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De Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale
Samenwerking behandelde op 14 januari 2014 het ontwerp van decreet tot instemming
met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, ondertekend te Brussel op 14 maart 2013.
1.

Inleidende uiteenzetting door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid

Minister-president Kris Peeters wijst erop dat België in 1924, samen met 27 andere landen,
de internationale overeenkomst inzake de oprichting van een Internationaal Bureau voor
besmettelijke veeziekten ondertekende. In mei 2003 veranderde de OIE, wat staat voor
Office International des Epizooties, haar naam in Wereldorganisatie voor Diergezondheid, maar zij behield haar letterwoord OIE.
De organisatie telt intussen 178 lidstaten en wordt erkend als een referentieorganisatie
door de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De OIE is een intergouvernementele organisatie en is belast met de wereldwijde verbetering van de gezondheid en het welzijn van dieren. Ze is de normgevende organisatie in het kader van de overeenkomst inzake sanitaire
en fytosanitaire maatregelen van de WTO, de zogenaamde SPS-overeenkomst.
Deze internationale organisatie zal in de toekomst belangrijker worden voor Vlaanderen.
Met de zesde staatshervorming zal de bevoegdheid rond dierenwelzijn immers worden
overgedragen naar de gewesten. In mei 2007 besliste de OIE om in Brussel een Bureau te
openen en in december 2008 diende het een aanvraag in om een zetelakkoord te sluiten.
Het voorliggende verdrag is een klassiek zetelakkoord dat echter geen bepaling bevat
over de sociale bescherming van de personeelsleden van het Bureau, omdat de organisatie
voorlopig niet beschikt over een eigen sociaalzekerheidsstelsel, maar wel van plan is dit op
te richten. De personeelsleden van de OIE in België zullen bijgevolg verplicht aangesloten
zijn bij het Belgische stelsel van de sociale zekerheid en vallen, voor zover ze in Vlaanderen wonen, onder de Vlaamse sociale bescherming. Dit heeft tot gevolg dat wanneer de
OIE zelf een eigen systeem zou invoeren dat ongeveer equivalent is met het Belgische stelsel, een aanvullend akkoord bij het zetelakkoord zal moeten worden gesloten om vrijstelling voor het Belgische stelsel te kunnen verlenen.
De minister-president besluit dat hij hoopt dat de aanwezige leden dit ontwerp van decreet
zullen goedkeuren.
2.
2.1.

Bespreking en stemmingen
Artikelsgewijze stemming

De artikelen 1, 2 en 3 van het ontwerp van decreet worden zonder opmerkingen eenparig
aangenomen met 10 stemmen.
2.2.

Stemming over het geheel

Het ontwerp van decreet tot instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, ondertekend te Brussel op 14 maart
2013, wordt eveneens eenparig aangenomen met 10 stemmen.
Frank CREYELMAN,
voorzitter
Marc HENDRICKX,
verslaggever
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