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VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Aanpassingen decreet Lokaal Bestuur - Grensoverschrijdende samenwerking - Benelux
Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Baarle
Op 30 juni 2020 stelde ik in de commissie een vraag om uitleg over
grensoverschrijdende samenwerking in het decreet over het lokaal bestuur en de
mogelijkheid van de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking Baarle om in
een Vlaamse opdrachthoudende vereniging te stappen (nr. 2796 (2019-2020)).
De minister bevestigde op de hoogte te zijn van de evoluties en meldde dat zijn
administratie, het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), de grensoverschrijdende
samenwerkingsvormen van nabij volgt. Heel specifiek: de oprichting van de BGTS werd
voorbereid en begeleid door een expertengroep, waarin de administratie
vertegenwoordigd was.
ABB heeft op 30 december 2019 een adviesvraag ontvangen van de gemeente BaarleHertog. Baarle-Hertog is voor haar afvalbeleid lid van de opdrachthoudende vereniging
IOK Afvalbeheer. De BGTS Baarle zou zich graag aansluiten bij die opdrachthoudende
vereniging, zodat ze het afvalbeleid kan optimaliseren. Het huidige decreet Lokaal Beleid
staat deelname van de BGTS aan de opdrachthoudende vereniging IOK echter niet toe.
Op 6 januari 2020 heeft de administratie daarop geantwoord met de mededeling dat de
problematiek zal worden onderzocht met het oog op een aanpassing van het decreet van
22 december 2017 over het lokaal bestuur in de door de gemeenten en de IOK beoogde
zin. Men zou dat toen onderzoeken.
De minister beaamde voorts: “De wetgeving in dezen mag geen hindernis zijn. We
moeten die dus aanpassen. Ik zal die afstemming, ook de juridische, dus verder mogelijk
maken, natuurlijk in overeenstemming met de minister-president, die verantwoordelijk is
voor de internationale samenwerking, en met collega Demir, die over het afvalbeleid
gaat.” De minister bevestigde principieel bereid te zijn het decreet aan te passen, zodat
de BGTS mogelijk wordt.
Ondertussen lezen we dat in het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse
decreten met het oog op het versterken van de lokale democratie, het volgende artikel
88 opgenomen werd:
“Aan artikel 396, §1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt een zin toegevoegd die
luidt als volgt: “Daarnaast kan een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking,
opgericht in toepassing van het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en
interterritoriale samenwerking, gedaan te 's-Gravenhage op 20 februari 2014 toetreden
tot het voormelde samenwerkingsverband, indien die deelname strekt tot het mogelijk

maken van een publieke dienstverlening en de deelname in overeenstemming is met het
voormelde verdrag.”.”
1.

Is er dienaangaande nog overleg geweest met de Nederlandse overheid?

2.

Moeten er in Nederland ook nog wettelijke bepalingen worden aangepast om de
beoogde samenwerking mogelijk te maken?

3.

Zo ja, is daar dan een tijdpad over afgesproken?
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ANTWOORD

op vraag nr. 245 van 25 maart 2021
van KRIS VAN DIJCK

Dienaangaande heeft er geen overleg plaatsgehad met de Nederlandse overheid.
Zoals u het in uw vraag stelt, is in artikel 88 van het decreet tot wijziging van diverse
decreten met het oog op het versterken van de lokale democratie, een zin in artikel 396,
§1, tweede lid, van het Decreet Lokaal Bestuur toegevoegd, waardoor een Benelux
Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS), opgericht in toepassing van het
Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, gedaan
te 's-Gravenhage op 20 februari 2014, kan toetreden tot een projectvereniging, een
dienstverlenende of een opdrachthoudende vereniging, indien die deelname strekt tot het
mogelijk maken van een publieke dienstverlening en de deelname in overeenstemming is
met het voormelde verdrag.
Vlaanderen was de eerste (deel)staat die het voormelde verdrag van 20 februari 2014
heeft goedgekeurd. Met het decreet van 26 juni 2015 houdende instemming met het
Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking betuigde
de Vlaamse Regering namelijk haar instemming met dit verdrag.
Langs Vlaamse zijde zijn daardoor de nodige decretale initiatieven genomen om de
beoogde samenwerking mogelijk te maken.
De Nederlandse wetgever moet geen verdere wetgevende stappen zetten. Volgens artikel
93 van de – Nederlandse - Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), kunnen een of meer
andere openbare lichamen dan gemeenten, provincies en waterschappen aan een
gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de hoofdstukken I tot en met VII van de Wgr
deelnemen.
Aangezien de BGTS in artikel 4 van het hiervoor vermelde Benelux-Verdrag inzake
grensoverschrijdende samenwerking wordt aangeduid als een grensoverschrijdend
openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, kan hieruit worden afgeleid dat een BGTS
kan deelnemen aan dergelijke gemeenschappelijke regelingen.
In het Publicatieblad van de Benelux is te lezen dat de ondersteuning van de afronding van
de oprichting BGTS Baarle-Hertog Baarle-Nassau, met als belangrijkst doel de praktische
uitvoering van een gezamenlijke aanpak omtrent bevoegdheden zoals verkeer en afval,
een essentieel project is van het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Het is de bedoeling
dat deze oprichting in de loop van de eerste helft van 2021 afgerond wordt.
Na de definitieve bekrachtiging van het decreet lokale democratie, voorzien in de loop van
de komende weken, en na oprichting, kan de BGTS “Baarle” toetreden tot IOK.

