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VLAAMS PARLEMENT

Zitting 2002-2003
18 november 2002

VOORSTEL VAN RESOLUTIE
– van de heer Christian Van Eyken –
betreffende de goedkeuring door het Vlaams Parlement van de raamovereenkomst
van de Raad van Europa voor de bescherming van de nationale minderheden
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TOELICHTING

DAMES EN HEREN,
Op 26 september 2002 heeft de parlementaire vergadering van de Raad van Europa met een grote
meerderheid van de aanwezigen de resolutie 1310
goedgekeurd betreffende de bescherming van de
minderheden in België. Deze resolutie concretiseert het verslag van mevrouw Nabholz-Haidegger
over hetzelfde onderwerp dat het voorwerp heeft
uitgemaakt van een grondig onderzoek terzake
door de commissie Juridische Zaken en Mensenrechten van deze Raad.
In het punt 20.1 van de resolutie, beveelt de Raad
aan België en zijn bevoegde wetgevende vergaderingen aan (eveneens die van de gewesten en gemeenschappen) om de raamovereenkomst zonder
verwijl te ondertekenen. Daarbij moet men waken
over het feit dat alle minderheden zoals ze door de
Raad zijn omschreven ook als dusdanig worden erkend, zowel op het niveau van de Staat als op gewestelijk niveau. Er wordt eveneens gevraagd hierbij geen voorbehoud te formuleren dat onverenigbaar is met de inhoud van de raamovereenkomst.
De Europese assemblee heeft, wat betreft de bepaling van de minderheden, op grond van de besluiten van de Europese commissie die belast is met
het behoud van de democratie, de zogenaamde
Commissie van Venetië, de volgende groepen in
België beschouwd als minderheden in het kader
van de raamovereenkomst : op federaal niveau, de
Duitstalige gemeenschap, op gewestelijk niveau, de
Franstaligen die in het Nederlandstalig landsgedeelte wonen en in het Duitstalig landsgedeelte, en
de Nederlandstaligen en Duitstaligen die in het
Franstalig landsgedeelte wonen (punt 18 van de resolutie).
De raamovereenkomst is eigenlijk een gemengd
verdrag, dit wil zeggen een verdrag dat zowel federale als gewestelijke materies inhoudt. Het is bijgevolg de samenwerkingsovereenkomst van 8 maart
1994 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de nadere maatregelen
voor het sluiten van gemengde verdragen, dat de te
volgen procedure bepaalt.
De raamovereenkomst is het eerste multilaterale,
juridisch bindende instrument gewijd aan de bescherming van de minderheden en werd ondertekend door de Belgische Staat door de minister van
Buitenlandse Zaken op 31 juli 2001. Overeenkom-

stig artikel 9 van het samenwerkingsakkoord moeten de verschillende betrokken Raden hun instemming geven aan deze raamovereenkomst met het
oog op de ratificatie ervan. Artikel 11 van het samenwerkingsakkoord bepaalt dat de diverse overheden, betrokken bij het gemengde verdrag zich
maximaal moeten inzetten voor een tijdige instemming door hun Parlement of hun Raad.
Bijgevolg is het belangrijk dat de Vlaamse regering, die geacht wordt de resoluties van de internationale instanties na te leven, zonder verwijl een
ontwerp van decreet indient om de goedkeuring
van het Vlaams Parlement te krijgen.
Ik wens dus dat het Vlaams Parlement de ratificatieprocedure voor de raamovereenkomst in gang
zet door er zijn goedkeuring aan te hechten. Wij
zijn het onszelf verplicht om de regels te erkennen,
die opgelegd worden aan alle lidstaten van de
Raad van Europa, hoeder van de democratische
waarden, de mensenrechten en de rechten van de
minderheden.

Christian VAN EYKEN
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,
– gelet op :
1° de raamovereenkomst van de Raad van Europa voor de bescherming van de nationale
minderheden, goedgekeurd op 10 november
1994 door de Ministerraad van de Raad van
Europa ;
2° de ondertekening van de Belgische Staat op
31 juli 2001 van deze raamovereenkomst ;
3° de verbintenis van het Vlaams Parlement om
de principes van de democratie te respecteren ;
4° de resolutie 1301 goedgekeurd op 26 september 2002 door de parlementaire vergadering
van de Raad van Europa ;
5° het gemengde karakter van dit internationale verdrag, waardoor artikel 92bis, § 4ter van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen van toepassing
is, alsook het samenwerkingsakkoord van 8
maart 1994 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten, over de nadere
regelen voor het sluiten van gemengde verdragen, en meer bepaald de artikelen 9 en 11 ;
– vraagt de Vlaamse regering
1° zonder verwijl het initiatief te nemen om een
ontwerp van decreet in te dienen bij het
Vlaams Parlement, met het oog op de volledige goedkeuring door het Vlaams Parlement van de raamovereenkomst voor de bescherming van de minderheden ;
2° dat de raamovereenkomst zou worden geratificeerd zonder voorbehoud door België
binnen een redelijke termijn.

Christian VAN EYKEN
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