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ANNEX 

DE BELANGRIJKSTE ARTIKELEN UIT HET VOLKENBONDSVER

DRAG 

Preambule 

De Hoge Verdragsluitende Partijen, 

overwegende dat, om de samenwerking tussen de volken te bevorderen en dezen 

vrede en veiligheid te waarborgen, het van belang is bepaalde verplichtingen te 

aanvaarden om geen toevlucht tot oorlog te nemen, openlijk internationale betrek

kingen te onderhouden gegrond op de rechtvaardigheid en de eer, nauwkeurig de 

voorschriften van het internationale recht op te volgen, voortaan erkend als wette

lijk richtsnoer der Regeringen, de rechtvaardigheid te betrachten en nauwlettend 

alle verplichtingen der Verdragen te eerbiedigen in de betrekkingen tussen de geor

ganiseerde volken, aanvaarden dit Verdrag waarbij de Volkenbond wordt ingesteld. 

Artikel 8 

i De Leden van de Volkenbond erkennen, dat de instandhouding van de vrede de 

vermindering eist van de nationale bewapeningen tot het minimum verenigbaar 

met de nationale veiligheid en met de uitvoering van de internationale verplichtin

gen in het geval van gemeenschappelijke actie. 

2 De Raad, rekening houdende met de geografische ligging en de bijzondere om

standigheden van elke Staat, zal plannen voorbereiden tot deze vermindering, ter 

fine van onderzoek en beslissing door de verschillende Regeringen. 

3 Deze plannen moeten ten minste eens in de tien jaren opnieuw worden overwo

gen en zo nodig herzien. 

4 Nu hun aanvaarding door de verschillende Regeringen kan de aldus vastgestelde 

grens der bewapeningen niet worden overschreden zonder toestemming van de 

Raad. 

5 (-) 
6 (...) 

Artikel io 

De Leden van de Volkenbond verbinden zich, de territoriale integriteit en de be

staande politieke onafhankelijkheid van alle Leden van de Volkenbond te eerbiedi

gen en te handhaven tegen elke buitenlandse aanval. In geval van aanval, van be-
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dreiging met of gevaar voor aanval zal de Raad zich beraden omtrent de middelen 
om de uitvoering van deze verplichting te verzekeren. 

Artikel n 

i Uitdrukkelijk wordt verklaard dat elke oorlog of bedreiging met oorlog, onver

schillig of een der Leden van de Volkenbond daarbij rechtstreeks betrokken is, de 

gehele Volkenbond aangaat en dat deze de maatregelen moet nemen, geschikt om 

de vrede der Volken doeltreffend te beschermen. In zodanig geval roept de Secreta

ris-Generaal, op verzoek van elk Bondslid, onmiddellijk de Raad bijeen. 

2 Bovendien wordt verklaard, dat elk Lid van de Volkenbond het recht heeft, uit 

overwegingen van vriendschap de aandacht van de Algemene Vergadering of van 

de Raad te vestigen op elke omstandigheid, nadelig werkende op de internationale 

betrekkingen en welke dientengevolge dreigt de vrede te verstoren of de goede 

verstandhouding tussen de volken, waarvan de vrede afhangt. 

Artikel 12 

1 Alle leden van de Volkenbond komen overeen, dat, wanneer tussen hen een 
geschil ontstaat dat tot een breuk zou kunnen leiden, zij dat geschil hetzij aan arbi
trage of aan een rechterlijke beslissing hetzij aan het onderzoek van de Raad zullen 
onderwerpen. Zij komen tevens overeen, in geen geval hun toevlucht tot oorlog te 
zullen nemen vóór het einde van een tijdperk van drie maanden na de scheidsrech-
terlijke of rechterlijke uitspraak of het rapport van de Raad. 

2 In alle gevallen voorzien in dit artikel, moet de beslissing worden uitgesproken 
binnen een redelijke tijd, en het rapport van de Raad binnen zes maanden, nadat 
het geschil daaraan is onderworpen. 

Artikel 13 

1 De leden van de Volkenbond komen overeen, dat, wanneer tussen hen een ge

schil ontstaat dat naar hun mening geschikt is voor arbitrage of rechtspraak en dat 

niet op bevredigende wijze langs de diplomatieke weg beslecht kan worden, het 

vraagstuk in zijn geheel aan arbitrage of rechtspraak zal worden onderworpen. 

2 Tot de geschillen die in het algemeen voor arbitrage of rechtspraak vatbaar zijn, 

behoren die, welke betrekking hebben op de uitleg van een verdrag, op elk vraag

stuk van internationaal recht, op het bestaan van een feit dat, indien vastgesteld, 

een schending van een internationale verbintenis zou zijn, of op de omvang en de 

aard der vergoeding voor zulk een schending. 

3 De zaak zal worden onderworpen aan het overeenkomstig Artikel 14 ingestelde 
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Permanente Hof van Internationale Justitie of aan een andere Rechtbank of Hof 

aangewezen door de partijen of voorzien in de tussen haar bestaande verdragen. 

4 De Leden van de Volkenbond verbinden zich, de uitspraken te goeder trouw uit 

te voeren en niet over te gaan tot oorlog tegen een Lid van de Volkenbond dat ze zal 

nakomen. In geval aan zulk een uitspraak niet wordt voldaan, stelt de Raad maatre

gelen voor ter verzekering van de uitvoering. 

Artikel 14 

De Raad is belast met de voorbereiding van een ontwerp voor een Permanent Hof 

van Internationale Justitie, welk ontwerp zal worden voorgelegd aan de Leden van 

de Volkenbond. Het Hof zal bevoegd zijn kennis te nemen van alle geschillen van 

internationale aard, welke de Partijen er aan zullen onderwerpen. Het zal ook als 

raadgevend lichaam adviezen geven over elk geschil of elk punt, dat de Raad of de 

Algemene Vergadering bij het Hof aanhangig zal maken. 

Artikel 15 

1 Wanneer tussen de Leden van de Volkenbond een geschil ontstaat dat een breuk 

zou kunnen ten gevolge hebben en dat niet onderworpen is aan arbitrage of recht

spraak, voorzien bij Artikel 13, komen de Leden van de Volkenbond overeen, het bij 

de Raad aanhangig te maken. Te dien einde is het voldoende, dat een hunner van 

het geschil kennis geeft aan de Secretaris-Generaal, die alle maatregelen treft tot 

volledig onderzoek en overweging ervan. 

2 De Partijen moeten zo spoedig mogelijk een uiteenzetting van hun zaak met alle 

van belang zijnde feiten en bewijsstukken overleggen. De Raad kan de onmiddellij

ke openbaarmaking daarvan gelasten. 

3 De Raad tracht de beslechting van het geschil te bewerken. Indien hij hierin 

slaagt, maakt hij, in de omvang waarin hij zulks nuttig oordeelt, een uiteenzetting 

openbaar, weergevende de feiten, de daarbij nodige uitleg en de voorwaarden waar

op het geschil is beslecht. 

4 Wanneer het geschil niet is kunnen worden beslecht, wordt door de Raad een 

rapport opgesteld en openbaar gemaakt, aangenomen hetzij met algemene stem

men, hetzij met meerderheid van stemmen en inhoudende een uiteenzetting der 

feiten en de oplossingen, welke hij aanbeveelt als de billijkste en ter zake meest 

geschikte. 

5 (•••) 

6 Wanneer het rapport van de Raad met algemene stemmen, die van de Vertegen

woordigers der Partijen niet meegerekend, is aangenomen, verbinden de Leden van 

de Volkenbond zich, niet over te gaan tot oorlog tegen een Partij die zich gedraagt 

naar de conclusies van het rapport. 
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7 Voor het geval dat het de Raad niet gelukt zijn rapport te doen aannemen door 
al zijn leden, met uitzondering van de Vertegenwoordigers van enige Partij in het 
geschil, behouden de Leden van de Volkenbond zich het recht voor, te handelen 
zoals zij het nodig achten voor de handhaving van het recht en van de gerechtig
heid. 

8 Wanneer een van de Partijen beweert, en de Raad erkent, dat het geschil een 
vraagstuk betreft dat het internationale recht overlaat aan de uitsluitende bevoegd
heid van deze Partij, zal de Raad zulks vaststellen in een rapport, zonder enige 
oplossing aan te bevelen. 

9 De Raad kan, in alle gevallen voorzien in dit artikel, het geschil voor de Algeme
ne Vergadering brengen. De Algemene Vergadering zal eveneens van het geschil 
hebben kennis te nemen, wanneer een van de Partijen het verzoekt; dit verzoek zal 
moeten worden gedaan binnen de veertien dagen vanaf het ogenblik dat het geschil 
bij de Raad is aanhangig gemaakt. 

Artikel i6 

i Indien een Lid van de Volkenbond overgaat tot oorlog, in strijd met de bij de 

artikelen 12,13 of 15 aangegane verplichtingen, zal hij ipsofacto beschouwd worden 

een oorlogsdaad tegenover alle andere Leden van de Volkenbond te hebben begaan. 

Deze laatste verbinden zich, terstond alle handels- en financiële betrekkingen met 

dat Lid te verbreken, alle betrekkingen tussen hun onderdanen en die van de Staat 

die het Verdrag schendt, te verbieden en een einde te maken aan alle financieel-, 

handels- en persoonlijk verkeer tussen de onderdanen van die Staat en van elke 

andere Staat, onverschillig of hij Lid is van de Volkenbond. 

2 In dat geval zal het de plicht zijn van de Raad, die verschillende betrokken Rege

ringen van advies te dienen betreffende de getalsterkte van de strijdmacht te land, 

ter zee of in de lucht waarmee de Leden van de Volkenbond voor zich zullen bijdra

gen tot de strijdkrachten bestemd om de Volkenbondsplichten te doen eerbiedigen. 

3 De Leden van de Volkenbond komen bovendien overeen, elkaar wederkerig 

steun te verlenen bij de toepassing van de economische en financiële maatregelen 

krachtens dit artikel te nemen, teneinde de verliezen en bezwaren die eruit kunnen 

voortvloeien, zoveel mogelijk te beperken. Zij zullen elkaar eveneens wederkerig 

steun verlenen ten einde weerstand te bieden aan iedere bijzondere maatregel, 

genomen tegen een hunner door de Staat, die het Verdrag schendt. Zij zullen de 

nodige voorzieningen treffen om de doortocht over hun gebied te vergemakkelijken 

voor de strijdkrachten van elk Lid van de Volkenbond, dat deelneemt aan een ge

meenschappelijk optreden om de Volkenbondsplichten te doen eerbiedigen. 

4 Ieder Lid dat zich heeft schuldig gemaakt aan schending van een der verplichtin

gen voortvloeiende uit het Verdrag, kan van de Volkenbond worden uitgesloten. De 

uitsluiting geschiedt bij beslissing van alle andere Leden van de Volkenbond die in 

de Raad zijn vertegenwoordigd. 
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Artikel 17 

i In geval van geschil tussen twee Staten, waarvan slechts een ofwel geen van 

beide Lid van de Volkenbond is, zullen de Staat of de Staten die geen Lid van de 

Volkenbond zijn, worden uitgenodigd zich op zodanige voorwaarden als de Raad 

rechtvaardig zal achten, te onderwerpen aan de verplichtingen van het lidmaat

schap van de Volkenbond, om tot een oplossing van het geschil te geraken. Indien 

deze uitnodiging wordt aangenomen, zijn de bepalingen van de artikelen 12 tot en 

met 16 van toepassing, onder voorbehoud van de wijzigingen die de Raad noodza

kelijk oordeelt. 

2 Zodra zodanige uitnodiging heeft plaats gehad zal de Raad een onderzoek instel

len naar de bijzonderheden van het geschil en de gedragslijn voorstellen, die hem 

de beste en de meest doeltreffende onder de gegeven omstandigheden voorkomt. 

3 Indien de aangezochte Staat, weigerend de verplichtingen van het lidmaatschap 

van de Volkenbond ter beslechting van het geschil te aanvaarden, tot oorlog over

gaat tegen een Lid van de Volkenbond, zijn de bepalingen van Artikel 16 op hem 

van toepassing. 

4 Indien de beide aangezochte Partijen weigeren, de verplichtingen van het lid

maatschap van de Volkenbond ter beslechting van het geschil te aanvaarden, kan 

de Raad alle maatregelen nemen en alle voorstellen doen, geschikt om vijandelijk

heden te voorkomen en de oplossing van het geschil te bewerken. 

Artikel 19 

De Algemene Vergadering kan van tijd tot tijd de Leden van de Volkenbond uitnodi

gen over te gaan tot een nieuw onderzoek van onuitvoerbaar geworden Verdragen 

en van internationale toestanden, waarvan de handhaving de wereldvrede in gevaar 

zou kunnen brengen. 

Artikel 23 

De Leden van de Volkenbond, onder voorbehoud van en in overeenstemming met 

de voorschriften van internationale verdragen thans van kracht zijnde of welke 

hierna zullen gesloten worden, (...) zullen de nodige maatregelen nemen om de 

vrijheid van verkeer en van doorvoer te waarborgen en te handhaven, alsmede een 

rechtvaardige behandeling van de handel van alle Leden van de Volkenbond. (...) 

Bron: Bijlage 1 bij: H.Ch.G.J. van der Mandere, Vijftim jaren arbeid van den Volken

bond (1919-1935)- Overzicht van grondslag, samenstelling en werkzaamheden van den 

Volkenbond (Hilversum 1935). 
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