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,m:jTa ,0'nDi: i»n» naiiyan mynn
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,nnp>'Tjn mViaaai nm»??^ D'yxasa ,Tif>Bp naonn niVy.aij nri£.Va_.
ni'a'op'aisn n'Vana jasivïnrmn .oi.pnn ,.îiV»aa niyauti niVKBnBv 13 Vy
, -n.B'Vn r*i3oa ini'aai ,nsiinn many» Vaa o'wawan -na'Vn i-iao Vaa
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.mn«n oapnn nVya Vt? nnuw oinna ,
12

T>yo

nT>aan »aiV»n 731 *3ae nViya «jin'o miy» oaonn
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.Vsnwa lawiB.oipai Q"Vsnwn p'nann 73 aani' nnsn ,n'AVaa nawia
oy oaona ,'BIK"? Tia'nV 'iVan Tuo''3'>Bn .o'Tan nyans naa' i*s Va
Tia'nn nwi ,»aVan «jasn »nan ns naà 1» ,vin *on*V 'aVa
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*3iV*n 731 'J3B1 »jna iiyn «siV'n -miy» naoiin mVya
onpTnsai imiVis'aisa D»nwpn mp'satn o'npna -ma

niyoai Q'iïpa na'ny miy»i ivo» oaoan
o^naia n»Tps Vw is ,nsTin 'naiy Vt?
pa mw'Aai nViys «inn»» miy DA 70 .mn«n nsonn nVya Vw ,n»ninn
,'aayti

5
Tia»V 'paya f»jyn Dtionn niVyaa nn« Va
,nnnsn QDotin nVya Vw nsnu newa ,"j>wanV IK V'nnnV nVw
^^ 7m ,»Ai:na IK 'nuas ,'yia »SIK »Vya ,a»npna is ni'inann
amnann ,Dn'Tia'V Q"pV mtiKn naonn nVya *?w ^l•>n^lr^5V
»ainna

un' 7n»3 onaw D»«ann ns 7inaV ma'^nna naann mVya
ni'tiyni

rnnsn naonn nVya V» n»niTK Vy Vpn osonn niVyaa tins Va
.nsns nuwa n3ATiN»w snaa »a»V D'oiipa niunnonn
8

DR oipV »Ta nnVia» atj»aa Vinwn oaonn rnVyaa nns Va
Va ny>i» ns 731 ,mnKn oaonn nVya V» n»*nBa»nni nnson ,7is?Vn Vs?
rnioia iKwai msB'ona»jiKa ,iaa o»iiï?pn a'nnsn o»Kï7ian
Vu? DJiansn niKiinp VB 7ni's» mysasa nni»aa ,nnb» »ainnaw
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HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU

?11 IU'TD pa m:nn oaon

ns ,»nn»*r» n'piys «jin»» mysiosa ,nnaVi
n» 731 ,nKTinni niaasn ,rmaon ,ynan 'BTnna nisTKn 'ne

1

V» nisisn 'nw 7*3 7'siV'n miyi iy>'o» osonn niVya
IK 'main »ais onVt;
7'a
nnusn ,n'3ia>n riKiin ,n>33» nsninV nnoia , Déniai D'
>na ,m»yna niiaya ,
nw Vt? nuasi yia nnani

pnn Va n« nnuwa ?>3ynV na'»nna QDonn niVyaa nns 'JD
,ninsn osonn nVya Vw ,a>'y^a ninVwaVi mioiaV 721 ,Q'ij?itiVi
ini'aa ,o»>ynan on'ipna yis»aa
»na Vu?
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[DUTCH TEXT — TEXTE NÉERLANDAIS]

No. 8974. CULTUREEL AKKOORD TUSSEN DE STAAT IS
RAËL EN HET KONINKRIJK BELGIË

De Regering van de Staat Israël en de Regering van het Koninkrijk België,
Geleid door de wens, de betrekkingen tussen beide landen op het gebied van de
wetenschappen, de letterkunde, de kunst en het onderwijs alsmede het wederzijds
begrip van hun maatschappelijk en cultureel leven te bevorderen en te ontwikkelen
door middel van vriendschappelijke samenwerking,
Zijn overeengekomen aïs volgt :
Artikel 1
De Verdragsluitende Parti] en begunstigen en bevorderen tussen beide landen de
uitwisseling van leraren uit de verschillende takken van onderwijs, van onderzoekers,
studenten, kunstenaars en vertegenwoordigers van andere beroepen met een cultureel
of wetenschappelijk karakter.
Zij begunstigen en bevorderen tussen beide landen de samenwerking tussen de
universiteiten, de scholen en instellingen van hoger onderwijs, de instellingen voor
technisch, middelbaar, normaal en kunstonderwijs, de wetenschappelijke laboratoria,
de musea en bibliotheken, de opvoedkundige organisaties, en de wetenschappelijke
en artistieke verenigingen.
Artikel 2

ledere Verdragsluitende Partij verleent op haar grondgebied aan de geleerden en
onderzoekers, de wetenschappelijke instellmgen en zendingen van de andere Verdrag
sluitende Partij allé faciliteiten die hun wetenschappelijk onderzoek kunnen be
vorderen, inzonderheid het recht op toegang tôt de onderzoekcentra, de bibliotheken,
archieven, monumenten, museumverzamelingen en opgravingen.
Artikel 3
De Verdragsluitende Partijen bevorderen de uitwisseling van wetenschappelijke
en technische documentatie, van gegevens nopens het onderzoek en de technieken op
het gebied van de oudheidkunde en het onderhoud van historische monumenten.
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Artikel 4

De Verdragsluitende Parti] en begunstigen en bevorderen op hun respectieve
grondgebieden de reizen en bezoeken van leden van het onderwijzend personeel of in
onderwijszaken gespecialiseerde ambtenaren van de andere Partij, welke pedagogische voorlichting tot doel hebben.
Zij bevorderen tevens de samenwerking en de ontmoetingen tussen de erkende
jeugdorganisaties en stichtingen voor volksopleiding.
Artikel 5

leder der Verdragsluitende Partij en verleent studie- en onderzoekingsbeurzen,
hetzij om haar onderdanen in staat te stellen op het grondgebied van de andere
Verdragsluitende Parti] studiën, stages of onderzoekingen op het gebied van de
wetenschappen, de kunst of de opvoedkunde aan te vatten of voort te zetten, hetzij
om onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij in staat te stellen dergelijke
stiadiën, onderzoekingen of stages op haar eigen grondgebied te doen.
«
Artikel 6
De Verdragsluitende Partij en verbinden er zich toe de voorwaarden te onderzoeken waaronder de gelijkwaardigheid van de in beide landen verleende universitaire
diploma's, academische graden en andere studiegetuigschriften kan worden erkend.
Artikel 7

leder der Verdragsluitende Partij en vergemakkelijkt voor de onderdanen van
de andere Verdragsluitende Partij het deelnemen aan de op haar grondgebied georganiseerde vacantiecursussen.
Artikel 8

leder der Verdragsluitende Partijen stelt allés in het werk om in de universiteiten
of andere op haar grondgebied gevestigde instellingen voor hoger onderwijs de kennis
te bevorderen van de taal, de letterkunde, de geschiedenis van de andere Verdrag
sluitende Partij, alsook van allé andere onderwerpen die erop betrekking hebben,
inzonderheid door het instellen van leerstoelen en cursussen, van stages of conferenties.
Artikel 9

leder der Verdragsluitende Partijen waakt ervoor, met de middelen waarover
zij beschikt en in het kader van haar wetgeving, dat kwesties die de andere Partij
raken met de grootst mogelijke objectiviteit worden behandeld in de handboeken,
en inzonderheid de geschiedenisboeken, die in de onderscheiden takken van onderwijs
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worden gebruikt. Zij neemt ieder voorstel van de andere Partij in overweging dat
ertoe strekt feitelijke vergissingen of beoordelingsfouten die in deze handboeken
mochten voorkomen, te herstellen.
Artikel 10
De Verdragsluitende Partijen bevorderen, binnen de perken van hun onderscheiden wetgevingen, de uitwisseling, de vertaling en verspreiding van boeken,
brochures, uitgaven, tijdschriften en films van literaire, artistieke, wetenschappelijke, opvoedende of technische aard, alsook de uitwisseling en de verspreiding van
muziekopnamen.
Artikel 11
ledere Verdragsluitende Partij verbindt er zich toe, op het grondgebied van
de andere de organisatie te vergemakkelijken van artistieke, literaire, wetenschappelijke en opvoedkundige tentoonstellingen, van conferenties, concerten, toneelvoorstellingen en andere culturele manifestaties.
Artikel 12

De Verdragsluitende Partijen bevorderen de technische samenwerking en de
uitwisseling van culturele en artistieke programma's tussen hun radio- en televisiestations.
Artikel 13
Met het oog op de toepassing van dit Akkoord wordt een Vaste Gemengde
Commissie opgericht. Deze Commissie bestaat uit acht leden en omvat twee afdelingen, de ene met zetel in België, samengesteld uit Belgische leden ; de andere met
zetel in Israël, samengesteld uit Israëlische leden. ledere afdeling telt vier leden.
De Belgische Minister die de Cultuur onder zijn bevoegdheid heeft, benoemt in overleg met de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, de leden van de Belgische
afdeling en de Israëlische Minister van Openbaar onderwijs benoemt, in overleg met
de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken, de leden van de Israëlische af
deling. Elke lijst wordt, langs diplomatieke weg, aan de andere Verdragsluitende
Partij ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 14
De Vaste Gemengde Commissie komt in plenaire zitting bijeen telkens aïs het
nodig blijkt, en tenminste eenmaal per jaar, beurtelings in België en in Israël.
Het voorzitterschap wordt waargenomen door de voorzitter van de afdeling van
het land dat uitnodigt.
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Wonen van rechtswege de vergaderingen van de Gemengde Commissie bij,
de diplomatieke vertegenwoordiger van België in Israël en de diplomatieke vertegenwoordiger van Israël in België, of hun plaatsvervanger, naar gelang de plenaire
zitting in Israël of in België plaatsheeft. Desnoods kunnen deskundigen aïs technische
adviseurs aan de Vaste Gemengde Commissie en aan haar twee afdelingen worden
toegevoegd.
De verbinding tussen de twee afdelingen, wanneer de Vaste Gemengde Commissie
niet in plenaire zitting vergadert, wordt bij de Israëlische afdeling verzekerd door een
vertegenwoordiger van de Belgische Ambassade in Israël, bij de Belgische afdeling
door een vertegenwoordiger van de Israëlische Ambassade in België.
Artikel 15
Dit Akkoord zal worden bekrachtigd en de bekrachtigingsoorkonden zullen
worden uitgewisseld te Jeruzalem.
Het treedt in werking één maand na de datum van uitwisseling van de be
krachtigingsoorkonden en blijft voor een onbepaalde tijd van kracht.
Het mag worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 6 maanden in acht
te nemen.
In geval van opzegging blijft de toestand van de onderscheidene begunstigden
onge\vijzigd tot op het einde van het lopend jaar en de toestand van de bursalen tôt
op het einde van het lopend academisch jaar.
TEN BLIJKË WAARVAN, de Gevolmachtigden dit Akkoord hebben ondertekend en
van haar zegel hebben voorzien.
GEDAAN te Brussel, op 23 maart 1967, in tweevoud, in de Nederlandse, de Franse
en de Hebreeuwse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk rechtsgeldig.
Voor de Staat Israël:

Voor het Koninkrijk België:

Amiel E. NAJAR

Pierre HARMEL
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