zwitserse Bondsstaat 

en de Europese Gemeenschap betreffende een 

aantal landbouw- en visserijprodukten 

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:21995A1230(18) 

Multilaterale handelsbesprekingen in het 

kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) - 

Overeenkomst tot oprichting van de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO) WTO en alle 

overeenkomsten die daaronder hangen, 

waaronder:  

23/12/1994 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:21994A1223(01) 

Multilaterale handelsbesprekingen in het 

kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) - 

Bijlage 1 - Bijlage 1A - Overeenkomst inzake 

de landbouw (WTO-GATT 1994) 

23/12/1994 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:21994A1223(04) 

Multilaterale handelsbesprekingen in het 

kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) - 

Bijlage 4 - International dairy arrangement 

(WTO-GATT 1994) 

23/12/1994 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:21994A1223(22) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko 

betreffende de invoer van tomaten en 

courgettes van oorsprong en van herkomst uit 

het Koninkrijk Marokko in de Gemeenschap 

19/12/1994 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21995A0303(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Gemeenschap en de Republiek Chili met 

betrekking tot de invoer van appelen en peren 

in de Gemeenschap 

25/5/1994 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:21994A0525(01) 

Internationale Cacao-overeenkomst van 1993 23/2/1994 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:21994A0223(01) 

Overeenkomst betreffende de Europese 

Economische Ruimte - Bijlage I - Veterinaire 

en fytosanitaire aangelegenheden - Lijst 

bedoeld in artikel 17 

3/1/1994 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:21994A0103(51) 

Overeenkomst in de vorm van een 25/02/1993 http://eur-



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 15 van 28 
 

Directoraat-generaal Agro en 

Natuur 

Directie Europees Landbouw- en 

Visserijbeleid en 

Voedselzekerheid 

 
Ons kenmerk 

DGAN-ELVV / 18121936 

 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en het Koninkrijk 

Noorwegen inzake de aanpassing van de 

Overeenkomst betreffende de onderlinge 

handel in kaas 

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21993A0325(01) 

Internationale Suikerovereenkomst 20/11/1992 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21992A1223(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

aanvullende briefwisseling tussen de 

Europese Economische Gemeenschap en de 

Russische Federatie inzake een 

kredietgarantie voor de uitvoer van 

landbouwprodukten en levensmiddelen naar 

Rusland 

10/3/1992 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21992A0310(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Verenigde 

Staten van Amerika over de toepassing van de 

Communautaire Richtlijn Derde Landen 

(Richtlijn 72/462/EEG van de Raad) en de 

overeenkomstige wettelijke voorschriften van 

de Verenigde Staten van Amerika met 

betrekking tot de handel in vers vlees van 

runderen en van varkens 

19/3/1993 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21993A0319(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en het Koninkrijk 

Noorwegen betreffende de aanpassing van de 

Overeenkomst betreffende de onderlinge 

handel in kaas 

27/01/1992 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21992A0220(01) 

Internationale Overeenkomst betreffende 

Jute en Juteprodukten van 1989 

4/2/1991 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21991A0204(01) 

Overeenkomst tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en Canada inzake 

de handel in alcoholhoudende dranken - 

Briefwisseling 

15/3/1989 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE
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X:21989A0315(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

gemeenschappelijk schrijven aan de 

Directeur-generaal van de GATT, tussen de 

Europese Economische Gemeenschap en het 

Koninkrijk Thailand in het kader van artikel 

XXVIII van de GATT, over bataten (zoete 

aardappelen) van code 0714 20 00 van de 

gecombineerde nomenclatuur, bestemd voor 

andere doeleinden dan menselijke consumptie 

31/5/1988  

 

 

http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21988A0531(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de 

Democratische Volksrepubliek Algerije 

betreffende de invoer in de Gemeenschap van 

vruchtensalades, conserven, van oorsprong 

uit Algerije 

21/12/1988 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21988A1227(05) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en het Koninkrijk 

Marokko betreffende de invoer in de 

Gemeenschap van vruchtensalades, 

conserven, van oorsprong uit Marokko 

21/12/1988 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21988A1227(07) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de 

Democratische Volksrepubliek Algerije 

betreffende de invoer in de Gemeenschap van 

tomatenpasta van oorsprong uit Algerije 

21/12/1988 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21988A1227(04) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling, inzake artikel 9 van Protocol 

nr. 1 van de Overeenkomst tussen de 

Europese Economische Gemeenschap en de 

Staat Israël betreffende de invoer in de 

Gemeenschap van vruchtensalades, 

conserven, van oorsprong uit Israël 

21/12/1988 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21988A1227(06) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling, tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Republiek 

Tunesië tot wijziging van de Overeenkomst 

betreffende bepaalde wijnen van oorsprong 

uit Tunesië die een benaming van oorsprong 

30/11/1987 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21987A1202(01) 
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dragen 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling houdende wijziging van de 

Overeenkomst tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Zwitserse 

Bondsstaat betreffende bepaalde kaassoorten 

13/07/1987 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21987A1013(01) 

Overeenkomst in de vorm van 

briefwisselingen tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Zwitserse 

Bondsstaat op het gebied van landbouw en 

visserij 

15/09/1986 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21986A1122(11) 

Overeenkomsten in de vorm van 

briefwisselingen tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en het Koninkrijk 

Noorwegen op het gebied van de landbouw en 

visserij 

15/09/1986 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21986A1122(09) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Verenigde 

Staten van Amerika - Begeleidend schrijven 

nr. I tot III 

3/11/1986 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21987A0305(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling over niet-landbouwprodukten 

en verwerkte landbouwprodukten die niet 

vallen onder de Overeenkomst tussen de 

Europese Economische Gemeenschap en het 

Koninkrijk Noorwegen 

22/11/1986 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21986A1122(03) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling over niet-landbouwprodukten 

en verwerkte landbouwprodukten die niet 

vallen onder de Overeenkomst tussen de 

Europese Economische Gemeenschap en de 

Republiek IJsland 

22/11/1986 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21986A1122(06) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling over niet-landbouwprodukten 

en verwerkte landbouwprodukten die niet 

vallen onder de Overeenkomst tussen de 

Europese Economische Gemeenschap en de 

Zwitserse Bondsstaat 

22/11/1986 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21986A1122(05) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Zwitserse 

21/11/1985 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15
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Bondsstaat inzake de regeling van het 

handelsverkeer in soepen, sausen en 

kruiderijen 

26327792121&uri=CELE

X:21985A1121(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en Barbados, 

Belize, de Volksrepubliek Kongo, Fidji, de 

Coöperatieve Republiek Guyana, Jamaica, de 

Republiek Kenya, de Democratische Republiek 

Madagascar, de Republiek Malawi, Mauritius, 

de Republiek Suriname, het Koninkrijk 

Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, 

Trinidad en Tobago, de Republiek Oeganda, de 

Republiek Zimbabwe en de Republiek 

Ivoorkust inzake de toetreding van 

laatstgenoemd land tot het aan de tweede 

ACS-EEG-Overeenkomst gehechte Protocol nr. 

7 betreffende ACS-suiker 

19/06/1984 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21984A0626(02) 

Internationale Overeenkomst van 1983 

inzake tropisch hout 

3/9/1985 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21985A1122(03) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Republiek 

India inzake het herstel van een 

overeengekomen hoeveelheid preferentiële 

suiker voor India 

5/5/1984 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21984A0505(01) 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de 

Europese Economische Gemeenschap en het 

Koninkrijk Thailand inzake de produktie en de 

commercialisatie van en het handelsverkeer 

in maniok 

19/07/1982 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21982A0728(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Republiek 

Indonesië inzake de invoer van maniok uit 

Indonesië en uit andere maniok exporterende 

GATT-landen 

19/07/1982 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21982A0728(02) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

19/07/1982 http://eur-

lex.europa.eu/legal-
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Economische Gemeenschap en de Federatieve 

Republiek Brazilië inzake de invoer van 

maniok uit Brazilië en uit andere maniok 

exporterende GATT-landen 

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21982A0728(03) 

Economische voorschriften en controleregels 

van de Internationale Cacao-overeenkomst 

van 1980 

1/10/1981 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21981A1001(02) 

Briefwisseling die een overeenkomst vormt 

tussen de Europese Economische 

Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake de 

handel in vlees van schapen, lammeren en 

geiten 

14/10/1980 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21980A1017(02) 

Briefwisseling die een overeenkomst vormt 

tussen de Europese Economische 

Gemeenschap en Australië inzake de handel 

in vlees van schapen, lammeren en geiten 

14/10/1980 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21980A1114(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Republiek 

Tunesië betreffende bepaalde wijnen van 

oorsprong uit Tunesië die een benaming van 

oorsprong dragen 

16/10/1978 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21978A1023(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en het Koninkrijk 

Marokko betreffende sommige wijnen van 

oorsprong uit Marokko die een benaming van 

oorsprong dragen 

8/3/1977 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21977A0312(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling inzake artikel 22 van de 

Samenwerkingsovereenkomst en artikel 15 

van de Interimovereenkomst tussen de 

Europese Economische Gemeenschap en de 

Republiek Tunesië, betreffende de invoer in 

de Gemeenschap van zemelen en slijpsel van 

oorsprong uit Tunesië 

24/6/1976 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21976A0629(01) 

Akkoord krachtens artikel XXVIII van het 

G.A.T.T. met de Verenigde Staten van Amerika 

inzake sommige bij de winning van olijfolie 

27/11/1967 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15
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verkregen afvallen, getekend te Genève op 30 

juni 1967 

25766547614&uri=CELE

X:21967A0630(24) 

Akkoord krachtens artikel XXVIII van het 

G.A.T.T. met Canada inzake sommige bij de 

winning van olijfolie verkregen afvallen, 

getekend te Genève op 15 juni 1967 

27/11/1967 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21967A0615(01) 

Overeenkomst tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Lid-Staten 

van de Europese Economische Gemeenschap, 

enerzijds, en de Verenigde Staten van 

Amerika, anderzijds, betreffende 

kwaliteitstarwe 

7/3/1962 http://eur-

lex.europa.eu/search.ht

ml?qid=1525766547614

&name=browse-

by%3Ainter-agree-in-

force&CC_1_CODED=03

&type=named&FM_COD

ED=AGREE_INTERNATI

ON&page=9 

Overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en de Lid- Staten van de 

Europese Economische Gemeenschap, 

enerzijds, en de Verenigde Staten van 

Amerika, anderzijds, betreffende maïs, 

sorgho, tarwe van doorsnee-kwaliteit, rijst en 

geslacht pluimvee, Genève 7 maart 1962 

7/3/1962 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

25766547614&uri=CELE

X:21962A0307(02) 

 

Visserij 

  

Overeenkomst tussen de Europese Unie en 

het Koninkrijk Noorwegen betreffende 

wederzijdse toegang tot de visserij in het 

Skagerrak voor vaartuigen die de vlag van 

Denemarken, Noorwegen en Zweden voeren 

 

 

15/01/2015 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525864914623&uri=CEL

EX:22014A0730(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese Unie en de 

Uitgebreide Commissie van het Verdrag voor 

de instandhouding van de zuidelijke 

blauwvintonijn (CCSBT) betreffende het 

lidmaatschap van de Unie in de Uitgebreide 

Commissie van het Verdrag voor de 

instandhouding van de zuidelijke 

blauwvintonijn 

8/9/2015 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525864937887&uri=CEL

EX:22015A0908(01) 
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Overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen 

om illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij te voorkomen, 

tegen te gaan en te beëindigen 

 

6/8/2011 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525864937887&uri=CEL

EX:22011A0806(01) 

Overeenkomst inzake het internationale 

programma voor het behoud van dolfijnen 

15/5/1998 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525864945396&uri=CEL

EX:22005A1230(04) 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het 

recht van de zee 

23/6/1988 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26292570690&uri=CELE

X:21998A0623(01) 

Internationaal Verdrag voor de 

instandhouding van Atlantische tonijnen 

9/6/1986 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525864945396&uri=CEL

EX:21986A0618(01) 

Verdrag inzake de visserij en de 

instandhouding van de levende rijkdommen in 

de Oostzee en de Belten 

25/7/1983 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525864945396&uri=CEL

EX:21983A0826(02) 

Verdrag inzake de instandhouding van zalm in 

de Noordatlantische Oceaan 

 

13/12/1982 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525864945396&uri=CEL

EX:21982A0302(01) 

Verdrag inzake toekomstige multilaterale 

samenwerking op visserijgebied in het 

noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan 

 

13/07/1981 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525864945396&uri=CEL

EX:21980A1118(01) 

Overeenkomst inzake toekomstige 

multilaterale samenwerking op visserijgebied 

in het noordwestelijk deel van de Atlantische 

Oceaan 

 

28/12/1978 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525864945396&uri=CEL

EX:21978A1024(01) 

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame 

visserij tussen de Europese Unie en de 

21/10/2015 http://eur-

lex.europa.eu/legal-
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regering van de Cookeilanden content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22016A0520(01) 

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame 

visserij tussen de Europese Unie en de 

Republiek Liberia 

9/12/2005 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22015A1212(01) 

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame 

visserij tussen de Europese Unie en de 

Republiek Senegal 

20/11/2014 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22014A1023(01) 

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de 

Republiek der Seychellen inzake toegang van 

vissersvaartuigen die de vlag van de 

Seychellen voeren tot de onder de jurisdictie 

van de Europese Unie vallende wateren en 

mariene biologische rijkdommen van Mayotte 

20/5/2014 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22014A0606(01) 

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de Europese Unie en de Republiek 

Mauritius 

21/12/2012 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22014A0318(01) 

Overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en de regering van de 

Russische Federatie inzake samenwerking op 

visserijgebied en de instandhouding van de 

levende rijkdommen van de zee in de Oostzee 

28/4/2009 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22009A0528(01) 

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de Republiek Ivoorkust en de Europese 

Gemeenschap 

17/12/2007 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22008A0222(03) 

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de Europese Gemeenschap en de 

Republiek Mozambique 

17/12/2007 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22007A1217(05) 

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, 

en de Republiek Kiribati, anderzijds 

28/4/2008 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1
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525866139153&uri=CEL

EX:22007A0807(01) 

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de Democratische Republiek São Tomé 

e Príncipe en de Europese Gemeenschap 

7/8/2007 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22007A0807(03) 

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de Republiek Gabon en de Europese 

Gemeenschap 

4/6/2007 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22007A0426(01) 

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de Europese Gemeenschap en de 

Republiek Kaapverdië 

30/12/2006 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22006A1230(04) 

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de Europese Gemeenschap en de 

Republiek der Seychellen 

20/10/2006 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22006A1020(01) 

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de Europese Gemeenschap en de Unie 

van de Comoren 

3/5/2007 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22006A1020(02) 

Partnerschapsovereenkomst tussen de 

Europese Gemeenschap en de Federale Staten 

van Micronesia inzake de visserij in de 

visserijzone van de Federale Staten van 

Micronesia 

12/10/2006 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:22006A0606(01) 

Overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van 

Denemarken en de Landsregering van de 

Faeröer, anderzijds 

6/12/1996 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:21997A0222(01) 

Overeenkomst tot oprichting van de 

Commissie voor de tonijnvisserij in de 

Indische Oceaan 

18/9/2015 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:21995A1005(01) 
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Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tot wijziging van de 

Visserijovereenkomst tussen de Europese 

Economische Gemeenschap, enerzijds, en de 

Regering van Denemarken en de Plaatselijke 

Regering van Groenland, anderzijds 

19/12/1994 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:21994A1231(02) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Republiek 

IJsland betreffende de visserij 

13/12/1993 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:21993A1231(10) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en het Koninkrijk 

Noorwegen betreffende de visserij 

13/12/1993 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:21993A1231(11) 

Overeenkomst tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Republiek 

IJsland inzake de visserij en het mariene 

milieu 

24/06/1993 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:21993A0702(01) 

Overeenkomst tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Republiek 

Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van 

Ivoorkust 

6/9/1990 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:21990A1231(03) 

Overeenkomst in de vorm van 

briefwisselingen tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Zwitserse 

Bondsstaat op het gebied van landbouw en 

visserij 

15/9/1986 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:21986A1122(11) 

Overeenkomsten in de vorm van 

briefwisselingen tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en het Koninkrijk 

Noorwegen op het gebied van de landbouw en 

visserij 

15/09/1986 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:21986A1122(09) 

Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap, enerzijds, en de 

Regering van Denemarken en de plaatselijke 

Regering van de Faeröer, anderzijds, 

betreffende het vissen op zalm in de wateren 

7/5/1985 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/AUTO/?uri=CEL

EX:21985A0507(01)&qi

d=1525866139153&rid

=72 
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van de Faeröer 

Visserijovereenkomst tussen de Europese 

Economische Gemeenschap, enerzijds, en de 

Regering van Denemarken en de Plaatselijke 

Regering van Groenland, anderzijds 

29/01/1985 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:21985A0201(01) 

Overeenkomst betreffende de visserij tussen 

de Europese Economische Gemeenschap en 

het Koninkrijk Noorwegen 

27/6/1980 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:21980A0227(05) 

Overeenkomst betreffende de visserij tussen 

de Europese Economische Gemeenschap, 

enerzijds, en de Regering van Denemarken en 

de plaatselijke Regering van de Faeröer, 

anderzijds 

27/6/1980 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1

525866139153&uri=CEL

EX:21977A0315(01) 

 

Overige verdragen die zien op buitenlandse betrekkingen  

 

Kaderovereenkomst inzake partnerschap en 

samenwerking tussen de Europese Unie en 

haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der 

Filipijnen, anderzijds 

22/12/2017 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22017A1222(01) 

Kaderovereenkomst inzake een partnerschap 

en samenwerking tussen de Europese Unie en 

haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, 

anderzijds 

9/12/2017 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22017A1209(01) 

Samenwerkingsovereenkomst inzake 

partnerschap en ontwikkeling tussen de 

Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en 

de Islamitische Republiek Afghanistan, 

anderzijds 

14/3/2017 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22017A0314(01) 

Brede Economische en Handelsovereenkomst 

(CETA) tussen Canada, enerzijds, en de 

Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds 

14/1/2017 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22017A0114(01) 

Overeenkomst inzake politieke dialoog en 

samenwerking tussen de Europese Unie en 

haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek 

13/12/2016 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15
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Cuba, anderzijds 26297331758&uri=CELE

X:22016A1213(01) 

Kaderovereenkomst inzake een breed 

partnerschap en samenwerking tussen de 

Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en 

de Socialistische Republiek Vietnam, 

anderzijds 

3/12/2016 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22016A1203(02) 

Partnerschapsovereenkomst op het gebied 

van betrekkingen en samenwerking tussen de 

Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en 

Nieuw-Zeeland, anderzijds 

29/11/2016 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22016A1129(01) 

Economische partnerschapsovereenkomst 

tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 

enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds 

16/9/2016 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22016A0916(01) 

Overeenkomst inzake politieke dialoog en 

samenwerking tussen de 

EuropeseGemeenschap en haar lidstaten, 

enerzijds, en de Republiek Costa Rica, 

deRepubliek El Salvador, de Republiek 

Guatemala, de Republiek Honduras, 

deRepubliek Nicaragua en de Republiek 

Panama, anderzijds 

15/4/2014 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22014A0415(02) 

Associatie-overeenkomst tussen de Europese 

Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, 

anderzijds 

29/5/2014 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22014A0529(01) 

Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese 

Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de 

Republiek Korea, anderzijds 

14/5/2011 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22011A0514(01) 

Partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst waarbij een 

partnerschap tot stand wordt gebracht tussen 

de Europese Gemeenschappen en hun 

lidstaten, enerzijds, en de Republiek 

Tadzjikistan, anderzijds 

29/12/2009 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22009A1229(01) 

Afrikaans-Euraziatische Overeenkomst over 8/12/2006 https://eur-
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watervogels lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22006A1208(04) 

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een 

associatie tot stand wordt gebracht tussen de 

Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, 

enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds 

21/10/2005 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:22005A1021(02) 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de 

Europese Gemeenschap en de Democratische 

Volksrepubliek Laos 

5/12/1997 https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26297331758&uri=CELE

X:21997A1205(01) 

Raamovereenkomst voor samenwerking 

tussen de Europese Economische 

Gemeenschap en de Republiek Paraguay - 

Briefwisseling 

30/10/1992 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21992A1030(01) 

Kaderovereenkomst inzake samenwerking 

tussen de Europese Economische 

Gemeenschap en de Republiek ten Oosten van 

de Uruguay - Briefwisseling - Unilaterale 

verklaring van de Gemeenschap inzake het 

SAP 

8/4/1992 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21992A0408(01) 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de 

Europese Economische Gemeenschap 

enerzijds en de landen die partij zijn bij het 

Handvest van de Raad voor Samenwerking 

van de Arabische Golfstaten (de Verenigde 

Arabische Emiraten, Bahrein, Saoedi-Arabië, 

Oman, Katar, Koeweit) anderzijds - 

Gezamenlijke verklaringen - Verklaringen van 

de Europese Economische Gemeenschap - 

Briefwisseling 

25/2/1988 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21989A0225(01) 

Overeenkomst in de vorm van een 

gemeenschappelijk schrijven aan de 

Directeur-generaal van de GATT, tussen de 

Europese Economische Gemeenschap en het 

Koninkrijk Thailand in het kader van artikel 

XXVIII van de GATT, over bataten (zoete 

aardappelen) van code 0714 20 00 van de 

10/6/1987 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21987A0610(01) 
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gecombineerde nomenclatuur, bestemd voor 

andere doeleinden dan menselijke consumptie 

Samenwerkingsovereenkomst tussen, 

enerzijds, de Europese Economische 

Gemeenschap, en anderzijds, de landen die 

partij zijn bij het Algemeen Verdrag inzake 

Centraalamerikaanse economisiche integratie 

(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras en Nicaragua) alsmede Panama - 

Verklaringen van de Partijen - Briefwisseling 

30/6/1986 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21986A0630(01) 

Overeenkomst inzake samenwerking bij het 

bestrijden van verontreiniging van de 

Noordzee door olie en andere schadelijke 

stoffen (Overeenkomst van Bonn) 

16/7/1984 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=15

26327792121&uri=CELE

X:21984A0716(02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


