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Overeenkomst inzake Hoofdkwartier Geallieerde Strijdkrachten in Europa - Stand van
zaken
Op 9 december 2012 werd het “Ontwerp van decreet tot instemming met: 1° de
overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de
Geallieerde Strijdkrachten in Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de
vestiging en het functioneren van dit Hoofdkwartier op het grondgebied van het
Koninkrijk België, ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, zoals gewijzigd en aangevuld
door overeenkomst, ondertekend te Brussel op 10 september 2013; 2° de
overeenkomst, ondertekend te Brussel op 10 september 2013, tot wijziging en
aanvulling van de overeenkomst, ondertekend te Brussel op 12 mei 1967 tussen het
koninkrijk België en het algemeen hoofdkwartier van de geallieerde strijdkrachten in
Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en het functioneren van dit
hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België” goedgekeurd in de
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale
Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed.
In zijn vergadering van 17 juli 2012 legde de Werkgroep Gemengde Verdragen (WGV),
adviesorgaan van de Interministeriële Conferentie voor het Buitenlands Beleid (ICBB)
het gemengde karakter van het zetelakkoord vast. Zowel de federale overheid als de
gewesten en de gemeenschappen zijn bevoegd verklaard. De ICBB heeft deze beslissing
van de WGV tijdens haar zitting van 24 april 2013 formeel goedgekeurd. Daarom dient
dus ook het Vlaams Parlement met deze overeenkomst in te stemmen.
In het kader van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten en
aangezien de overeenkomst dus ook van toepassing wordt op Vlaams grondgebied,
vraag ik de minister naar een stand van zaken. Werd de overeenkomst reeds
goedgekeurd door de andere bevoegde niveaus?
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De parlementaire instemmingsprocedure is alleen in beëindigd in het Vlaams Parlement.
Bij de federale staat en de andere deelstaten is zij nog in administratieve voorbereiding.
De Duitstalige Gemeenschap kan de procedure bovendien pas starten, zodra de Duitse
vertaling beschikbaar is.

