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MEMORIE VAN TOELICHTING

Samenvatting
De aanvullende overeenkomst verduidelijkt een aantal aspecten inzake de voorrechten en immuniteiten die vereist zijn voor het goed functioneren van het agentschap. Die voorrechten en immuniteiten worden toegekend in het belang van de
onafhankelijkheid en de goede werking van het agentschap.
I. ALGEMENE TOELICHTING
A. Situering
Het volkenrecht kent een aantal regimes van voorrechten en immuniteiten, die
bedoeld zijn om de autonome uitoefening van de functies van bepaalde categorieën van entiteiten (vreemde staten, internationale organisaties) of personen
(diplomatiek en consulair personeel, vreemde staatshoofden, regeringsleiders en
ministers van buitenlandse zaken, officiële delegaties) te vrijwaren. Deze immuniteiten werden gecodificeerd in een aantal verdragen, waarvan het Verdrag van
Wenen inzake het diplomatieke verkeer, opgemaakt in Wenen op 18 april 1961,
wellicht het bekendste is.
Met Brussel als belangrijk diplomatiek centrum, spreekt het voor zich dat België
gaststaat is voor vele internationale organisaties die in ons land hetzij hun hoofdzetel, hetzij een vertegenwoordiging hebben. België is gastheer voor een 100-tal
internationale organisaties, waarvan de meeste in Brussel zijn gevestigd. In totaal
gaat het om 47.000 personen met een bijzonder statuut, alle categorieën samen.
De Belgische rechtspraak aanvaardt niet dat internationale organisaties louter op
basis van het internationale gewoonterecht voorrechten en immuniteiten genieten (Cass. 12 maart 2001, Arabische Liga). Dit betekent dat deze voorrechten en
immuniteiten enkel worden toegekend als er een specifiek verdrag (zetelakkoord)
over werd gesloten en als dat verdrag ook in werking is getreden, wat betekent dat
alle bevoegde parlementen hun instemming moeten hebben betuigd.
Algemeen
Het Verdrag inzake het diplomatieke verkeer, opgemaakt in Wenen op 18 april
1961, vormt een belangrijke inspiratiebron voor de toekenning van voorrechten
en immuniteiten aan organisaties met internationale rechtspersoonlijkheid en hun
personeel. De beginselen uit dit verdrag worden op die organisaties analoog toegepast. Ons land houdt daarbij vast aan het algemene beginsel dat de voorrechten
en immuniteiten die internationale organisaties en hun personeel genieten, functioneel dienen te zijn: slechts deze voorrechten en immuniteiten worden toegekend
die noodzakelijk zijn voor de onafhankelijkheid en de goede werking van de organisatie, eventueel in afwijking van de bestaande regelgeving in België.
De volgende standaardregels inzake immuniteit en voorrechten voor internationale
organisaties en hun personeel, werden bij intrafederale consensus aangenomen als
richtsnoeren voor het Belgische zetelbeleid:
1° de officiële gebouwen, het archief en de briefwisseling van de organisatie en
haar goederen en activa met betrekking tot de officiële werking genieten de
volledige immuniteit van rechtsmacht en van fiscaliteit;
2° deze jurisdictionele immuniteit geldt ook voor het personeel met het
diplomatieke statuut;
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3°
4°
5°

6°

de andere personeelsleden beschikken over een functionele immuniteit van
jurisdictie, dit wil zeggen dat zij geen procespartij kunnen zijn met betrekking
tot de handelingen ooit gesteld in het kader van de uitoefening van hun functie;
het diplomatieke personeel geniet de ruime immuniteit op fiscaal gebied, zoals
bepaald in het Verdrag inzake het diplomatiek verkeer;
de ambtenaren van de organisaties zonder diplomatiek statuut zijn vrijgesteld
van alle belastingen op het loon en de vergoedingen mits de organisatie een
eigen belasting heft, alsook van de belasting op de toegevoegde waarde (btw)
en de invoerrechten op huisraad en een wagen bij de eerste indiensttreding;
er is geen fiscale vrijstelling voor het in België aangeworven personeel.

Zetelakkoorden voorzien een aantal voorrechten en immuniteiten, die door alle
overheden dienen te worden gerespecteerd. Aangezien ze ook een impact (kunnen)
hebben op gemeenschaps- of gewestbevoegdheden, behoeven ze ook de instemming van deze overheden. De concreet toegepaste voorrechten en immuniteiten
verschillen tussen de zetelakkoorden onderling, maar in regel gaat het om de volgende aspecten:
– ze beperken de draagwijdte van normen inzake huiszoeking, die door de Vlaamse
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest met toepassing van artikel 11, BWHI (bijzondere wet tot hervorming der instellingen), zouden worden aangenomen;
– ze beperken de toepassing van gewestelijke normen inzake onteigening (artikel
6quater, BWHI) en de mogelijkheid van de gemeenschappen en de gewesten
om tot onteigening over te gaan (artikel 79, BWHI);
– ze hebben een impact op de gewestelijke normen inzake de tewerkstelling van
buitenlandse arbeidskrachten (artikel 6, §1, IX, 3°, BHWI) of de toepassing door
de gewesten van de federale normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in
het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen (artikel
6, §1, IX, 4°, BHWI);
– eventuele fiscale voorrechten zijn doorgaans ruim gesteld, zodat zij ook betrekking hebben op gewestelijke belastingen als vermeld in artikel 3 van de Bijzondere Financieringswet (bijvoorbeeld onroerende voorheffing, registratierechten).
De toegewezen delen van de opbrengst van andere belastingen zijn geen gefedereerde belastingen, het blijven rijksbelastingen, zoals de financieringswet
uitdrukkelijk bepaalt in zijn artikel 6. Het gaat om de personenbelasting en de
btw. Vrijstellingen op zulke belastingen blijven dus een federale bevoegdheid,
hoewel de gefedereerde overheden hierdoor onrechtstreeks inkomsten zullen
derven (artikel 42 en volgende van de Bijzondere Financieringswet): als gevolg
van dergelijke vrijstellingen verlagen de dotaties en ristorno’s;
– het is bovendien geenszins uitgesloten dat directe belastingen, ingesteld door
de gemeenschappen of gewesten op grond van artikel 170, §2, eerste lid, Gw.,
van toepassing zouden zijn op internationale organisaties (bijvoorbeeld bepaalde wegenheffingen);
– voorrechten waardoor personeelsleden niet onder de Belgische sociale zekerheid vallen hebben een impact op het toepassingsgebied van de regelgeving
van de Vlaamse Gemeenschap inzake de zorgverzekering (artikel 5, §1, II, 2°,
BWHI) of de gezinsbijslagen (artikel 5, §1, IV, BWHI);
– retributies zijn van vrijstelling uitgesloten.
Hoewel de zetel van internationale organisaties meestal in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (bijvoorbeeld de Europese Unie, NAVO) of het Waalse Gewest
(bijvoorbeeld SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) en ook in het
voorliggende geval ESA (European Space Agency)) en slechts zelden in het Vlaamse
Gewest gelegen is, gelden de zetelakkoorden vrijwel steeds voor het volledige
Belgische grondgebied. Het is zeker denkbaar dat deze organisaties in een ander
gewest rechtshandelingen stellen die onder de toepassing van het zetelakkoord
vallen. Bovendien is het mogelijk dat personeelsleden op wie het zetelakkoord van
toepassing is, in een ander gewest wonen.
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B. Inhoud
Het Europees Ruimteagentschap werd opgericht bij het verdrag van 30 mei 1975.
Het oprichtingsverdrag trad op 30 oktober 1980 in werking. De ESA ondersteunt
en bevordert de Europese samenwerking op het gebied van ruimteonderzoek en
technologie. Dit agentschap bundelt de financiële en niet-financiële hulpbronnen
van de verschillende lidstaten. Zo kunnen ruimtevaartprogramma’s en -activiteiten
uitgevoerd worden die buiten de capaciteit van individuele Europese landen liggen.
Het ESA telt tweeëntwintig lidstaten1, waaronder twintig lidstaten van de Europese
Unie. Daarnaast zit Canada in de ESA-Raad en neemt het deel aan bepaalde projecten in het kader van een samenwerkingsovereenkomst. Door middel van een
kaderovereenkomst onderhoudt Canada nauwe banden met de Europese Unie. De
hoofdzetel van het ESA is in Parijs gevestigd.
De activiteiten van het ESA bestaan uit het ontwikkelen van draagraketten, ruimtevoertuigen en grondstations, het lanceren van satellieten voor aardobservatie,
navigatie, telecommunicatie en astronomie en het sturen van ruimtesondes. Het
ESA werkt ook mee werkt aan de bemande exploratie van het heelal.
De voorliggende aanvullende overeenkomst vervangt het zetelakkoord van 26
januari 1993 tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap.
De aanvullende overeenkomst verduidelijkt een aantal aspecten inzake de voorrechten en immuniteiten die vereist zijn voor het goed functioneren van het agentschap. Die voorrechten en immuniteiten worden toegekend in het belang van de
onafhankelijkheid en de goede werking van het agentschap.
C. Procedureverloop
Gemengd karakter en ondertekening
In zijn vergadering van 12 november 2014 legde de Werkgroep Gemengde Verdragen (WGV), adviesorgaan van de Interministeriële Conferentie voor Buitenlands
Beleid (ICBB), het gemengde karakter van de aanvullende overeenkomst vast.
Zowel de federale overheid als de gewesten en de gemeenschappen zijn bevoegd
verklaard. In een brief van 23 april 2015 deelde de voorzitter van de ICBB mee
dat geen enkel bezwaar werd geformuleerd. De ICBB heeft de in de WGV bereikte
consensus dus stilzwijgend bekrachtigd en deze intrafederale consensus bijgevolg
uitvoerbaar gemaakt.
De aanvullende overeenkomst werd ondertekend volgens formule 2 van de ICBB,
dit wil zeggen één handtekening, met volmachten van alle betrokken overheden en
in naam van alle betrokken overheden, met de vermelding in de verdragstekst van
de deelstaten in de aanhef en boven de handtekening. Dit houdt in dat de Vlaamse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest als partij moeten worden vermeld zowel in
de aanhef als bij de ondertekende partijen.
Advies van de Raad van State, afdeling Wetgeving
De Raad van State, afdeling Wetgeving, bracht advies uit op 15 april 2020 met
kenmerk 67.185/3.

1

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,
Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
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Advies van de Inspectie van Financiën
De Raad merkt op dat het advies van de Inspectie van Financiën van 22 juni 2016
en het begrotingsakkoord van 8 juli 2016 dateert. In principe dient de tijd die verstrijkt tussen het advies en het akkoord enerzijds, en de beslissing, anderzijds,
kort te zijn.
Rekening houdende met het gegeven dat in principe dient gesteund te worden op
een actueel advies van de Inspectie van Financiën en een actueel begrotingsakkoord, dienen een nieuw advies en een nieuw akkoord te worden gevraagd.
Het advies van de Inspectie van Financiën werd opnieuw gevraagd. Op 21 april
2020 werd opnieuw gunstig advies verleend.
Vermelding van de Franse Gemeenschapscommissie
De Raad van State verwijst naar zijn eerdere opmerkingen dat de verwijzing in de
aanhef naar de gemeenschappen en gewesten zo moeten worden opgevat dat ze
ook slaat op de Franse Gemeenschapscommissie (FGC), aangezien die ter uitvoering van artikel 138 van de Grondwet bevoegdheden van de Franse Gemeenschap
uitoefent, en dat het met het oog op de rechtszekerheid het beter was geweest dat
dit uitdrukkelijk in de aangehaalde formule was vermeld.
Zoals de Vlaamse Regering reeds eerder als reactie op soortgelijke opmerkingen
stelde, berust de opvatting van de Raad van State dat de FGC bij de ondertekening van gemengde verdragen zou moeten worden vermeld, niet op een juridische
grond maar op een opportuniteitsoverweging. De grondslag van de vermelding
van de gemeenschappen en de gewesten is immers het samenwerkingsakkoord
Gemengde Verdragen van 8 maart 1994 en de op grond daarvan in de ICBB uitgewerkte ondertekeningsformules. De FGC is echter geen partij bij dit samenwerkingsakkoord, en er is geen juridische verplichting om de FGC op dezelfde manier
bij de totstandkoming van gemengde verdragen te betrekken als de gemeenschappen en de gewesten.
Artikel 167 van de Grondwet, dat bij de totstandkoming van verdragen het beginsel ‘in foro interno, in foro externo’ huldigt en gelijktijdig met artikel 138 van de
Grondwet over de overdracht van bevoegdheden door de Franse Gemeenschap
aan de FGC werd aangenomen, voorziet niet in een internationale bevoegdheid
van de FGC, en de FGC is ook geen partij bij de samenwerkingsakkoorden rond
buitenlands beleid. In een deel van de Franstalige rechtsleer stelt men dat dit “een
loutere vergetelheid” zou zijn van de grondwetgever (R. Witmeur, La Commission Communautaire Française: une copie à revoir pour un État fédéral achevé?,
Brussel, Bruylant, 1995, 62). Een deel van de rechtsleer analyseert het feit dat in
artikel 167 van de Grondwet geen sprake is van verdragsluitende bevoegdheden
voor de FGC dan ook terecht als een verschil in behandeling gestoeld op de Grondwet zelf, die dus geen ontoelaatbare discriminatie uitmaakt in vergelijking met de
gemeenschappen en gewesten (M. Leroy & A. Schaus; “Les relations internationales”, in X, Les réformes institutionnelles de 1993. Vers un fédéralisme achevé?,
Brussel, Bruylant, 1994, 40 en verder).
De Vlaamse Regering is inderdaad van oordeel dat er geen principieel bezwaar
bestaat tegen een verschillende benadering door de grondwetgever van de
gemeenschappen en de gewesten, die op grond van artikel 1 van de Grondwet de
constituerende delen zijn van de federale staat, en een afgeleide instantie zoals de
FGC, net zoals dat verschil overigens gemaakt wordt voor de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie. Zij ziet dus ook geen noodzaak om de bestaande verdragspraktijk aan te passen.

Vlaams Parlement

356 (2019-2020) – Nr. 1

7

De term ‘faciliteiten’
De Raad stelt vragen naar de betekenis van de term ‘faciliteiten’ die inderdaad niet
voorkomt in de Conventie van Wenen van 18 april 1961 betreffende de diplomatieke betrekkingen.
De Vlaamse Regering antwoordt dat de Conventie van Wenen hier evenwel niet
van toepassing is – zij regelt de diplomatieke relaties tussen staten, en niet deze
tussen staten en internationale organisaties. De referentietekst voor de zetelakkoorden is het Algemeen verdrag over de voorrechten en immuniteiten van de
Verenigde Naties van 13 februari 1946, waar de term ‘faciliteiten’ op verschillende
plaatsen voorkomt.
Legaliteitsbeginsel in belastingzaken
De Raad wijst op een mogelijk probleem met artikel 9, lid 4, van de aanvullende
overeenkomst dat bepaalt dat de bevoegde minister van Financiën de uitvoeringsmodaliteiten van die bepaling vastlegt (recht van de betrokken personeelsleden
om tijdens een periode van twaalf maanden volgend op het tijdstip waarop zij voor
de eerste maal hun functie hebben opgenomen, hun meubelen en hun persoonlijk
voertuig vrij van douanerechten en belasting over de toegevoegde waarde in te
voeren of aan te kopen).
De Vlaamse Regering onderschrijft de visie van de Raad dat de aan de minister
bevoegd voor Financiën toegekende delegatie enkel toelaatbaar is zo ze betrekking
heeft op het bepalen van praktische regels voor de toepassing van de genoemde
verdragsbepaling, en niet zo ze betrekking heeft op de essentiële elementen aan
de hand waarvan de belastingschuld van de belastingplichtige kan worden bepaald.
Terugwerkende kracht
De Raad wijst erop dat de aanvullende overeenkomst terugwerkende kracht heeft
tot op de datum van ondertekening. Dit is problematisch aangezien rechters zich
niet onbevoegd kunnen verklaren wegens een immuniteit die is bepaald in een
verdrag dat reeds is gesloten, maar waarmee de bevoegde parlementen nog niet
hebben ingestemd.
De Vlaamse Regering erkent het probleem. Deze toepassing met terugwerkende
kracht biedt aan het Hoofd van het Bureau van het Agentschap en aan de andere
leden van beide sites, de mogelijkheid om van de voorrechten en immuniteiten
te kunnen genieten vanaf de datum van ondertekening van de Aanvullende Overeenkomst. Het betrokken artikel voorziet dat de bepalingen van de Aanvullende
Overeenkomst, na zijn inwerkingtreding op het internationale vlak, in België kunnen worden toegepast met terugwerkende kracht vanaf de datum van zijn ondertekening. De rechtvaardiging van dit artikel berust op het beginsel, opgenomen
in de preambule van het Verdrag van 13 februari 1946 nopens de voorrechten en
immuniteiten van de Verenigde Naties en naar analogie van het voorschrift in de
preambule van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer, volgens hetwelk de toegekende voorrechten en immuniteiten noodzakelijk
zijn voor de goede werking van de sites van het Agentschap in België. Door de toepassing van de voorrechten en immuniteiten te laten terugwerken kunnen aldus de
goede werking en de onafhankelijkheid van de sites van het Agentschap eveneens
verzekerd worden in de periode tussen de ondertekening en de inwerkingtreding
van de Aanvullende Overeenkomst.
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II. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN
Artikel 1 stelt dat de aanvullende overeenkomst het zetelakkoord van 26 januari
1993 vervangt en dat het geen afbreuk doet aan de bepalingen en meer bepaald
bijlage I van het verdrag van 30 mei 1975.
Artikel 2 bevat een aantal standaarddefinities, vergelijkbaar met andere zetelakkoorden.
De gebouwen en erven van elke site van het Agentschap zijn onschendbaar (artikel
3). In geval van onteigening moet België zijn medewerking verlenen aan de verhuizing van het Agentschap naar een nieuwe site (artikel 4).
Het Agentschap mag in het kader van haar officiële werkzaamheden communicatiemiddelen gebruiken en zijn officiële briefwisseling is onschendbaar (artikel 5).
Overeenkomstig artikel 6 wordt de wijze van toepassing van de fiscale voorrechten
zoals bedoeld in bijlage I van het verdrag van 1975, bepaald door de bevoegde
Belgische autoriteit.
Het hoofd van elke site en diens adjunct genieten dezelfde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten als diplomaten. Hun gezinsleden genieten dezelfde voordelen als
de echtgenoot of echtgenote en kinderen van diplomaten (artikel 7).
De personeelsleden zijn niet onderworpen aan de maatregelen tot beperking van
de immigratie of vreemdelingenregistratie. Deze afwijking wordt toegekend in
overeenstemming met de wetgeving in België. De personeelsleden zijn evenmin
onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake tewerkstelling van buitenlanders.
Het Agentschap deelt gegevens over zijn personeelsleden mee aan de protocoldienst van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (artikel 8).
De personeelsleden hebben het recht binnen het jaar na hun indiensttreding hun
meubelen en hun persoonlijk voertuig vrij van douanerechten en btw in te voeren
of aan te kopen. De bevoegde minister van Financiën legt de grenzen en toepassingsvoorwaarden van het artikel vast (artikel 9).
Het Agentschap zal elk jaar voor 1 maart een fiche overhandigen aan de begunstigden waarop de naam en adres, het bedrag van de salarissen, emolumenten,
vergoedingen, pensioenen of rentes staan vermeld die gedurende het voorgaande
jaar door het Agentschap werden gestort. Een dubbel wordt naar de Belgische fiscale administraties doorgestuurd (artikel 10).
Artikel 11 betreft de onderwerping van de personeelsleden aan het door het Agentschap ingerichte stelsel van sociale verzekering.
Het Agentschap en zijn personeelsleden moeten zich houden aan de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen (artikel 12).
De regering vergemakkelijkt de binnenkomst en het vertrek van de stagiairs die zijn
tewerkgesteld in het kader van een intern programma van het Agentschap en van
iedereen die voor officiële doeleinden wordt uitgenodigd door het Agentschap, alsook
de in artikel XVII van bijlage I van het verdrag bedoelde deskundigen (artikel 13).
Artikel 14 beschrijft de geschillenregeling.
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Artikel 15 bepaalt dat de overeenkomst in werking treedt op de eerste dag van de
tweede maand die volgt op de datum van de laatste kennisgeving waarbij de partijen elkaar in kennis stellen van het beëindigen van hun interne procedure. Een
partij kan steeds verzoeken om de overeenkomst te wijzigen.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management,
Jan JAMBON
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Vlaamse
Regering
Voorontwerp van decreet houdende instemming met de
Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 24 mei
2017 bij het Verdrag ter oprichting van een Europees
Ruimteagentschap van 30 mei 1975, tussen het Koninkrijk
België en de Europese Ruimtevaartorganisatie inzake de
voorrechten en immuniteiten van het Europees
Ruimteagentschap in België.
DE VLAAMSE REGERING,
Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en
Facilitair Management;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, 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 gewestaangelegenheid.

Art. 2. De Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 24 mei 2017 bij
het Verdrag ter oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975,
tussen het Koninkrijk België en de Europese Ruimtevaartorganisatie inzake de
voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België, zal
volkomen gevolg hebben.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management,

Jan Jambon
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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
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RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving
advies 67.185/3
van 15 april 2020
over
een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap en
het Vlaamse Gewest ‘houdende instemming met de Aanvullende
Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 24 mei 2017 bij het
Verdrag ter oprichting van een Europees Ruimteagentschap van
30 mei 1975, tussen het Koninkrijk België en de Europese
Ruimtevaartorganisatie inzake de voorrechten en immuniteiten
van het Europees Ruimteagentschap in België’
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Op 31 maart 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management verzocht binnen een
termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een voorontwerp van decreet van de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest ‘houdende instemming met de Aanvullende
Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 24 mei 2017 bij het Verdrag ter oprichting van een
Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, tussen het Koninkrijk België en de Europese
Ruimtevaartorganisatie inzake de voorrechten en immuniteiten van het Europees
Ruimteagentschap in België’.
Het voorontwerp is door de derde kamer onderzocht op 7 april 2020. De kamer
was samengesteld uit Jo BAERT, kamervoorzitter, Jeroen VAN NIEUWENHOVE en Koen MUYLLE,
staatsraden, Jan VELAERS en Bruno PEETERS, assessoren, en Annemie GOOSSENS, griffier.
Het verslag is uitgebracht door Brecht STEEN, eerste auditeur-afdelingshoofd.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 15 april 2020.
*
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1.
Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek
van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond 1, alsmede van de vraag
of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.
*

STREKKING VAN HET VOORONTWERP
2.
Het voor advies voorgelegde voorontwerp van decreet strekt ertoe om, namens het
Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, in te stemmen met de Aanvullende
Overeenkomst ‘bij het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van
30 mei 1975 tussen het Koninkrijk België en de Europese Ruimteorganisatie inzake de
voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België’, gedaan te Brussel
op 24 mei 2017 (hierna: de Aanvullende Overeenkomst).
In de Aanvullende Overeenkomst worden sommige aspecten verduidelijkt met
betrekking tot de voorrechten en immuniteiten die door België worden toegekend met het oog op
de goede werking van de vestigingen van het Europees Ruimtevaartagentschap (hierna: het
Agentschap) in België, momenteel het centrum van het Agentschap in Redu en het Bureau voor
de betrekkingen van het Agentschap met de Europese Unie in Brussel.

VORMVEREISTEN
3.
Het advies van de Inspectie van Financiën dateert van 22 juni 2016 en het
begrotingsakkoord van 8 juli 2016.
De Inspectie van Financiën moet haar advies geven en de Minister van Begroting
moet zijn akkoord verlenen in het licht van de begrotingstoestand van het ogenblik. Opdat dit
advies en dat akkoord relevant zouden zijn, moet de tijd die verstrijkt tussen het advies en het
akkoord enerzijds, en de beslissing, anderzijds, in principe kort zijn. Een advies van de Inspectie
van Financiën en een begrotingsakkoord kunnen moeilijk in aanmerking worden genomen als
uitgangspunt voor een veel later genomen beslissing, als de budgettaire omstandigheden waarvan
is uitgegaan door de Inspectie van Financiën en de Minister van Begroting gewijzigd kunnen zijn.

1

Aangezien het om een voorontwerp van decreet gaat, wordt onder “rechtsgrond” de overeenstemming met de
hogere rechtsnormen verstaan.
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Vermits in dit geval het advies van de Inspectie van Financiën en het
begrotingsakkoord bijna vier jaar oud zijn, moet worden aangenomen dat de budgettaire context
is gewijzigd. Rekening houdende met het gegeven dat in principe dient gesteund te worden op
een actueel advies van de Inspectie van Financiën en een actueel begrotingsakkoord, dienen een
nieuw advies en een nieuw akkoord te worden gevraagd.
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BEVOEGDHEID
4.
Tijdens zijn vergadering van 12 november 2014 heeft de Werkgroep Gemengde
Verdragen vastgesteld dat de Aanvullende Overeenkomst een gemengd karakter heeft.
Deze vaststelling kan worden bijgetreden.

ONDERZOEK VAN DE AANVULLENDE OVEREENKOMST
5.
In advies 61.705/VR/V van 10 augustus 2017 heeft de Raad van State, afdeling
Wetgeving, het volgende opgemerkt over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende
instemming met de Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tot oprichting van een Europees
Ruimteagentschap van 30 mei 1975 tussen het Koninkrijk België en de Europese
Ruimteorganisatie inzake de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in
België, gedaan te Brussel op 24 mei 2017’:
“ALGEMENE OPMERKING
In de aanhef van de Aanvullende Overeenkomst en in de ondertekeningsformule
wordt vermeld dat het Koninkrijk België vertegenwoordigd wordt door de federale
Regering, de Vlaamse Regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse Regering,
de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschapsregering.
De Raad van State, afdeling Wetgeving, heeft al bij herhaling opgemerkt dat de
aangehaalde bewoordingen zo opgevat moeten worden dat ze ook slaan op de Franse
Gemeenschapscommissie, aangezien die ter uitvoering van artikel 138 van de Grondwet
bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent. 2 Met het oog op de rechtszekerheid
verdient het aanbeveling dat dit uitdrukkelijk in de aangehaalde formule vermeld wordt. 3
BIJZONDERE OPMERKINGEN
(…)
Artikel 7
In het ontworpen artikel 7, lid 2, van de Aanvullende Overeenkomst wordt
melding gemaakt van de term ‘faciliteiten’. In het Verdrag ‘inzake diplomatiek verkeer,

2

3
Voetnoot 2 van het geciteerde advies: De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van haar kant behoort niet
uitdrukkelijk te worden vermeld, aangezien ze slechts beperkte bevoegdheden heeft op internationaal gebied en ze
met name niet bevoegd is om verdragen te sluiten (zie artikel 135 van de Grondwet, artikel 63 van de bijzondere wet
van 12 januari 1989 ‘met betrekking tot de Brusselse instellingen’ en artikel 16, § 1, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 ‘tot hervorming der instellingen’).
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Voetnoot 1 van het geciteerde advies: Zie bijvoorbeeld adv.RvS 54.747/VR van 27 januari 2014 over een
voorontwerp dat geleid heeft tot de ordonnantie van 3 april 2014 ‘houdende instemming met het Zetelakkoord tussen
het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid, ondertekend te Brussel, op 14 maart 2013’,
opmerking nr. 3 (Parl.St. Br.Parl. 2013-14, nr. A-509/1, 7); adv.RvS 57.095/VR van 27 april 2015 over een
voorontwerp dat geleid heeft tot het decreet van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest van
30 oktober 2015 ‘houdende instemming met het zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk
België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie – INTERPOL (O.I.C.P.-INTERPOL), ondertekend te
Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014’ (Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 393/1, 23-24).
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opgemaakt te Wenen op 18 april 1961’ komt de term ‘faciliteiten’ evenwel niet voor. De
betrokken term dient derhalve verduidelijkt te worden, dan wel weggelaten te worden. 4
Artikel 9
1.
In artikel 9, lid 4, van de Aanvullende Overeenkomst wordt bepaald dat de
bevoegde minister van Financiën de uitvoeringsmodaliteiten van die bepaling vastlegt
(recht van de betrokken personeelsleden om tijdens een periode van twaalf maanden
volgend op het tijdstip waarop zij voor de eerste maal hun functie hebben opgenomen,
hun meubelen en hun persoonlijk voertuig vrij van douanerechten en belasting over de
toegevoegde waarde in te voeren of aan te kopen).
De Raad van State, afdeling Wetgeving, heeft er in dit verband in het verleden 5
aan herinnerd dat uit het legaliteitsbeginsel in fiscale zaken voortvloeit dat de bevoegde
wetgever zelf alle wezenlijke elementen dient vast te stellen aan de hand waarvan de
belastingschuld van de belastingplichtige bepaald kan worden, zoals de categorieën
belastingplichtigen, de grondslag van de belasting, de aanslagvoet, en de eventuele
vrijstellingen of verminderingen, en dat derhalve een delegatie van bevoegdheid aan de
Regering – a fortiori aan een minister – die betrekking heeft op het bepalen van één of
meer van die elementen, in beginsel ongrondwettig is.
De bevoegdheid die in artikel 9, lid 4, van de Aanvullende Overeenkomst aan de
minister van Financiën toegekend wordt, is derhalve enkel toelaatbaar zo ze betrekking
heeft op het bepalen van praktische regels voor de toepassing van de genoemde bepaling
en niet zo ze betrekking heeft op de voornoemde essentiële elementen.
In dat verband moet opgemerkt worden dat, wat de vrijstelling van de belasting
over de toegevoegde waarde6 betreft, de aan de minister van Financiën gedelegeerde
bevoegdheid conform is aan artikel 42, § 3, van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde, waarvan het tweede lid onder meer bepaalt dat ‘door of vanwege de
Minister van Financiën (…) de perken en de voorwaarden voor de toepassing van deze
paragraaf [worden] bepaald’.
Wat de vrijstelling van de rechten bij invoer betreft, kan de delegatiebepaling in
artikel 9, lid 4, van de Aanvullende Overeenkomst eveneens aangenomen worden in het
licht van de machtigingen die aan de Koning verleend worden door de artikelen 19/3
tot 19/8 van de algemene wet van 18 juli 1977 ‘inzake douane en accijnzen’.

4

5

Voetnoot 5 van het geciteerde advies: Zie onder meer het reeds genoemde adv.RvS 57.095/VR.

6

Voetnoot 6 van het geciteerde advies: Zie artikel 42, § 3, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde.
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Voetnoot 4 van het geciteerde advies: Zie in dezelfde zin de voornoemde adviezen 59.383/VR en 59.465/1
[adv.RvS 59.383/VR over een voorontwerp dat geleid heeft tot de ordonnantie van 8 december 2016 ‘houdende
instemming met : het Tweede Protocol tot wijziging en aanvulling van het Aanvullend Akkoord’, gesloten te
Straatsburg op 3 december 1974 tussen het koninkrijk België en de Raad van Europa, bij het Algemeen Akkoord
inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, ondertekend te Parijs op 2 september 1949, gedaan
te Brussel op 15 april 2016’ (Parl.St. Br. Parl. 2015-2016, nr. A-389/1, 5-8) en adv.RvS 59.465/1 van 12 juli 2016,
over een voorontwerp dat heeft geleid tot het decreet van 31 maart 2017 ‘houdende instemming met 1° het
aanvullende akkoord, gesloten te Straatsburg op 3 december 1974 tussen het Koninkrijk België en de Raad van
Europa, bij het algemeen akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, ondertekend te
Parijs op 2 september 1949, zoals gewijzigd door het eerste protocol, ondertekend te Straatsburg op 9 december 1987
en door het tweede protocol, ondertekend te Brussel op 15 april 2016; 2° het tweede protocol, ondertekend te Brussel
op 15 april 2016 tot wijziging en aanvulling van het onder 1° vermelde aanvullende akkoord’, Parl.St. Vl.Parl.
2016-17, nr. 1067/1, 17-22].
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Gelet op het vermelde legaliteitsbeginsel in fiscale zaken verdient het, ter wille van
de duidelijkheid en de rechtszekerheid, aanbeveling dat de memorie van toelichting bij het
ontwerp van ordonnantie aangevuld zou worden met een verwijzing naar de voornoemde
bepalingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en de
algemene wet van 18 juli 1977 ‘inzake douane en accijnzen’ en, specifiek wat de
vrijstelling van de rechten van invoer betreft, naar de bepaling waarbij door de Koning
met toepassing van artikel 19/8, § 2, van deze laatste wet aan de minister van Financiën de
delegatie verleend wordt om de drempels en de beperkingen te bepalen voor de
vrijstelling.7
2.
De aandacht van de steller van het voorontwerp wordt gevestigd op het feit dat
België, overeenkomstig artikel 129, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de
Raad van 16 november 2009 ‘betreffende de instelling van een communautaire regeling
inzake douanevrijstellingen’, de Europese Commissie in kennis moet stellen van de
douanebepalingen vervat in de Aanvullende Overeenkomst.
Artikel 15
Naar luid van artikel 15, lid 3, van de Aanvullende Overeenkomst treedt zij in
werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van de laatste
kennisgeving, met terugwerking tot de datum van ondertekening (‘le premier jour du
deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, avec effet à la date de la
signature du présent Accord’).
Het verlenen van terugwerkende kracht aan de Aanvullende Overeenkomst stuit op
een juridisch bezwaar wat de bepalingen ervan betreft die betrekking hebben op
immuniteiten. In de mate dat dergelijke retroactiviteit tot gevolg kan hebben dat erdoor de
rechtsgeldigheid van reeds ingestelde vervolgingen of procedures wordt aangetast, is deze
niet toelaatbaar, wat de bepalingen inzake immuniteiten betreft. 8 Op die wijze dreigen
immers de rechtszekerheid, en inzonderheid de rechten van de betrokken derden, in het
gedrang te komen. Om die redenen dienen immuniteiten te worden uitgesloten van het
toepassingsgebied van de terugwerkende kracht die wordt verleend bij artikel 15, lid 3,
van de Aanvullende Overeenkomst.
Afgezien van het voorgaande mag, in een meer algemene zin, worden opgemerkt
dat het verlenen van terugwerkende kracht aan verdragen af te raden valt om dezelfde
redenen als het geval is voor de internrechtelijke wetgeving. 9”

7

8

Voetnoot 8 van het geciteerde advies: Vgl. onder meer met het reeds genoemde adv.RvS 54.747/VR.

9

Voetnoot 9 van het geciteerde advies: Zie in dat verband onder meer GwH 18 februari 2009, nr. 26/2009, B.13;
GwH 17 januari 2013, nr. 3/2013, B.4; GwH 7 mei 2015, nr. 54/2015, B.12. Zie in dezelfde zin de reeds genoemde
adv.RvS 59.383/VR en adv.RvS 59.465/1.
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Voetnoot 7 van het geciteerde advies: Zie ook adv.RvS 58.674/VR van 26 januari 2016 over een voorontwerp van
wet ‘houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 11 juli 2012 en te New York op
11 juli 2012, bij het Aanvullend Akkoord bij de Algemene Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten
van de Verenigde Naties tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties, ondertekend te
Brussel op 22 januari 1976’.
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In zoverre er niet reeds aan is tegemoetgekomen, gelden diezelfde opmerkingen
mutatis mutandis voor het voorliggende voorontwerp van decreet.

DE GRIFFIER

DE VOORZITTER

Annemie GOOSSENS

Jo BAERT
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ONTWERP VAN DECREET

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management;
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
De Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management 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 gewestaangelegenheid.
Art. 2. De Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 24 mei 2017
bij het Verdrag ter oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei
1975, tussen het Koninkrijk België en de Europese Ruimtevaartorganisatie inzake
de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België, zal
volkomen gevolg hebben.
Brussel, 8 mei 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management,
Jan JAMBON
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Vertaling
Aanvullende
Overeenkomst
bij het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap
van 30 mei 1975,
tussen
het Koninkrijk België en de Europese Ruimtevaartorganisatie
inzake de voorrechten en immuniteiten van het Europees
Ruimteagentschap
in België
Het Koninkrijk België, hierna genoemd "België" ,
Vertegenwoordigd door :
- de Federale Regering
- de Vlaamse Regering,
- de Regering van de Franse Gemeenschap,
- de Waalse Regering,
- de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
- de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,
en
Het Europees Ruimteagentschap, hierna genoemd « het Agentschap»,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975,
dat in werking is getreden op 30 oktober 1980, en meer bepaald artikel XV, hierna genoemd
“de Overeenkomst»;
Gelet op Bijlage I (Voorrechten en Immuniteiten) bij het Verdrag, hierna genoemd
« Bijlage I» ;
Gelet op het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap,
ondertekend te Parijs op 26 januari 1993 ;
Gelet op de bestaande vestiging van een centrum van het Agentschap in Redu, en van een
Bureau voor de betrekkingen tussen het Agentschap en de Europese Unie in Brussel, hierna
genoemde “de Sites » ;
Gelet op de Overeenkomst tussen het Europees Ruimteagentschap en het Koninkrijk België
betreffende het Centrum van het Europees Ruimteagentschap in Redu , hierna genoemd de
« Site-overeenkomst» ;
Verlangend een overeenkomst te sluiten teneinde de voorrechten en immuniteiten die vereist
zijn voor het goede functioneren van het Agentschap en voor de goede uitvoering door het
personeel van zijn opdracht op het Belgische grondgebied, nader te bepalen;
Overwegende dat deze voorrechten en immuniteiten alleen aan het Agentschap en aan zijn
personeel worden toegekend voor hun onafhankelijkheid en het goede functioneren in België
en dat, onverminderd het bepaalde in het Verdrag, met name in Bijlage I ervan, het
Agentschap en zijn personeel te allen tijde de Belgische wetten en voorschriften moeten
naleven;
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Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
1. Deze Overeenkomst vervangt het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het
Europees Ruimteagentschap, ondertekend in Parijs op 26 januari 1993.
2. De bepalingen van deze Overeenkomst doen geen afbreuk aan de bepalingen van het
Verdrag, meer bepaald van Bijlage I ervan.
Artikel 2
1. In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
a) « de Sites » zijn het Centrum van het Agentschap in Redu en het Bureau voor de
betrekkingen van het Agentschap met de Europese Unie in Brussel, alsmede elke site
van het Agentschap die op het Belgische grondgebied wordt gevestigd na de
inwerkingtreding van de Overeenkomst;
b) « de officiële activiteiten van het Agentschap » zijn de werkzaamheden die het
Agentschap uitvoert of die voor zijn rekening worden uitgevoerd met betrekking tot de
uitoefening van de statutaire taken die het heeft krachtens artikel II van de Overeenkomst
en van de regels die van toepassing zijn op het Agentschap; de in artikel 4.6 van de Siteovereenkomst bedoelde werkzaamheden vallen niet onder deze begripsomschrijving;
c) « officieel gebruik » betekent de door het Agentschap verworven goederen of diensten,
die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van zijn officiële werkzaamheden of die nodig
zijn voor zijn goede functioneren;
d) « het Hoofd van de Site » is de ambtenaar die als dusdanig is aangesteld door het
Agentschap;
e) « de personeelsleden» zijn alle in Artikel XIX van Bijlage I bedoelde categorieën van
personeel dat onder het personeelsstatuut van het Agentschap valt en in België in dienst
is, met uitzondering van de deskundigen;
f) « de gezinsleden » van de personeelsleden zijn de inwonende wettige partner ten laste
en de inwonende kinderen ten laste of inwonende rechtstreekse bloedverwanten ten
laste.
2. Voor de toepassing van Artikel II van Bijlage I, wordt verstaan onder « gebouwen en
kantoren van het Agentschap» de terreinen, de infrastructuur en de gebouwen of delen
van gebouwen die het Agentschap gebruikt of die het Agentschap ter beschikking
worden gesteld voor zijn officiële werkzaamheden in België.
3. De onschendbaarheid van de in Artikel III van Bijlage I bedoelde archieven is van
toepassing op alle archieven, briefwisseling, documenten, handgeschreven documenten,
foto’s, films, opnames, computergegevens en media, opslagmedia en alle soortgelijk
materiaal dat eigendom is van of toebehoort aan het Agentschap, ongeacht de plaats
waar het materiaal zich bevindt of ongeacht wie het in bezit heeft, alsmede alle gegevens
die zich op dit materiaal bevinden.
Artikel 3
1. De gebouwen en erven van elke Site van het Agentschap zijn onschendbaar. De
instemming van het Hoofd van de Site is vereist voor de toegang tot de gebouwen en
erven.
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2. Deze toestemming wordt evenwel geacht verkregen te zijn in geval van schade die
onmiddellijke beschermingsmaatregelen vergt.
3. België zal alle gepaste maatregelen nemen om de onbelemmerde toegang tot de
gebouwen en erven van het Agentschap te garanderen, de gebouwen en erven van het
Agentschap te beschermen tegen indringers of tegen het toebrengen van schade, te
vermijden dat de rust ervan wordt verstoord of de waardigheid van het Agentschap wordt
aangetast.
Artikel 4
Indien een onteigening mocht nodig zijn, worden alle gepaste schikkingen getroffen om te
verhinderen dat de uitoefening van de werkzaamheden van het Agentschap in het gedrang
komt. In zodanig geval zou België zijn medewerking verlenen aan de verhuizing van de
activiteiten van het Agentschap naar een nieuwe Site.
Artikel 5
Het recht van het Agentschap om voor officiële doeleinden verbindingen te onderhouden is
gewaarborgd.De officiële briefwisseling van het Agentschap is onschendbaar.
Artikel 6
Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit de verdragen betreffende de
Europese Unie en de toepassing van de Belgische wetten en voorschriften, wordt de wijze
van toepassing van de fiscale voorrechten zoals bedoeld in Bijlage I, bepaald door de
bevoegde Belgische autoriteit.
Artikel 7
1. De Directeur generaal van het Agentschap heeft bij de uitoefening van de zijn offiële
functies in België de status van honorair posthoofd.
2. Het hoofd van elke Site en zijn adjunct, zoals aangewezen door het Agentschap,
genieten dezelfde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten als de diplomatieke
personeelsleden van de diplomatieke zendingen. Hun gezinsleden genieten dezelfde
voordelen als de echtgeno(o)t(e) en de kinderen ten laste van het diplomatiek personeel.
Artikel 8
1. De personeelsleden zoals bepaald in artikel 2.1 e), evenals hun gezinsleden zijn niet
onderworpen aan de maatregelen tot beperking van de immigratie of aan de
registratieformaliteiten voor vreemdelingen. Deze afwijking wordt toegekend
overeenkomstig de Belgische wetgeving ter zake. De personeelsleden evenals hun
gezinsleden hebben recht op een speciale identiteitskaart overeenkomstig de
voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de Belgische regelgeving.
2. Voor de uitoefening van hun officiële functies in België zijn de personeelsleden niet
onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake tewerkstelling van buitenlandse
arbeidskrachten.
3. Het Agentschap stelt de Directie Protocol van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken in kennis van de aankomst en het vertrek van haar personeelsleden en doet
mededeling van alle hierna nader omschreven gegevens over haar personeelsleden:
a) naam en voornaam
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b) geboorteplaats en –datum
c) geslacht
d) nationaliteit
e) hoofdverblijfplaats (gemeente, straat, nummer)
f) burgerlijke staat
g) samenstelling van het gezin
Elke wijziging van de bovenstaande gegevens moet binnen de twee weken ter kennis
worden gebracht van de directie Protocol van de Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken.
Artikel 9
1. Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit de verdragen betreffende
de Europese Unie en de toepassing van de wetten en voorschriften, genieten de
personeelsleden, als bedoeld in artikel 8 en behalve die als vermeld in artikel 7, het recht
om tijdens een periode van twaalf maanden volgend op het tijdstip waarop zij voor de
eerste maal hun functie aanvaarden, meubels vrij van douanerechten en van de
belasting over de toegevoegde waarde in te voeren of aan te kopen.
2. Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit de verdragen betreffende
de Europese Unie en de toepassing van de wetten en voorschriften, genieten de in lid 1)
van dit artikel bedoelde personeelsleden, het recht om tijdelijk vrij van douanerechten en
belasting over de toegevoegde waarde een voertuig voor persoonlijk gebruik in België in
te voeren of aan te kopen, die in geval van verkoop het voorwerp moet uitmaken van een
regularisatie. De belastingvrije vervanging van een belastingvrij aangekochte of
ingevoerde wagen is alleen toegelaten na verloop van een termijn van drie jaar na de
eerste inschrijving in België van bedoeld voertuig op naam van het personeelslid dat de
eerste begunstigde is.
3. België is niet verplicht het in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde voordeel toe te
kennen aan zijn eigen onderdanen of vaste ingezetenen alsmede aan de
personeelsleden die in dienst zijn genomen voor de duur van minder dan een jaar.
4. De bevoegde Minister van Financiën legt de toepassingsvoorwaarden van dit artikel vast.
Artikel 10
1. Vóór 1 maart van elk jaar zal het Agentschap aan alle personeelsleden een fiche
overhandigen waarop hun naam en adres, het bedrag van de salarissen, emolumenten,
vergoedingen, pensioenen of rentes staan vermeld die het Agentschap gedurende het
voorgaande jaar heeft gestort.
2. Wat de salarissen, emolumenten en vergoedingen betreft die zijn onderworpen aan een
belasting ten voordele van het Europees Ruimteagentschap, vermeldt deze fiche
eveneens het bedrag van deze belasting.
3. Vóór de bovengenoemde datum stuurt het Agentschap het dubbel van de fiches
rechtstreeks aan de bevoegde Belgische fiscale administratie door.
Artikel 11
1. In toepassing van artikel XX van Bijlage I, zijn het Agentschap en zijn personeelsleden,
met betrekking tot hun officiële functies in België, onderworpen aan het door het
Agentschap ingerichte stelsel van sociale verzekering.

Vlaams Parlement

356 (2019-2020) – Nr. 1

35

2. De personeelsleden van het Agentschap die in België een andere winstgevende activiteit
uitoefenen dan die welke door hun officiële functies bij het Agentschap is vereist, zijn
voor deze activiteit onderworpen aan het Belgische sociale zekerheidsstelsel.
3. Het Agentschap verbindt zich ertoe zijn personeelsleden die onder het eigen stelsel van
sociale verzekering vallen, en de gezinsleden van dit personeel, rechten en voordelen
toe te kennen die vergelijkbaar zijn met die welke door het Belgische
socialezekerheidsstelsel worden verleend.
4. Het Agentschap verstrekt de gegevens inzake sociale zekerheid waar de bevoegde
Belgische overheidsinstanties om vragen.
5. Het Agentschap stelt België in kennis van elke wijziging van zijn stelsel van sociale
verzekering en stelt alles in het werk opdat België de kosten terugbetaald krijgt van elke
bijstand van sociale aard die België mocht hebben verleend aan de personeelsleden van
het Agentschap die aangesloten zijn bij het stelsel van sociale verzekering van het
Agentschap. Deze bepaling is eveneens van toepassing op de gezinsleden.
Artikel 12
Het Agentschap en zijn personeelsleden moeten alle verplichtingen nakomen die de
Belgische wetgeving inzake de wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering voor het gebruik van
een motorvoertuig oplegt.
Artikel 13
1. In overeenstemming met de wetten en regelgeving die ter zake van toepassing zijn, met
inbegrip van die welke verband houden met de naleving van de internationale
verplichtingen van België, vergemakkelijkt de Regering de binnenkomst en het vertrek
van de hierna vermelde personen:
a) de stagiairs die zijn tewerkgesteld in het kader van een intern programma van het
Agentschap;
b) iedereen die voor officiële doeleinden wordt uitgenodigd door het Agentschap
alsmede de in artikel XVII van Bijlage I van het Verdrag bedoelde deskundigen.
2. De visa of, in voorkomend geval, meervoudige visa die de in lid 1 bedoelde personen
nodig hebben, worden kosteloos en zo spoedig mogelijk afgegeven.
3. De Regering biedt, op verzoek, een ondersteuning voor het verblijf van de in lid 1 van dit
Artikel bedoelde personen.
Artikel 14
1. De Partijen doen alles wat in hun vermogen ligt om moeilijkheden met betrekking tot de
uitlegging en de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst op te lossen door onverwijld
en uitgebreid met elkaar in overleg te treden.
2. Elk geschil dat voortvloeit uit de uitlegging of de toepassing van deze Overeenkomst en
dat door de Partijen niet anders kan worden opgelost, wordt op verzoek van een van de
Partijen onderworpen aan arbitrage overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot 6 van
Artikel XVII van het Verdrag en overeenkomstig alle aanvullende bepalingen die
krachtens het Verdrag zouden worden vastgesteld bij de indiening van het
arbitrageverzoek. Als een van de Partijen het voornemen heeft om een geschil aan
arbitrage te onderwerpen, stelt zij de andere Partij daarvan in kennis.

Vlaams Parlement

36

.

356 (2019-2020) – Nr. 1

Artikel 15
1.

Op verzoek van een van de Partijen, kan deze Overeenkomst met wederzijds
goedvinden van de Partijen worden gewijzigd.

2.

Elke partij stelt de andere partij ervan in kennis dat aan de voor de inwerkingtreding van
deze Overeenkomst vereiste interne grondwettelijke en wettelijke procedures is voldaan.

3.

De Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op
de datum van de laatste kennisgeving, met ingang van de datum van ondertekening van
deze Overeenkomst. De Overeenkomst blijft van toepassing zolang het Agentschap
officiële werkzaamheden in België uitoefent.

TEN BLIJKE WAARVAN de vertegenwoordigers van het Koninkrijk België en van het
Europees Ruimteagentschap deze Overeenkomst hebben ondertekend.
Gedaan te Brussel, in tweevoud, in de Franse en de Engelse taal, zijnde de twee teksten
gelijkelijk rechtsgeldig, op 24 mei 2017.
Voor het Koninkrijk België
Vertegenwoordigd door :
- de Federale Regering
- de Vlaamse Regering,
- de Regering van de Franse Gemeenschap,
- de Waalse Regering,
- de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
- de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,
Voor het Europees Ruimteagentschap:
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ACCORD
ENTRE
LE ROYAUME DE BELGIQUE
ET
L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE
ADDITIONNEL
À LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D'UNE

AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE DU 30 MAi 1975,
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE
L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE
ENBELGIQUE

AGREEMENT
BETWEEN
THE KINGDOM OF BELGIUM
AND
THEEUROPEANSPACEAGENCY
SUPPLEMENTARY TO
THE CONVENTION FOR THE ESTABLISHMENT OF A
EUROPEAN SPACE AGENCY OF 30 MAY 1975,
ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF
THEEUROPEANSPACEAGENCY
INBELGIUM
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The European Space Agency, hereinafter referred to as "the Agency",

and

The Kingdom ofBelgium, hereinafter referred to as "Belgium",
represented by:
-

the Federal Government

-

the Flemish Government

-

the Government of the French Community

-

the Government of the German-speaking Community

-

the Walloon Government

-

the Government of the Brussels-Capita! Region

HAVING REGARD to the Convention for the establishment of a European Space Agency, which
was signed on 30 May 1975 and entered into force on 30 October 1980, and in paiticular
Atticle XV, hereinafter referred to as "the Convention";

HA VING REGARD to Annex I (Privileges and Immunities) to the Convention, hereinafter
refened to as "Annex r•;

HA VING REGARD to the host .agreement between the Kingdom of Belgium and the European
Space Agency signed in Paris on 26 January 1993;

CONSIDERING the current establishment of an Agency Centre at Redu and of an Office for the
Agency's Relations with the European Union in Brussels, hereinafter referred to as "the Sites";

HA VING REGARD to the Agreement of 24 May 2017 between the European Space Agency and
the Kingdom of Belgium concerning the European Space Agency's Centre at Redu, hereinafter
referred to as the "Site Agreement";

DESIRING to conclude an agreement with a view to setting put the privileges and imrnunities
necessary for the proper functioning of the Agency and for the proper execution of its staff's
duties on Belgian territory;

CONSIDERING that these privileges and immunities are granted to the Agency and its staff only
to ensure their independence and proper functioning in Belgium, and that, without prejudice to
the provisions of the Convention, and in particular of Annex I thereto, the Agency and its staff
must always abide by Belgian laws and regulations;

HAVE AGREED as follows:
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Article 1

1. Tuis Agreement replaces the Host Agreement between the Kingdom of Belgium and the
European Space Agency signed in Paris on 26 January 1993.
2. The provisions of this Agreement shall be without prejudice to the provisions of the
Convention, and in particular of Annex I thereto.

Article 2
1. For the purposes ofthis Agreement,

a) "the Sites" are the ESA Redu Centre and the Office for the Agency's Relations with the
European Union in Brussels, as well as any Agency site established on Belgian territory after
the date of entry into force ofthis Agreement;
b) "the Agency's official activities" are the activities carried out by the Agency or on its behalf
pursuant to its assigned mission under Article II of the Convention and the rules applicable at
the Agency; the activities refen-ed to in Article 4.6 of the Site Agreement are outside the
scope ofthis definition;
c) "official use" means the acquisitions of property or of service provisions by the Agency that
are essential for the carrying out of its official activities or necessary for its proper
functioning;
d) "the Head of Site" is the official appointed as such by the Agency;
e) "staffmembers" are all the staff categories govemed by the Agency's StaffRegulations and
referred to in Article XIX of Annex I, in post in Belgium, except for experts;

f) "the family members" of staff members are their legal partner and their children or direct
ascendants, who are their dependants and members oftheir household.
2. For the purposes of Article II of Annex I, the "buildings and premises" of the Agency's
offices are the land, infrastructure and buildings or parts of buildings used by or made
available to the Agency in the framework of its official activities in Belgium.
3. The inviolability of the archives referred to in Aiticle III of Annex I shall apply to the entire
archives, correspondence, documents, manuscripts, photographs, films, recordings, computer
and media data, data carriers and any other similar material belonging to or held by the
Agency, wherever they are located and by whomsoever they are held, and all the information
contained therein.

Article 3

1. The buildings and premises at each Agency Site are inviolable. The petmission of the Head of
the Site in question is required to access buildings and premises.
Vlaams Parlement

356 (2019-2020) – Nr. 1

40

2. However, such permission may be presumed in the event of an emergency requiring prompt
protective action.

3. Belgium shall take all appropriate measures to ensure free access to the Agency's buildings
and premises, and prevent them being subject to intrusion or damage , or disturbance, and the
Agency's image being tamished.

Article 4

If expropriation from one of the Sites was necessary, all appropriate provisions would be made to
prevent any obstacle to the carrying out of the Agency's official activities. In that case, Belgium
would provide assistance with removal of the Agency's activities toa new Site.

Article 5

The Agency's freedom of communications in the framework of its official activities shall be
guaranteed. lts official c01Tespondence shall be inviolable.

Article 6

Without prejudice to Belgium's obligations arising from the treaties relating to the European
Union and the application of Belgian laws and regulations, the arrangements for application of
the tax privileges under Annex I shall be determined by the competent Belgian authority.

Article 7

1. The ESA Director Genera! shall, when carrying out official duties in Belgium, enjoy the
honorary status ofhead of post.

2 . The Head of each Site and their deputies as appointed by the Agency shall enjoy the same
immunities, privileges and facilities as those of the members of the diplomatie staff of
diplomatie missions. Family members shall enjoy the same advantages as those of the spouse
and dependent children of diplomatie staff.

Article 8
1. Staff members, as defined in Article 2.1 e) above, as well as family members, are not subject

to the provisions restricting immigration or to the registration formalities applicable to aliens.
This derogation is granted in accordance with the relevant Belgian legislation. Staff members
and their family members shall be entitled to a special identity card according to the
conditions and arrangements specified by Belgian mies and regulations.
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2. In carrying out their official duties in Belgium, staff members are not subject to Belgian
legislation on the employment offoreign workers.

3. The Agency shall notify the Protocol Directorate of the Foreign A:ffairs Federal Public

Service of the arrival and departure of its sta:ff members and shall also notify the following
information for all its sta:ffmembers:
a) last name and first name
b) place and date ofbirth
c) sex
d) nationality
e) plincipal residence (town, street, number)
f) marital status

g) composition ofhousehold.
Any change in the above details must be notified to the Protocol Directorate within two
weeks.

Article 9

1. Without prejudice to Belgium's obligations arising from the treaties relating to the European
Union and the application oflaws and regulations, the staffmembers referred to in Article 8,
and excluding those mentioned in Article 7, are entitled during the twelve-month period after
they first take up their duties to import or acquire fumiture exempt from customs duty and
value-added tax.

2. Without prejudice to Belgium's obligations arising from the treaties relating to the European
Union and the application of laws and regulations, the staff members referred to in
paragraph 1 ofthis Article are entitled to import or acquire for their personal use in Belgium a
vehicle temporarily exempt from customs duty and value-added tax, these being regularised
upon the vehicle's transfer. Replacement of an acquired or imported vehicle subject to
exemption by a vehicle also subject to exemption is authorised only after expiry of a threeyear period as from the first registration in Belgium of the vehicle in the name of the staff
member who is the first beneficiary .
3. Belgium is not obliged to grant its own nationals or permanent residents or staff members
taken on fora period ofless than one year the benefit ofparagraphs 1 and 2 ofthis Article .
4. The Minister ofFinance concerned dete1mines the arrangements for this Article's application.
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Article 10

1. The Agency shall by 1 March of every year provide its staff members in post on Belgian
territ01y with a document showing in addition to their name and address, the amounts paid to
them by the Agency over the previous year as salary, emoluments, allowances, pensions and
annuities.

2. Regarding the salary, emoluments and allowances liable for the tax paid to the European
Space Agency, the document also shows the amount ofthat tax.

3. Similarly, a copy of these documents shall by the same date be sent directly by the Agency to
the relevant Belgian tax authorities.

Article 11
1. Pursuant to the provisions of Article XX of Annex I, the Agency and its staffmembers shall,

with respect to their official duties in Belgium, come under the Agency's own social security
scheme.

2. The Agency's staff members in gainful employment in Belgium other than that required by
their official duties for the Agency shall contribute to the Belgian social security scheme for
that employment.

3. The Agency unde1iakes to guarantee its staff members covered by its own social security
scheme, as wel! as to the family members of those staff members, rights and benefits
equivalent to those available under the Belgian social security scheme.

4. The Agency shall convey information requested by the Belgian public authorities competent
with respect to social security.

5. The Agency shall inform Belgium of any change in its social security scheme and will do its
utmost to ensure that Belgium is reimbursed for all costs arising from any assistance of a
social nature that Belgium may provide to the Agency staff members affiliated to its own
social security scheme. This provision shall apply by extension to their family members.

Article 12

The Agency and its staff members shall comply with all the requirements of Belgian legislation
relating to mandatory liability insurance cover for motor vehicles.
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Article 13

1. In accordance with the applicable laws and regulations, including those relating to the
implementation of Belgium's international commitments, the Government shall facilitate the
entry and departure of the persons listed below:
a) intems employed in the framework of an internal Agency pro gramme;
b) any person invited by the Agency for official purposes, as well as the experts referred to
in Alticle XVII of Annex I.
2. Visas or, if appropriate, multiple-entry visas required by persons referred to in paragraph 1
shall be issued without charge and as promptly as possible.
3. The Government shall upon request facilitate the residence of the persons mentioned in
paragraph 1 of this Alticle.

Article 14

1. The Parties shall do everything in their power to overcome any difficulties arising over the

interpretation and implementation of this Agreement by holding full consultations without
delay.
2. Any dispute conceming the interpretation or application of this Agreement which cannot be
othe1wise settled by the Parties, shall, at the request of either Party, be submitted to
arbitration in accordance with the provisions of Articles XVII.2 to 6 of the Convention and
such additional provisions as may have been promulgated under the Convention at the time of
formal submission. If either Party intends to submit a dispute to arbitration, it shall notify the
ether Party accordingly.

Article 15

1. At the request of either Party, this Agreement may be amended at any time as mutually

agreed.

2.

Each of the Parties shall notify the other of the completion of the intemal constitutional and
legal procedures required to bring this Agreement into force.

3. The Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date
of the last notification, with effect from the date of signing ofthis Agreement. It shall remain
in force for as long as the Agency catTiesout official activities in Belgium.
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EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et de l' Agence spatiale
européenne ont signé Ie présent Accord.
IN WITNESS WHEREOF, the Representatives of the Kingdom of Belgium and of the European
Space Agency have appended their signature to this Agreement.

en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les trois textes faisant foi.
in three originals in the French and English languages, being equally authentic.

Fait à Brnxelles, Ie 24 mai 2017
Done in Brussels, on 24 May 2017

Pour le Royaume de Belgique:
- Pour Ie Gouvernement fédéral,
- Pour le Gouvernement flamand,
- Pour Ie Gouvernement de la Communauté française,
- Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
- Pour le Gouvernement wallon,
- Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Pour l' Agence spatiale européenne

Por the Kingdom of Belgium
- For the Federal Government
- For the Government of Flanders
- For the Government of the French Community
- For the Government of the German-speaking Community
- For the Walloon Regional Government
- For the Government of the Brussels-Capita! Region

For the European Space Agency

I

.

Johann-Dietrich Wörner

Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique
Secretary of State for Science Policy

Vlaams Parlement

Directeur général
Director Genera!

