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De Regeringen welke lid zijn van dc Intergou
vernementele Commissie voor Europese Migra
tie, 

Nogmaals bevestigend 
de beginselen nedergelegd in de bij dit Statuut 

gevoegde Resolutie welke op 5 december 1951 
door de Migratie Conferentie te Brussel werd 
aanvaard; 

Erkennend 
dat het vaak nodig is speciale migratiediensten 

te verlenen, teneinde de omvang van de Europe
se emigratie te vergroten en de migratie-bewe
ging gemakkelijker te doen verlopen, en vooral 
teneinde te verzekeren, dat de migranten zich 
onder de gunstigste omstandigheden kunnen 
vestigen, opdat zij zich snel kunnen aanpassen 
aan het economische en sociale leven van het 
land, dat hen heeft opgenomen; 

dat een internationale financiering van de 
Europese emigratie niet alleen zou bijdragen tot 
de oplossing van het bevolkingsprobleem in 
Europa, doch ook een stimulans kan zijn voor 
het scheppen van nieuwe economische mogelijk
heden in landen waar gebrek bestaat aan ar
beidskrachten; 

dat het vervoer van migranten zoveel mogelijk 
dient te geschieden door middel van de normale 
scheepvaart- en luchtvaartmaatschappijen, doch 
dat er van tijd tot tijd aanwijzingen zijn dat er be
hoefte bestaat aan extra vervoersgelegenheid; 
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dat het nodig is, de samenwerking van Rege
ringen en internationale organisaties te bevorde
ren met het oog op de emigratie van personen, 
die naar overzeese landen wensen te emigreren 
waar zij door middel van nuttige arbeid in hun 
onderhoud kunnen voorzien en in waardigheid 
en zelfrespect met hun gezinnen kunnen leven, 
op die wijze bijdragend tot de vrede en orde in de 
wereld; 

Stellen hierbij in 
de Intergouvernementele Commissie voor 

Europese Migratie (hierna genoemd ,,de Com
missie") als een met-permanente organisatie en 

Aanvaarden dit Statuut. 

H O O F D S T U K I 

Doel en functies 

A r t . 1. 1. De doelstellingen en functies van 
de Commissie zijn: 

a. het treffen van regelingen voor het vervoer 
van migranten voor wie de bestaande vervoers
mogelijkheden onvoldoende zijn en die anders 
niet vervoerd zouden kunnen worden, van Euro
pese landen welke een bevolkingsoverschot heb
ben naar overzeese landen welke gelegenheid 
bieden tot systematische immigratie; 

b. het bevorderen van de toename van de mi
gratie uit Europa door de verlening op verzoek 
van en in overeenstemming met de betrokken 
Regeringen, van de voor de voorbereiding, de 
ontvangst, het vinden van een eerste werkkring 
en de vestiging van migranten noodzakelijke 
diensten, waarin door andere internationale or
ganisaties niet kan worden voorzien, alsmede 
door de verlening van verdere hulp in dit opzicht 
welke in overeenstemming is met de doelstellin
gen van de Commissie. 

2. De Commissie erkent dat de normen van 
toelating en het aantal toe te laten immigranten 
kwesties zijn, welke vallen onder de uitsluitende 
bevoegheid van de Staten. Bij de uitoefening van 
haar functies houdt de Commissie zich aan de 
wetten en voorschriften en het beleid van de be
trokken emigratie- en immigratielanden. 

3. De Commissie houdt zich bezig met de mi
gratie van vluchtelingen voor wie regelingen ge-



troffen kunnen worden tussen de Commissie en 
de Regeringen van de betrokken landen, met in
begrip van de landen welke op zich nemen hen te 
ontvangen. 

H O O F D S T U K II 

Lidmaatschap 

Art. 2. Leden van de Commissie zijn: 
a. de Regeringen welke lid zijn van de Inter

gouvernementele Commissie voor Europese M i 
gratie en welke dit Statuut overeenkomstig Arti
kel 33 hebben aanvaard of op welke de bepalin
gen van Artikel 34 van toepassing zijn; 

b. andere Regeringen welke aangetoond heb
ben, dat zij belang hebben bij het beginsel van 
het vrije verkeer van personen en welke zich ver
binden althans in de administratieve kosten van 
de Commissie financieel bij te dragen; dit bedrag 
zal worden overeengekomen tussen de Raad en 
de betrokken Regering onder voorwaarde, dat 
de Raad een beslissing neemt met een twee der
de meerderheid, en dat die Regering dit Statuut 
aanvaardt. 

Art. 3. Ieder lid kan mededeling doen, dat 
hij zich uit de Commissie terugtrekt met ingang 
van het einde van het boekjaar. Een dergelijke 
mededeling dient schriftelijk te geschieden en 
dient de Directeur van de Commissie minstens 
vier maanden vóór het einde van het boekjaar te 
hebben bereikt. De financiële verplichtingen ten 
aanzien van de Commissie omvatten voor een 
lid, dat mededeling van opzegging heeft gedaan, 
het gehele boekjaar waarin deze mededeling 
werd gedaan. 

Art. 4. Ieder lid kan door een met twee der
de meerderheid door de Raad te nemen beslis
sing van het lidmaatschap vervallen worden ver
klaard, indien dat lid gedurende twee opeenvol
gende boekjaren niet aan zijn financiële ver
plichtingen tegenover de Commissie voldoet of 
indien dat lid bij voortduring inbreuk maakt op 
de in dit Statuut vervatte beginselen. 



H O O F D S T U K III 

Organen 

Art. 5. A l s organen van de Commissie wor
den ingesteld: 

a. de Raad; 
b. het Uitvoerend Comi té ; 
c. de Administratie. 

H O O F D S T U K IV 

De Raad 

Art. 6. De functies van de Raad, buiten die 
welke in andere bepalingen van dit Statuut wor
den genoemd zijn: 

a. het bepalen van het beleid van de Commis
sie; 

b. het bestuderen van de rapporten en het 
goedkeuren en leiden van de werkzaamheden 
van het Uitvoerend Comi té ; 

c. het bestuderen van de rapporten en het 
goedkeuren en leiden van de werkzaamheden 
van de Directeur; 

d. het bestuderen en goedkeuren van de be
groting, het plan van uitgaven en de rekeningen 
van de Commissie; 

e. het nemen van alle andere maatregelen 
welke zijn gericht op het bevorderen van de doel
stellingen van de Commissie. 

Art. 7. 1. De Raad bestaat uit vertegen
woordigers van de Regeringen welke lid zijn van 
de Commissie. 

2. Iedere Regering welke lid is van de Com
missie heeft één vertegenwoordiger en zoveel 
plaatsvervangers en adviseurs als zij nodig oor
deelt. 

3. Iedere Regering welke lid is van de Com
missie brengt in de Raad één stem uit. 

Art. 8. 1. De Raad komt twee maal per jaar 
bijeen op tijden, welke door haar zelf worden be
paald, tenzij een twee derde meerderheid van 
haar leden mocht besluiten dat in een bepaald 
jaar slechts één zitting nodig is. 

2. De Raad komt in buitengewone zitting 
bijeen op verzoek van: 

a. een derde van zijn leden; 
b. het Uitvoerend Comi té ; 
c. de Directeur, in dringende gevallen. 



3. De Raad benoemt aan het begin van iedere 
zitting een Voorzitter en andere functionarissen. 

Art. 9. De Raad kan die sub-commissies in
stellen welke voor een juiste uitoefening van zijn 
functies noodzakelijk zijn. 

Art. 10. De Raad stelt zijn eigen huishoude
lijk reglement vast. 

H O O F D S T U K V 

Het Uitvoerend Comité 

Art. 11. Het Uitvoerend Comité heeft de 
volgende functies: 

a. het voorbereiden van de zittingen van de 
Raad door het bestuderen van de jaarrapporten 
van de Directeur en alle speciale rapporten; 

b. het bestuderen van alle financiële en be
grotingsaangelegenheden, welke binnen de be
voegdheid van de Raad liggen, en het doorzen
den van zijn aanbevelingen daaromtrent aan de 
Raad; 

c. het bestuderen van alle bijzondere vraag
stukken, welke door de Raad aan het Uitvoe
rend Comité zijn voorgelegd, en het doorzenden 
van zijn aanbevelingen daaromtrent aan de 
Raad; 

d. het adviseren van de Directeur ten aanzien 
van alle aangelegenheden, welke de Directeur 
aan het Uitvoerend Comité mocht voorleggen; 

e. het onderzoeken van alle aangelegenheden 
welke door de Raad speciaal aan het Uitvoerend 
Comité zijn voorgelegd, en het naar aanleiding 
daarvan nemen van die maatregelen welke het 
Comité noodzakelijk mocht oordelen: 

ƒ. het onder buitengewone omstandigheden 
nemen van noodbeslissingen in de tijdvakken 
tussen de zittingen van de Raad ten aanzien van 
aangelegenheden welke binnen de bevoegdheid 
vallen van de Raad, aan welke deze beslissingen 
tijdens zijn volgende zitting worden voorgelegd. 

Art. 12. 1. Het Uitvoerend Comité bestaat 
uit vertegenwoordigers van negen Regeringen, 
welke lid zijn van de Commissie. 

2. Deze Regeringen worden door de Raad 
voor één jaar gekozen en zijn herkiesbaar. 

3. Ieder lid van het Uitvoerend Comité heeft 
één vertegenwoordiger en zoveel plaatsvervan
gers en adviseurs als het nodig oordeelt. 



4. Ieder lid van het Uitvoerend Comité brengt 
één stem uit. 

Art. 13. 1. Het Uitvoerend Comité komt 
normaal vóór iedere zitting van de Raad bijeen. 

2. Een speciale zitting van het Comité kan 
bijeengeroepen worden op verzoek van de Voor
zitter van het Uitvoerend Comi té , van de Direc
teur na overleg met de Voorzitter van de Raad. 
of van een meerderheid van de leden van het Uit
voerend Comité . 

3. Het Uitvoerend Comité kiest uit zijn leden 
een Voorzitter en een Vice-Voorzitter voor de 
tijd van een jaar. 

Art. 14. Het Uitvoerend Comité stelt zijn 
eigen huishoudelijk reglement vast. 

H O O F D S T U K V I 

De Administratie 

Art. 15. De Administratie bestaat uit een 
Directeur, een Plaatsvervangend Directeur en 
uit door de Raad vast te stellen personeel. 

Art. 16. 1. De Directeur en de Plaatsver
vangend Directeur worden benoemd door de 
Raad met een twee derde meerderheid van stem
men; zij verrichten hun werkzaamheden onder 
door de Raad goedgekeurde contracten, welke 
namens de Commissie ondertekend worden 
door de Voorzitter van de Raad. 

2. De Directeur is verantwoording verschul
digd aan de Raad en het Uitvoerend Comi té . Hij 
oefent de administratieve en bestuursfuncties 
van de Commissie uit in overeenstemming met 
dit Statuut, met het beleid en de beslissingen van 
de Raad en het Uitvoerend Comi té , en met de 
door deze vastgestelde regelingen. Hi j formu
leert voorstellen met het oog op door de Raad te 
nemen maatregelen. 

Art. 17. De Directeur benoemt het perso
neel van de Administratie in overeenstemming 
met personeelsvoorschriften, welke door de 
Raad zijn aangenomen. 

Art. 18. 1. Bij de vervulling van hun taak 
vragen de Directeur, de Plaatsvervangend D i 
recteur en het personeel geen instructies aan en 
ontvangen zij geen instructies van enige Rege
ring of van enige buiten de Commissie staande 
autoriteit. Z i j onthouden zich van elke hande-



ling, welke onverenigbaar zou zijn met hun posi
tie als internationale functionarissen. 

2. Iedere Regering welke lid is van de Com
missie verbindt zich de uitsluitend internationale 
aard van de verantwoordelijkheden van de Di
recteur, de Plaatsvervangend Directeur en het 
personeel te eerbiedigen, en niet te trachten hen 
bij de uitoefening van hun functies te beïnvloe
den. 

3. Geschiktheid, bekwaamheid en onkreuk
baarheid zijn de noodzakelijke maatstaven bij 
het aannemen en het in dienst hebben van het 
personeel dat. behalve onder bijzondere om
standigheden, aangetrokken wordt uit onderda
nen van de landen waarvan de Regeringen lid 
van de Commissie zijn, waarbij zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met hun geografische 
verdeling. 

Art. 19. De Directeur is tegenwoordig, of 
wordt vertegenwoordigd door de Plaatsvervan
gend Directeur of een andere door hem aange
wezen functionaris, bij alle zittingen van de 
Raad, van het Uitvoerend Comité en van alle 
Sub-Commissies. Hij of zijn vertegenwoordiger 
kan aan de besprekingen deelnemen, zonder 
echter stemrecht te hebben. 

Art. 20. Tijdens de eerste gewone zitting 
van de Raad na het einde van elk boekjaar 
brengt de Directeur, door bemiddeling van het 
Uitvoerend Comité, verslag uit aan de Raad over 
het werk van de Commissies, waarbij een volle
dig overzicht wordt gegeven van haar werkzaam
heden gedurende het afgelopen jaar. 

H O O F D S T U K VII 

Zetel 

Art. 21. 1. De Commissie is gevestigd te 
Genève. De Raad kan met een twee derde meer
derheid besluiten de Zetel elders te vestigen. 

2. De bijeenkomsten van de Raad en het Uit
voerend Comité worden gehouden op de plaats 
waar de Commissie is gevestigd, tenzij twee der
de van de leden van de Raad, onderscheidenlijk 
van het Uitvoerend Comité, besloten hebben el
ders bijeen te komen. 



H O O F D S T U K VIII 

Financiën 

Art. 22. De Directeur legt, door bemidde
ling van het Uitvoerend Comité , aan de Raad 
voor de jaarlijkse begroting, welke de kosten 
omvat voor de administratie en de werkzaamhe
den en de verwachte inkomsten van de Commis
sie, alsmede aanvullende voorzieningen indien 
deze nodig mochten zijn, en de jaarrekeningen 
of speciale rekeningen van de Commissie. 

Art. 23. 1. De behoeften van de Commissie 
worden als volgt gefinancierd: 

a. wat het administratieve deel van de begro
ting betreft, door geldelijke bijdragen van de Re
geringen, welke lid zijn van de Commissie; 

b. wat het deel van de begroting betreft dat 
betrekking heeft op de werkzaamheden van de 
Commissie, door bijdragen in geld of diensten 
van Regeringen, welke lid zijn van de Commis
sie, van andere Regeringen, van organisaties of 
van personen. 

Vóór het einde van het boek jaar, waarvoor de 
bijdrage nodig is, dient de betaling volledig en 
zonder vertraging te zijn geschied. 

2. Iedere Regering welke lid is van de Com
missie dient bij te dragen in de administratieve 
kosten van de Commissie tot een bedrag dat tus
sen de Raad en de betrokken Regering is over
eengekomen. 

3. Bijdragen in de kosten welke betrekking 
hebben op de werkzaamheden van de Commis
sie zijn vrijwillig en iedere Regering welke bij
draagt in het werk-fonds kan de voorwaarden 
vaststellen, waaronder haar bijdrage gebruikt 
kan worden. 

4. a. Al le administratieve kosten ter plaatse 
van vestiging en alle andere administratieve kos
ten, met uitzondering van die welke zijn gemaakt 
ter verwezenlijking van de in lid \b van Art ike l 1 
genoemde doelstellingen, komen ten laste van 
het administratieve deel van de begroting; 

b. A l l e kosten welke in verband staan met de 
werkzaamheden, en die administratieve kosten 
welke zijn gemaakt ter verwezenlijking van de in 
lid \b van Art ike l 4 genoemde doelstellingen ko
men ten laste van dat deel van de begroting dat 
betrekking heeft op de werkzaamheden van de 
Commissie. 



5. De Commissie zal erop toezien dat haar ad
ministratie op een doeltreffende en economisch 
verantwoorde wijze wordt gevoerd. 

Art. 24. Het financieel reglement wordt 
vastgesteld door de Raad. 

H O O F D S T U K IX 

Rech tspersoon l ijkli cid 

Art. 25. De Commissie bezit volledige 
rechtspersoonlijkheid en bezit die wettelijke be
voegdheden welke nodig zijn voor de uitoefe
ning van haar functies en voor het bereiken van 
haar doelstellingen, en in het bijzonder de be
voegdheid om, in overeenstemming met de 
plaatselijke wetten: a. overeenkomsten te slui
ten ; b. roerende en onroerende goederen te ver
werven en te vervreemden; c. particuliere en 
openbare gelden te ontvangen en uit te geven; 
d. in rechte op te treden. 

Art. 26. 1. De Commissie geniet, onder 
voorbehoud van overeenkomsten met de betrok
ken Regeringen, die voorrechten en immunitei
ten welke nodig zijn voor de uitoefening van haar 
functies en het bereiken van haar doelstellingen. 

2. Vertegenwoordigers van Regeringen, wel
ke lid zijn van de Commissie, de Directeur, de 
Plaatsvervangend Directeur en het personeel 
van de Administratie genieten eveneens, onder 
voorbehoud van overeenkomsten met de betrok
ken Regeringen, die voorrechten en immunitei
ten welke nodig zijn voor een onafhankelijke uit
oefening van hun functies in verband met de 
Commissie. 

H O O F D S T U K X 

De verhouding tot andere organisaties 

Art. 27. 1. De Commissie werkt samen met 
internationale organisaties, zowel van gouverne
mentele als van niet-gouvernementele aard, wel
ke zich bezighouden met migratie of met vluchte
lingen. 

2. De Commissie kan iedere internationale 
organisatie, zowel van gouvernementele als van 
niet-gouvernementele aard, welke zich bezig
houdt met migratie of met vluchtelingen, uitno-



digcn zich te doen vertegenwoordigen op bijeen
komsten van de Raad onder door de Raad vast te 
stellen voorwaarden. De vertegenwoordigers 
van zulke organisaties hebben geen stemrecht. 

H O O F D S T U K X I 

Diverse bepalingen 

Art. 28. 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
bepaald in dit Statuut of in door de Raad of het 
Uitvoerend Comité uitgevaardigde 
reglementen, worden alle beslissingen van de 
Raad, van het Uitvoerend Comité en van alle 
Sub-Commissies met gewone meerderheid van 
stemmen genomen. 

2. A l l e meerderheden voorgeschreven in dit 
Statuut of in door de Raad of het Uitvoerend C o 
mité uitgevaardigde reglementen, hebben be
trekking op het aantal aanwezige leden die hun 
stem uitbrengen. 

3. Een stemming is alleen geldig indien de 
meerderheid van de leden van de Raad. het Uit 
voerend Comité of de betrokken Sub-Commis
sies aanwezig zijn. 

Art. 29. 1. Teksten van voorgestelde wijzi
gingen van dit Statuut dienen door de Directeur 
minstens drie maanden vóór zij door de Raad 
zullen worden besproken, aan de Regeringen 
welke lid zijn van de Commissie te worden toege
zonden. 

2. Wijzigingen worden van kracht wanneer zij 
door twee derde van de leden van de Raad zijn 
aangenomen en door twee derde van de Regerin
gen welke lid zijn van de Commissie zijn aan
vaard in overeenstemming met hun onderschei
dene grondwettelijke voorschriften, met dien 
verstande echter, dat wijzigingen welke nieuwe 
verplichtingen inhouden voor de leden ten aan
zien van ieder lid slechts van kracht worden wan
neer zij door dat lid zijn aanvaard. 

Art. 30. Ieder geschil over de uitlegging of 
toepassing van dit Statuut dat niet wordt bijge
legd door middel van onderhandelingen of door 
een met twee derde meerderheid van de Raad 
genomen beslissing wordt overeenkomstig het 
Statuut van het Internationaal Gerechtshof naar 
dat Hof verwezen, tenzij de betrokken Regerin
gen welke lid zijn van de Commissie binnen een 



redelijke tijd overeenstemming bereiken over 
een andere wijze van bijlegging. 

Art. 31. Onder voorbehoud van goedkeu
ring door de leden van de Raad met een twee 
derde meerderheid, kan de Commissie van iede
re andere internationale organisatie of elk ander 
internationaal lichaam, waarvan de doelstellin
gen en werkzaamheden binnen de doelstelling 
van de Commissie liggen, die werkzaamheden, 
middelen en verplichtingen overnemen welke in 
een internationale overeenkomst of in weder
zijds aanvaardbare regelingen tussen de bevoeg
de autoriteiten van de onderscheidene organisa
ties worden vastgelegd. 

Art. 32. De Raad kan met een drie vierde 
meerderheid besluiten de Commissie te ontbin
den. 

Art. 33. Ten aanzien van die Regeringen 
welke lid zijn van die Intergouvernementele 
Commissie voor Europese Migratie, welke dit 
Statuut hebben aanvaard in overeenstemming 
met hun onderscheidene grondwettelijke voor
schriften, treedt dit Statuut in werking op de dag 
waarop de Commissie voor het eerst bijeenkomt 
nadat: 

a. tenminste twee derde van de leden van de 
Commissie, en 

b. een aantal leden wier bijdragen tenminste 
75 percent van het administratieve deel van de 
begroting uitmaken, 

aan de Directeur zullen hebben medegedeeld, 
dat zij dit Statuut aanvaarden. 

Art. 34. De Regeringen welke lid zijn van 
de Intergouvernementele Commissie voor Euro
pese Migratie, welke op de datum van inwer
kingtreding van dit Statuut nog niet aan de Di
recteur hebben medegedeeld, dat zij dit Statuut 
aanvaarden, kunnen gedurende een periode van 
een jaar te rekenen van die datum af, lid blijven 
van de Commissie indien zij bijdragen in de ad
ministratieve kosten van de Commissie in over
eenstemming met lid 2 van Artikel 23, en zij zul
len gedurende die periode het recht behouden 
het Statuut te aanvaarden. 

Art. 35. De Engelse, Franse en Spaanse 
tekst van dit Statuut worden beschouwd als gelij
kelijk authentiek. 



Bijlage 

Resolutie1 tot instelling van een Voorlopige 
Intergouvernementele Commissie voor de 

Migratie uil Europa 

De Regeringen, welke deze resolutie aanvaar
den, 

Overwegende 
dat er in bepaalde landen van Europa een pro

bleem bestaat tengevolge van overbevolking en 
de aanwezigheid van vluchtelingen, terwijl be
paalde overzeese landen gelegenheid bieden tot 
een systematische opname van bevolkingsover
schotten; 

dat het probleem een zodanige omvang heeft 
dat het een ernstige hinderpaal vormt voor de 
economische levensvatbaarheid en samenwer
king in Europa; 

dat, terwijl een algemene verbetering van de 
economische omstandigheden en een verhoogde 
productie een verruiming met zich zouden bren
gen van de mogelijkheden voor tewerkstelling en 
vestiging in Europa, en door het vergemakkelij
ken van de migratie binnen Europa belangrijk 
zouden bijdragen tot de oplossing van het pro
bleem, de verhoging van de Europese emigratie 
naar overzeese landen niettemin nog een nood
zakelijk element blijft; 

dat er een nauw verband bestaat tussen de eco
nomische ontwikkeling en de immigratie; 

dat een internationale financiering van de 
Europese emigratie niet alleen zal bijdragen tot 
de oplossing van het bevolkingsprobleem in 
Europa, doch eveneens een stimulans zal zijn 
voor het scheppen van nieuwe economische mo
gelijkheden in landen waar gebrek aan arbeids
krachten bestaat; 

dat, terwijl de technische bijstand in belangrij
ke mate kan bijdragen tot de oplossing van de 
economische problemen in de minder ontwikkel
de landen, de ontwikkeling van alle bestaande of 
latente mogelijkheden van immigratie in deze 
landen eveneens een belangrijke factor vormt 
voor de oplossing van deze problemen; 

dat de huidige omvang van de migratie onvol
doende is om te voldoen aan de behoeften van de 

1 D d . 5 december 1951. 



emigratie-landen of om een volledig gebruik te 
kunnen maken van de door de immigratielanden 
geboden mogelijkheden; 

dat het noodzakelijk is dat de daarvoor in aan
merking komende internationale organisaties al
le migratie-werkzaamheden welke binnen hun 
bevoegdheid liggen, voortzetten; 

dat het verschaffen van vervoersfaciliteiten 
voor migranten die zonder die faciliteiten niet 
vervoerd zouden kunnen worden, belangrijk kan 
bijdragen tot een verhoogde migratie; 

dat, hoewel het vervoer van migranten zo veel 
mogelijk door de normale scheepvaart- en lucht
vaartmaatschappijen dient te geschieden, sa
menwerking op dit gebied noodzakelijk is ten
einde het vervoer van een zo groot mogelijk aan
tal migranten door die maatschappijen mogelijk 
te maken en verder te verzekeren dat de ver
voersmogelijkheden welke de Internationale 
Vluchtelingenorganisatie thans ten dienste staan 
in die mate gebruikt worden, dat een groter aan
tal migranten vervoerd kan worden; 

dat stappen ondernomen dienen te worden om 
vervoersgelegenheid te scheppen voor die vluch
telingen, die daarvan gebruik wensen te maken 
en die gelegenheid hebben om uit overbevolkte 
landen te emigreren; en 

dat, dientengevolge, voorlopige intergouver
nementele regelingen noodzakelijk zijn tussen 
de democratische regeringen welke deze resolu
tie aanvaarden of later zullen aanvaarden, ten
einde personen te vervoeren, die de beginselen 
aanhangen welke door deze regeringen worden 
onderschreven en die wensen te emigreren naar 
overzeese landen, waar van hun diensten ge
bruik kan worden gemaakt in overeenstemming 
met algemeen aanvaarde normen ten aanzien 
van arbeids-en bestaansvoorwaarden, met volle
dige eerbied voor de rechten van de mens; 

Komen het volgende overeen: 
1. Ingesteld wordt een ,,Voorlopige Inter

gouvernementele Commissie voor de Migratie 
uit Europa"; 

2. Het doel van de Commissie zal zijn het tref
fen van regelingen voor het vervoer van migran
ten, voor wie de bestaande vervoersgelegenhe-
den onvoldoende zijn en die anders niet ver
voerd zouden kunnen worden, van bepaalde 



Europese landen welke een bevolkingsoverschot 
hebben naar overzeese landen, welke gelegen
heid bieden tot systematische immigratie, in 
overeenstemming met het beleid van de betrok
ken landen; 

3. De opdracht van de Commissie zal zijn: 
a. het verschaffen en regelen van vervoersge-

legenhcid over land, over zee of door de lucht, al 
naar nodig is; 

b. het aanvaarden voor zover nodig van de 
verantwoordelijkheid voor de bevrachting van 
schepen, welke onder toezicht van de Internatio
nale Vluchtelingenorganisatie gebruikt worden; 

c. het vaststellen van een gecoördineerd pro
gramma voor vervoer over zee, waarbij op de 
grootst mogelijke schaal van de bestaande 
scheepvaartlijnen gebruik wordt gemaakt en te
vens van de gecharterde schepen, overgenomen 
van de Internationale Vluchtelingenorganisatie, 
teneinde die vervoersgelegenheid te verzekeren, 
waarvoor de gewone lijnen onvoldoende zijn; 

d. het nemen van die maatregelen welke 
rechtstreeks met deze doelstellingen in verband 
staan waarbij rekening wordt gehouden met be
schikbare nationale en internationale diensten; 

e. het nemen van die andere maatregelen, 
welke noodzakelijk en geschikt zijn om bovenge
noemde taken te vervullen; 

4. Tot de migranten met wie de Commissie 
zich zal bezighouden behoren vluchtelingen en 
nieuwe vluchtelingen voor wier migratie regelin
gen getroffen kunnen worden tussen de Commis
sie en de regeringen van de landen, welke asyl 
verlenen: 

5. Het lidmaatschap van de Commissie staat 
open voor die regeringen, welke aangetoond 
hebben dat zij belang hebben bij het beginsel van 
het vrije verkeer van personen en welke zich ver
binden een financiële bijdrage te betalen aan de 
Commissie onder voorbehoud van goedkeuring 
door de betrokken Regeringsautoriteiten; het 
bedrag van deze bijdrage wordt overeengeko
men tussen de Commissie en de betrokken Rege
ring; 

6. De Commissie kiest haar eigen functiona
rissen, stelt haar eigen huishoudelijk reglement 
vast, stelt die sub-commissies in, welke zij nodig 
oordeelt (met inbegrip van een intergouverne
mentele sub-commissie voor coördinat ie van het 



vervoer), en oefent die bevoegdheden uit welke 
nodig zijn voor het uitvoeren van haar taak; 

7. De Commissie stelt een werk-plan, een be
groting, een plan van uitgaven, alsmede de voor
waarden waaronder de beschikbare gelden zul
len worden uitgegeven vast, in overeenstemming 
met de volgende beginselen: 

a. ieder immigratie-land behoudt de vrijheid 
de normen van toelating vast te stellen alsmede 
het aantal toe te laten immigranten; 

b. de Commissie verleent slechts die dien
sten, welke onmisbaar zijn voor het vervoer van 
migranten die anders niet vervoerd zouden kun
nen worden; 

c. de Commissie zal erop toezien dat haar ad
ministratie op een doeltreffende en economisch 
verantwoorde wijze wordt gevoerd; 

d. iedere regering welke lid is van de Commis
sie en welke bijdraagt in het werkfonds kan de 
voorwaarden vaststellen, waaronder haar bijdra
ge gebruikt kan worden; 

8. De Commissie benoemt een Directeur, die 
verantwoording verschuldigd is aan de Commis
sie; 

9. De Commissie geeft de Directeur die be
voegdheden, welke hij nodig heeft om zich te 
kwijten van de hem door de Commissie toever
trouwde taken; 

10. De Commissie zal zich onverwijld bezin
nen op de betrekkingen, welke aangeknoopt die
nen te worden met internationale, non-gouver
nementele en particuliere instellingen, welke 
werkzaam zijn op het gebied van migratie en 
vluchtelingen; en 

11. De Commissie zal de vraag onderzoeken 
of het noodzakelijk is, dat zij langer dan twaalf 
maanden blijft bestaan. 

M I G R A T I E - O V E R E E N K O M S T tussen de 
Regering van het Koninkrijk der Nederlan
den en de Regering van de Republiek Chili , 
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