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MEMORIE VAN TOELICHTING
I. ALGEMENE TOELICHTING
1.

Achtergrond

Het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) bevordert het onderzoek, de opleiding en de verspreiding van informatie inzake rampen, waarbij speciale aandacht gaat naar de volksgezondheid, epidemiologie en de sociaaleconomische aspecten
van een ramp. In 1988 werd met de steun van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en
de Belgische regering de Emergency Events Database (EM-DAT) gecreëerd. Die databank
bevat essentiële gegevens over ruim 16.000 rampen die zich sinds 1900 voorgedaan hebben
en over hun gevolgen.
Wanneer hulpverleners ter plaatse komen, worden zij vaak geconfronteerd met een
gebrekkige of een totaal ontbrekende communicatie. Die communicatie is nochtans van
primordiaal belang voor het vinden van de slachtoffers en voor het bepalen van de nood
aan medische hulp.
Hoewel nationale regels de invoer en het gebruik van telecommunicatiemateriaal mogelijk maken, is het voor reddingswerkers moeilijk om hun telecommunicatiemateriaal te
ontplooien zonder de voorafgaande toestemming van lokale overheden. Die formaliteiten
zorgen voor vertraging en verhogen de risico’s voor het verlies van mensenlevens.
2.

Totstandkoming van het verdrag

In 1991 vond in de Finse stad Tampere onder impuls van de Verenigde Naties (VN) en de
Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) een conferentie plaats over communicatie
bij rampen. Er werd aan deelgenomen door regeringen en intergouvernementele en nietgouvernementele organisaties. Op die conferentie werd aangedrongen op betrouwbare
telecommunicatiesystemen die bij rampen en noodhulpoperaties kunnen ingezet worden.
Ook werd gepleit voor de totstandkoming van een verdrag teneinde die systemen te bevorderen.
Tijdens de wereldconferentie inzake de ontwikkeling van telecommunicatie die in 1994 in
Buenos Aires plaatsvond, werden de regeringen aangespoord om alle praktische maatregelen te treffen om de snelle ingebruikneming en het doelmatig gebruik van telecommunicatieapparatuur voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties te vergemakkelijken door
reglementaire belemmeringen te beperken en waar mogelijk weg te nemen en de samenwerking tussen staten te intensiveren. Dit streven werd datzelfde jaar bevestigd in Kyoto
door de conferentie van gevolmachtigden van de ITU.
Van 16 tot 18 juni 1998 werd op initiatief van de Finse Regering in Tampere de intergouvernementele conferentie inzake telecommunicatie bij noodhulpoperaties georganiseerd.
Tijdens die conferentie werd het Verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties unaniem aangenomen
door de 75 deelnemende staten.
Het verdrag werd opengesteld voor ondertekening door alle staten die lid zijn van de VN
of de ITU, eerst tijdens de intergouvernementele conferentie in Tampere op 18 juni 1998,
nadien tot en met 21 juni 2003 op het hoofdkwartier van de VN.
3.

Doel en inhoud van het verdrag

Het verdrag wil bestaande beperkingen en hinderpalen aanpakken die bijstand op telecommunicatiegebied bemoeilijken in geval van rampen. Het verdrag biedt een internatioV L A A M S P A R LEMENT
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naal kader om het gebruik en de levering van telecommunicatievoorzieningen bij rampen
en noodhulpoperaties te vergemakkelijken en om de samenwerking bij rampenbestrijding
en noodhulp te bevorderen. Op die manier wordt ernaar gestreefd om dankzij snelle en
efficiënte uitwisseling van informatie het verlies aan mensenlevens, het menselijke lijden en
de schade aan eigendommen en de leefomgeving te beperken.
Het verdrag definieert het algemene kader voor de samenwerking tussen de verdragsluitende staten en alle andere partners die actief zijn op het vlak van internationale humanitaire hulp. Het voert procedures in voor het verzoek om en het verlenen van bijstand
inzake telecommunicatie, waarbij het recht van een verdragsluitende staat erkend wordt
om de bijstand die volgens het verdrag op zijn grondgebied verleend wordt, te leiden, te
controleren en te coördineren. Het verdrag legt een aantal elementen en specifieke aspecten van die bijstand vast, zoals de beëindiging van de bijstandsverlening en de beslechting
van geschillen. De verdragsluitende staten wordt ook verzocht een inventaris op te maken
van menselijke en materiële middelen die beschikbaar zijn voor rampenmitigatie en hulpoperaties, en belemmeringen van regelgevende aard voor het gebruik van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulp te beperken of weg te nemen.
Het verdrag kent de vertegenwoordigers van de noodhulpoperaties de voorrechten, immuniteiten en faciliteiten toe die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken, met inbegrip
van immuniteit van arrestatie en hechtenis, alsook vrijstelling van belastingen en heffingen. Als eerste juridisch instrument in zijn soort wijst het verdrag daarenboven de nietgouvernementele organisaties en andere entiteiten dan staten aan, waaraan voorrechten
en immuniteiten verleend zullen worden. De instanties genieten daarvan wanneer zij de
activiteit komen ondersteunen van de humanitaire organisaties en hulporganisaties van
de VN zoals het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR), het Bureau Coördinatie Humanitaire Zaken (OCHA) en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en
Rode Halve Maanverenigingen. Het verdrag legt een verzoekende verdragspartij de plicht
op om voor de komst van de bijstand op het gebied van telecommunicatie in een getroffen gebied, schriftelijk het bedrag vast te leggen van de kosten of honoraria die daaraan
verbonden zijn. Om te vermijden dat die bedragen buitensporig zouden zijn, zijn de honoraria gebaseerd op een modelovereenkomst voor betaling en vergoeding, alsook op andere
factoren zoals de aard van de ramp en het natuurgeweld of de bijzondere behoeften van
de ontwikkelingslanden.
4.

Vlaamse bevoegdheden en belang voor Vlaanderen

De bijzondere wetgever heeft in 1971 radio-omroep en televisie als culturele materie aan
de gemeenschappen toegewezen. Hij heeft de gemeenschappen in 1980, onverminderd het
beroep dat desnoods kan gedaan worden op artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, de volle bevoegdheid toegekend. Hij wees een evolutieve interpretatie van het
begrip ‘radio-omroep en televisie’ zeker niet af.
In 1990-1991 oordeelde het toenmalige Arbitragehof dat, in tegenstelling tot de toen
gangbare overtuiging, de bevoegdheid inzake ‘technische aspecten’ voor radio-omroep en
televisie eveneens tot de gemeenschappen behoorde. Zodoende werden de gemeenschappen bevoegd voor het reglementeren van de transmissie van omroepsignalen.
Telecommunicatie wordt in het Verdrag van Tampere in ruime zin gedefinieerd en omvat
onder meer radio-uitzendingen, een aangelegenheid die overeenkomstig artikel 4, 6°, van
de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, tot de bevoegdheid van
de Vlaamse Gemeenschap behoort. Sinds het sluiten van het verdrag is de rechtspraak met
betrekking tot het gemengde karakter van de infrastructuur inzake telecommunicatie in
dezelfde richting geëvolueerd.
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Uit artikel 5.1 van het verdrag blijkt dat andere voorrechten, immuniteiten en faciliteiten dan die welke opgesomd worden, zouden toegekend kunnen worden, aangezien die
opsomming niet exhaustief is. Doordat artikel 5.1 zo algemeen gesteld is, kan het afbreuk
doen aan de fiscale bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.
De belastingen die in aanmerking komen voor vrijstelling liggen hetzij in het federale
bevoegdheidsdomein (bijvoorbeeld de personenbelasting), hetzij in dat van de gewesten
krachtens artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten of Financieringswet, bijvoorbeeld het successierecht van inwoners en het recht van overgang bij overlijden van niet-inwoners, de
onroerende voorheffing, het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van
in België gelegen onroerende goederen, de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de
belastingen op de inverkeerstelling.
Artikel 5.1.c. verleent immuniteit ten aanzien van inbeslagneming of vordering van apparatuur, materialen en goederen. Huiszoekingen en onteigeningen ressorteren zowel onder
de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten, als onder die van de federale
overheid. Zulke verdragsbepalingen leggen beperkingen en voorwaarden op aan de uitoefening van de onteigeningsbevoegdheid van de Vlaamse Regering. Dit is vastgelegd in de
Grondwet (artikel 16), de federale en gefedereerde regelgeving, zoals bepaald in artikel 79
van de wet van 8 augustus 1980.
II. SPECIFIEKE TOELICHTING VAN HET VERDRAG
In de preambule wordt erop gewezen dat de omvang, de complexiteit, de frequentie en de
gevolgen van rampen sterk toenemen en in ontwikkelingslanden ernstige gevolgen hebben. Humanitaire hulpverleningsorganisaties hebben nood aan betrouwbare en flexibele
telecommunicatievoorzieningen om hun vitale taken uit te voeren. De doelmatige en tijdige inzet van telecommunicatievoorzieningen en de snelle en efficiënte uitwisseling van
nauwkeurige en betrouwbare informatie zijn essentieel om het verlies van mensenlevens,
het menselijk lijden en de schade aan eigendommen en aan het milieu te beperken.
In de Verklaring van Tampere inzake communicatie bij rampen (1991) werd opgeroepen
om betrouwbare telecommunicatiesystemen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties in te stellen en om een internationaal verdrag inzake communicatie bij rampen op te
maken.
Artikel 1 omschrijft een aantal begrippen. Zo wordt ‘ramp’ gedefinieerd als een ernstige
verstoring van het functioneren van een maatschappij, waarbij een wezenlijk en algemeen
gevaar ontstaat voor het menselijke leven, de gezondheid, eigendommen of de leefomgeving, ongeacht of deze verstoring veroorzaakt wordt door een ongeval, een natuurverschijnsel of menselijke activiteiten, en ongeacht of deze verstoring plotseling ontstaat of
het gevolg is van gecompliceerde en langdurige processen. ‘Rampenmitigatie’ is het geheel
van maatregelen dat tot doel heeft rampen te voorkomen, te voorspellen, zich op rampen
voor te bereiden, erop te reageren, ze te volgen en/of de gevolgen ervan te verzachten.
‘Telecommunicatie’ is elke overbrenging, uitzending of ontvangst van tekens, signalen,
schrift, beelden, geluiden of informatie van welke aard ook, door middel van kabel- of
radiostelsels, glasvezel- of andere elektromagnetische systemen.
Artikel 2 stelt de coördinator van de VN voor rampenhulp aan als uitvoerend coördinator
voor het verdrag. Hij of zij kwijt zich van de verantwoordelijkheden als omschreven in de
volgende artikelen en verzoekt om de medewerking van andere bevoegde organisaties van
de VN, in het bijzonder de ITU.
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Artikel 3 bepaalt dat de verdragsluitende staten onderling en met organen en intergouvernementele organisaties samenwerken om het gebruik van telecommunicatievoorzieningen
voor rampenmitigatie en noodhulp te vergemakkelijken. Om dat gebruik te vergemakkelijken kunnen de verdragsluitende staten aanvullende multilaterale of bilaterale verdragen
of regelingen sluiten. De verdragsluitende staten verzoeken de uitvoerende coördinator,
in overleg met de ITU, de depositaris en andere betrokken VN-organen en intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties alles in het werk te stellen om modelverdragen op te stellen, en die samen met aanbevolen handelwijzen en informatie ter beschikking
te stellen.
Artikel 4 regelt het verlenen van bijstand op het gebied van telecommunicatie. Elke verdragsluitende staat kan een andere staat om bijstand verzoeken. Er wordt geen bijstand
verleend zonder de instemming van de verzoekende staat, die de bijstand geheel of gedeeltelijk kan weigeren.
Artikel 5 kent voorrechten, immuniteiten en faciliteiten toe aan personen die geen onderdaan zijn van een verdragsluitende staat en aan organisaties die hun zetel of vestiging
niet op zijn grondgebied hebben. Het betreft hier immuniteit ten aanzien van arrestatie,
hechtenis en rechtsvervolging, vrijstelling van belastingen, rechten en andere heffingen
(behalve die welke gewoonlijk inbegrepen zijn in de prijs van goederen of diensten) en
immuniteit ten aanzien van inbeslagneming of vordering van apparatuur, materialen en
goederen.
De verzoekende staat stelt plaatselijke faciliteiten en diensten ter beschikking voor het
deugdelijke en doelmatige beheer van de bijstand op het vlak van telecommunicatie, met
inbegrip van de waarborg dat met spoed een vergunning verleend wordt of dat er vrijstelling is van vergunningsplicht.
De verzoekende staat waarborgt de veiligheid van personeel, apparatuur en materialen en
de onverwijlde teruggave van die apparatuur, materialen en goederen. Hij zal geen telecommunicatievoorzieningen inzetten voor andere doeleinden.
Niets verplicht de verzoekende staat de voorrechten en immuniteiten toe te kennen aan
zijn onderdanen of permanente verblijfhouders, noch aan organisaties die op zijn grondgebied hun zetel of vestiging hebben.
Personen die bijstand verlenen moeten de wet- en regelgeving van de verzoekende staat in
acht nemen en zij mogen zich niet mengen in binnenlandse aangelegenheden.
Artikel 6 geeft de verzoekende staat de mogelijkheid om te allen tijde de bijstand schriftelijk te beëindigen. De verdragsluitende staten die bijstand op het vlak van telecommunicatie verlenen of ontvangen, blijven na de beëindiging van de bijstand onderworpen aan de
verdragsbepalingen.
Artikel 7 regelt de betaling of vergoeding van kosten of honoraria. De verdragsluitende
staten kunnen de verlening van bijstand onderwerpen aan de voorwaarde van instemming
met betaling of vergoeding van gespecificeerde kosten of honoraria. Om vertragingen te
vermijden stelt de uitvoerende coördinator een modelovereenkomst voor betaling en vergoeding op, die als basis kan dienen voor onderhandelingen. De uitgekeerde bedragen zijn
vrij overdraagbaar en zij kunnen niet vertraagd of ingehouden worden.
Verdragsluitende partijen moeten overeenkomstig artikel 8 de uitvoerende coördinator
informeren over de overheden die verantwoordelijk zijn voor aangelegenheden die voortvloeien uit de verdragsbepalingen, en die bevoegd zijn om de voorzieningen vast te stellen
die beschikbaar zouden gesteld kunnen worden om het gebruik van telecommunicatievoorzieningen te vergemakkelijken.
V L A A M S P A R LEMENT
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Artikel 9 verplicht de verdragsluitende staten belemmeringen van regelgevende aard voor
het gebruik van telecommunicatievoorzieningen te beperken of weg te nemen. De getroffen maatregelen en procedures moeten meegedeeld worden aan de uitvoerende coördinator en andere verdragsluitende partijen. De verdragsluitende partijen vergemakkelijken,
voor zover hun nationale wetgeving dat toelaat, de doorvoer van personeel, apparatuur,
materialen en informatie.
Artikel 10 regelt de relatie tot andere internationale verdragen. Het voorliggende verdrag
heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit andere internationale verdragen of het internationale recht.
Artikel 11 omschrijft de procedure voor de beslechting van geschillen over de uitleg of de
toepassing van het verdrag. Er wordt gepoogd een geschil te regelen via onderling overleg.
Op het tijdstip van ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, kan een verdragsluitende staat verklaren zich niet gebonden te achten door arbitrage
of voorlegging aan het Internationaal Gerechtshof.
Artikel 12 bepaalt dat het verdrag opengesteld werd voor ondertekening tussen 18 juni
1998 en 21 juni 2003. De inwerkingtreding volgde dertig dagen na de neerlegging van de
dertigste akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, of definitieve
ondertekening. Voor de staten die na de datum van inwerkingtreding hun akte neerleggen
of het verdrag definitief ondertekenen, treedt het verdrag in werking dertig dagen na de
neerlegging van de akte of de datum van definitieve ondertekening.
De artikelen 13 tot en met 17 bevatten de gebruikelijke bepalingen over de amendering
van het verdrag (artikel 13), voorbehouden (artikel 14), de opzegging (artikel 15), de depositaris (artikel 16) en de authentieke taalversies (artikel 17).
III. PROCEDUREVERLOOP
1.

Gemengd karakter van het verdrag

Op 22 maart 2002 legde de Werkgroep Gemengde Verdragen (WGV), adviesorgaan van de
Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB), het exclusief federale karakter
van het verdrag vast. De ICBB heeft op 10 oktober 2002 het verslag van de WGV goedgekeurd.
De Raad van State stelde echter in het advies dat hij op 11 april 2007 verstrekte op
verzoek van de federale minister van Buitenlandse Zaken over het voorontwerp van wet
betreffende de toetreding van België tot het Verdrag van Tampere, dat het verdrag ook
betrekking heeft op aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen en
de gewesten behoren. Vooreerst wijst de Raad van State erop dat de telecommunicatie
waarvan sprake is in het verdrag, in ruime zin gedefinieerd wordt en onder meer radiouitzendingen omvat, een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen
behoort. Vervolgens stelt de Raad van State vast dat het verdrag onder bepaalde
voorwaarden voorrechten, immuniteiten en faciliteiten toekent aan personen en
organisaties die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken. In verdragsartikel 5.1 zijn
de voorrechten, immuniteiten en faciliteiten niet exhaustief opgelijst. Vandaar dat fiscale
voorrechten zouden kunnen toegekend worden die onder de bevoegdheid van de gewesten
vallen.
Op 21 mei 2007 legde de WGV het gemengde karakter vast wegens het uitoefenen van
bevoegdheden van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. De ICBB
heeft op 9 juli 2008 het verslag van de WGV aangenomen.
V L A A M S P A R LEMENT
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2.

Toetreding tot het verdrag

Vermits de termijn voor ondertekening verstreken is, kan België volgens verdragsartikel
12.2 slechts partij worden bij het verdrag via het neerleggen van een akte van toetreding.
De toetredingsakte wordt ondertekend door de minister van Buitenlandse Zaken en de
Koning. Ze wordt neergelegd bij de secretaris-generaal van de VN die de depositaris is.
Dit gebeurt pas nadat alle bevoegde parlementen hun instemming verleend hebben.
3.

Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SAR iV)

In zijn advies van 23 juni 2009 (referte 2009/15) sluit de SAR iV zich aan bij het ontwerp
van decreet tot instemming met het Verdrag van Tampere. Volgens de SAR iV zal het
welslagen van het verdrag voornamelijk afhangen van de inzet van de verdragsluitende
staten om verdragsartikel 9 inzake belemmeringen van regelgevende aard, in de praktijk
om te zetten. Met de SAR iV wijst de regering erop dat sinds de opmaak van het verdrag
reeds initiatieven werden genomen, zoals het ‘tsunami alarm system’ waarvoor ook
Vlaanderen een belangrijke financiële bijdrage geleverd heeft.
Ook de Vlaamse Regering betreurt de vertraging in de instemmingsprocedure, die het
gevolg is van de intrafederale bevoegdheidsafbakening, gebaseerd op het aanbod of het
gebruik van mediakanalen, en van een bevoegdheidsconflict met de federale overheid. Dat
conflict werd slechts beslecht na enkele uitspraken van het toenmalige Arbitragehof, thans
het Grondwettelijk Hof, in het voordeel van de drie gemeenschappen. Het Arbitragehof
stelde dat de gemeenschappen niet enkel bevoegd kunnen zijn voor de inhoud van
radio-omroep en televisie zonder dat ze eveneens geacht worden bevoegd te zijn voor
de netwerken waarlangs deze diensten geleverd worden. De gemeenschappen zijn dus in
principe ook bevoegd voor de kabel en voor de ether, in zoverre deze gebruikt worden
voor omroep.
Ook de technologische evolutie leidt tot een verdere bevoegdheidsuitbreiding voor de
gemeenschappen. Als het internet enkel gebruikt wordt om omroepdiensten aan te bieden,
dan ressorteert ook dit platform voor wat die toepassing betreft onder de bevoegdheid van
de Vlaamse Gemeenschap.
De gefedereerde bevoegdheid voor het beleidsveld media kan echter niet los gezien
worden van de federale bevoegdheid voor de algemene politie van de radiogolven. Volgens
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is de algemene politie van de radio-elektrische
golven, de zogenaamde etherpolitie, een federale bevoegdheid gebleven. De bevoegdheid
omvat het uitvaardigen, bewaken en handhaven van de technische normen betreffende het
toekennen van frequenties en het vermogen van de zendtoestellen.
4.

Advies van de Raad van State

In zijn advies van 22 september 2009 (referte 47.066/3) maakt de Raad van State slechts
één opmerking: de raad acht het raadzaam dat de Franse en/of de Engelse authentieke
tekst van het verdrag aan het Vlaams Parlement voorgelegd worden, om op die manier de
parlementsleden volledig voor te lichten over de draagwijdte van de verdragsbepalingen.
Het is voor de politieke besluitvorming en de rechtszekerheid essentieel dat de regering
minstens één authentieke verdragstekst aan het parlement voorlegt. Dat is gebruikelijk
voor één taalversie. Ditmaal is de Franse taalversie met het voorliggende ontwerp van decreet bij het parlement ingediend. De andere taalversies kunnen via internet gelezen worden op de internetsite van de United Nations Treaties Collection (UNTC): http://treaties.
un.org/doc/Treaties/1998/06/19980618%2006-14%20PM/Ch_XXV_04p.pdf.
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Inwerkingtreding

Krachtens zijn artikel 12.3 is het verdrag op 8 januari 2005 in werking getreden, dertig
dagen nadat de dertigste staat op 9 december 2004 zijn akte van toetreding neergelegd
had.
Voor België zal het verdrag dertig dagen na de neerlegging van de federale akte van toetreding in werking treden.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en
Armoedebestrijding,
Ingrid LIETEN
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VOORONTWERP
Ontwerp van decreet houdende instemming met
het Verdrag van Tampere
inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor
rampenmitigatie en noodhulpoperaties,
opgemaakt in Tampere op 18 juni 1998

DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen,
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw,
Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging,

BESLUIT:

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands
Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid is
ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het
ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt:
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en een gewestaangelegenheid.
Art. 2. Het Verdrag van Tampere inzake de levering van
telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties,
opgemaakt in Tampere op 18 juni 1998, zal volkomen gevolg hebben.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme,
Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Kris PEETERS
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KONINKRIJK BELGIË
-----------------

ADVIES 47.066/3
22 SEPTEMBER 2009

VAN

VAN DE AFDELING WETGEVING
VAN DE RAAD VAN STATE

----------------------------

De RAAD VAN STATE, afdeling Wetgeving, derde kamer, op 23 juli 2009
door de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid verzocht hem van advies te dienen over een voorontwerp van decreet
"houdende instemming met het Verdrag van Tampere inzake de levering van
telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, opgemaakt
in Tampere op 18 juni 1998", heeft het volgende advies gegeven:
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47.066/3

Het om advies voorgelegde voorontwerp van decreet geeft slechts
aanleiding tot de volgende opmerking.
Krachtens artikel 17 van het verdrag waarmee de instemming van het
Vlaams Parlement wordt gevraagd, zijn de Arabische, Chinese, Engelse, Franse,
Russische en Spaanse teksten gelijkelijk authentiek. Het is raadzaam, teneinde de leden
van het Vlaamse Parlement volledig voor te lichten over de juiste draagwijdte van de
verdragsbepalingen, de Franse en/of de Engelse authentieke versie van het verdrag bij het
ontwerp te voegen.

---------------
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De kamer was samengesteld uit
de Heren

Mevrouw

P. LEMMENS,

kamervoorzitter,

J. SMETS,
B. SEUTIN ,

staatsraden,

H. COUSY ,
J. VELAERS,

assessoren van de
afdeling Wetgeving,

A.-M. GOOSSENS,

griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de H. D. VAN EECKHOUTTE, adjunct-auditeur.
DE GRIFFIER

DE VOORZITTER

A.-M. GOOSSENS

P. LEMMENS
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De heer Kris Peeters
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme,
Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
Martelaarsplein 19
1000 Brussel

uw bericht van
22 mei 2009

uw kenmerk
KP/RS/LDb

ons kenmerk
Advies 2009/15

vragen naar / e-mail
Eva Haeverans
eva.haeverans@iv.vlaanderen.be

telefoonnummer
02 553 54 45

datum
23 juni 2009

bijlagen

Betreft: Briefadvies betreffende het voorontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag van
Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en
noodhulpoperaties, opgemaakt in Tampere op 18 juni 1998

Mijnheer de minister,
Op haar vergadering van 8 mei 2009 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het
voorontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag van Tampere inzake de levering van
telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, opgemaakt in Tampere op 18
juni 1998, en gelastte u advies in te winnen bij de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen
(hierna: “de Raad”). Op zijn vergadering van 15 juni 2009 heeft de Raad onderhavig advies besproken en
nadien via een schriftelijke procedure bij consensus goedgekeurd.
Het onderhavige verdrag biedt een internationaal raamwerk om het gebruik en de levering van
telecommunicatievoorzieningen bij rampen en noodhulpoperaties te vergemakkelijken en om de
samenwerking bij rampenbestrijding en noodhulp te bevorderen. Het is de uitkomst van een proces dat
1
in gang is gezet met de Tampere Conferentie van 1991 inzake communicatie bij rampen . Het
uiteindelijke doel is het beperken van het menselijk lijden en de schade aan eigendommen en
leefomgeving die veroorzaakt worden door rampen. Tot de inwerkingtreding van het Verdrag werd het
grensoverschrijdende gebruik van telecommunicatievoorzieningen vaak gehinderd door belemmeringen
van regelgevende aard (licentie-eisen voor het gebruik van bepaalde frequenties, beperkingen op de
invoer van telecommunicatieapparatuur, enz.) die het moeilijk maakten om in noodgevallen snel
telecommunicatievoorzieningen in te voeren en te verspreiden.
De Raad verwelkomt onderhavig verdrag als een middel om de informatie-uitwisseling bij rampen zo
snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen en meent dat dit verdrag vooral van belang is voor landen
die erg vatbaar zijn voor rampen. Bij noodhulpoperaties is het immers van cruciaal belang om snel
informatie te verkrijgen over het aantal gewonden, de ernst van hun verwondingen, hun locatie, enz.

1

The Tampere declaration on disaster communications, Conference on Disaster Communications, Tampere,
Finland, 20 - 22 Mei 1991. [http://www.reliefweb.int/telecoms/tampere/tampdec.html]
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Tevens is telecommunicatie van groot belang voor de hulpverleners om de nodige logistieke
maatregelen te kunnen treffen. “In noodsituaties, redt telecommunicatie levens”, zei Yoshio Utsumi,
secretaris-generaal van de Internationale Telecommunicatie Unie. 2 Dit was tevens de conclusie van de
VN-Wereldconferentie over de bestrijding van natuurrampen (18 - 22 januari 2005, Kobe, Japan) die
naar aanleiding van de tsunami in december 2004 nogmaals het belang van adequate
telecommunicatievoorzieningen beklemtoonde om het leed, veroorzaakt door rampen, te beperken. 3
Het komt de Raad voor dat het welslagen van het Verdrag voornamelijk zal afhangen van de inzet van
de verdragsluitende staten om artikel 9 in de praktijk om te zetten, namelijk het beperken of wegnemen
van belemmeringen van regelgevende aard voor het gebruik van telecommunicatievoorzieningen.
Bovendien beklemtoont de Raad dat telecommunicatie een onderdeel vormt van het totaalpakket aan
rampenbestrijding en noodhulpoperaties, gaande van preventie, mitigatie tot reactie. In een
geglobaliseerde wereld is het van belang dat gemeenschappelijke systemen inzake noodhulp en
“disaster management” worden opgezet. Na het ontstaan van het Verdrag van Tampere zijn er hiertoe
reeds verschillende initiatieven genomen, zoals het “tsunami alarm system” waartoe ook Vlaanderen
een belangrijke financiële bijdrage heeft geleverd via zijn wetenschappelijk fonds bij de UNESCO en de
ondersteuning van het UNESCO-IODE Project Office verbonden aan het Vlaams Instituut van de Zee in
4
Oostende , het “Global Monitoring for Environment and Security” en het “Global Disaster Alert and
Coordination System”. 5
De Raad heeft in zijn vorige adviezen steeds de nadruk gelegd op een snelle ratificatieprocedure en
betreurt eens te meer dat een verdrag dat reeds in 1998 werd aangenomen, pas op 8 mei 2009
principieel kon worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze grote vertraging is niet te wijten
aan de Vlaamse overheid, maar kan worden toegeschreven aan het feit dat, hoewel de Werkgroep
Gemengde Verdragen (hierna: “WGV”) reeds op 22 maart 2002 het onderhavige verdrag als exclusief
federaal had bestempeld, het advies van de Raad van State pas op 2 februari 2007 werd gevraagd.
Nagenoeg vijf jaar ging verloren alvorens dit advies werd gevraagd. Het advies van de Raad van State
d.d. 11 april 2007 toonde, in tegenstelling tot het oorspronkelijke oordeel van de WGV, het gemengde
karakter van onderhavig verdrag aan. 6 Na het vaststellen van het gemengde karakter door de WGV,
duurde het nog ruim een jaar alvorens de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid het verslag
van de WGV goedkeurde. Het onderhavige verdrag is intussen reeds in werking getreden, namelijk op 8
januari 2005 na 30 ratificaties. 7

2

Tsunami must be preventive wake-up call, like Titanic a century ago – UN agency, UN News Centre,
23.02.2005.
3
Telecommunication saves lives: role of information and communication technologies, report of session 5.4,
thematic cluster 5, World Conference on Disaster Reduction, Kobe, 18 – 22 januari 2005.
[http://unisdr.org/wcdr/thematic-sessions/thematic-reports/report-session-5-4.pdf]
4
De extra hulp is gericht op het trainen van experten die Early Warning Systems operationeel moeten houden.
Hiervoor werd een extra toelage van 500.000 euro per jaar aan het IODE Project Office van UNESCO in
Oostende toegekend. Dit is opgenomen in de nieuwe beheersovereenkomst met het Vlaams Instituut voor de Zee
(VLIZ) (Zie VR/2005/15.04/DOC.0247) voor een duur van 5 jaar. Alle informatie aangaande dit Project Office is
uitgewerkt in een speciaal nummer van UNESCO-info genaamd "Zicht op Zee", ook het verband met het
'Tsunami'-waarschuwingssysteem wordt hierin speciaal aangehaald. UNESCO info, Zicht op Zee, april 2005.
[http://www.unesco-vlaanderen.be/myDocuments/04/zichtopzee.pdf].
5
TSUNAMI INSTITUTE, Tsunami alarm system. [http://www.tsunami-alarm-system.com/en/index.html]; GMES,
Observing our planet for a safer world. [http://www.gmes.info]; GDACS, Current disaster events.
[http://www.gdacs.org].
6
Het advies van de Raad van State wees op de ruime definiëring van “telecommunicatie in het Verdrag van
Tampere dat onder meer radio-uitzendingen omvat, een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de
gemeenschappen behoort. Uit artikel 5.1 van het Verdrag blijkt volgens de Raad van State verder dat andere
voorrechten, immuniteiten en faciliteiten dan die welke opgesomd worden, zouden kunnen toegekend worden,
aangezien die opsomming niet exhaustief is. Deze algemene formulering kan afbreuk doen aan de fiscale
bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest.
7
Eind maart 2009 hadden reeds 60 staten het Verdrag ondertekend en was het voor 40 staten al in werking
getreden.
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De Raad stelt tevens vast dat België onderhavig verdrag niet ondertekende en vraagt zich af wat de
onderliggende reden hiervoor is. 8 Aangezien de termijn voor ondertekening verstreken is, kan België
overeenkomstig artikel 12.2 slechts partij worden bij het verdrag door neerlegging van een akte van
toetreding.
Gezien onderhavig verdrag rampenmitigatie en noodhulpoperaties probeert te vergemakkelijken en
tevens betrekking heeft op Vlaamse bevoegdheden, gelet ook op het feit dat de Vlaamse overheid zelf
via het Vlaams Instituut voor de Zee en de bijdrage aan het IODE Project Office betrokken is bij de
uitbouw van een internationaal waarschuwingssysteem, sluit de Raad zich aan bij het voorontwerp van
decreet. Hij drukt tevens de hoop uit dat de instemmingsprocedure, 11 jaar na het sluiten van het
Verdrag van Tampere, binnen korte termijn zal worden afgerond.
Hoogachtend,

(Getekend)

Prof. dr. Jan Wouters
Voorzitter

8

UN TREATY COLLECTION, Tampere Convention on the provision of telecommunication resources for disaster
mitigation and relief operations. [http://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%20ii/chapter%20xxv/xxv4.en.pdf]
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ONTWERP VAN DECREET

DE VLAAMSE REGERING,
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid en de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media
en Armoedebestrijding;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding is ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het
ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt:
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en een gewestaangelegenheid.
Art. 2. Het Verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen
voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, opgemaakt in Tampere op 18 juni 1998, zal
volkomen gevolg hebben.
Brussel, 27 november 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en
Armoedebestrijding,
Ingrid LIETEN
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BIJLAGE:
Verdrag van Tampere
inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen
voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties,
opgemaakt in Tampere op 18 juni 1998
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