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MEMORIE VAN TOELICHTING
I. ALGEMENE TOELICHTING
1. Samenvatting
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 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. Het voorliggende ontwerp van instemmingsdecreet betreft met
name een specifieke wijzigingsovereenkomst bij het bestaande zetelakkoord met
het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) in Casteau (Bergen).
Gelet op de samenhang met dit bestaande zetelakkoord, zonder hetwelk de
wijzigingsovereenkomst niet leesbaar is, wordt ook dat akkoord aan het Vlaams
Parlement voorgelegd.
2. Situering
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° 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;
4° het diplomatieke personeel geniet de ruime immuniteit op fiscaal gebied, zoals
bepaald in het verdrag inzake het diplomatiek verkeer;
5° 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 over de toegevoegde waarde (btw)
en de invoerrechten op huisraad en een wagen bij de eerste indiensttreding;
6° er is geen fiscale vrijstelling voor het in België aangeworven personeel.
Hoewel de zetel van internationale organisaties meestal in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (bijvoorbeeld EU, NAVO) of het Waalse Gewest (bijvoorbeeld dit
geval van de SHAPE, ESA) 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 dan het gewest waar de zetel van de betrokken organisatie
gevestigd is.
3. Inhoud
Het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa of het
Supreme Headquarters Allied Powers Europe is het centrale commandocentrum
van de militaire troepen van de NAVO. Het werd opgericht op 2 april 1951 in
Rocquencourt te Frankrijk, met als doel een geïntegreerde en effectieve NAVOtroepenmacht tot stand te brengen. Sinds 1967 bevindt het hoofdkwartier zich
op Belgisch grondgebied in een dorp genaamd Casteau, vlakbij Bergen. Over dit
hoofdkwartier werd op 12 mei 1967 een zetelakkoord gesloten, aangevuld door
specifieke overeenkomsten over een internationale school van 19 maart 1968
(Belgisch Staatsblad, 4 april 1969) en over een eigen brandweerdienst van 28 juni
1979 (Belgisch Staatsblad, 5 maart 1981).
Tot 2003 was SHAPE enkel het hoofdkwartier van de operationele troepen in de
Europese regio (Allied Command Europe, ACE). Nu vormt SHAPE het hoofdkwartier
van Allied Command Operations (ACO) en stuurt het alle operaties over de hele
wereld aan. De missie van SHAPE is het voorbereiden op, het plannen van en
het uitvoeren van militaire operaties om tegemoet te komen aan de politieke
doelstellingen van de alliantie.
SHAPE is niet enkel het hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa,
maar ook een internationale gemeenschap bestaande uit de vertegenwoordigers
van de lidstaten van de alliantie. Het beschikt over ongeveer 1100 werknemers,
waarvan 40% officieren zijn, 45% andere militaire posities bekleden en de overige
15% gewone burgers zijn. Daarenboven zijn er nog 550 personen betrokken bij de
National Military Representative (NMR), waarvan 20% tevens deel uitmaakt van de
gewone bevolking. De NCSA, NAEW & CFC en de PSC bestaat uit 500 personeelsleden
en 700 lokaal werkende burgers. Daarbij horen nog circa 3000 familieleden. In het
totaal bestaat de SHAPE Gemeenschap uit meer dan 6000 personen. De gemiddelde
duurtijd van tewerkstelling voor militair personeel bedraagt drie tot vier jaar.
Na geschillen tussen de FOD Sociale Zekerheid en SHAPE en tussen een werknemer
van SHAPE en zijn werkgever, die voor de Arbeidsrechtbank van Bergen werden
gebracht in 2006 en 2008, besloten het Koninkrijk België en SHAPE een overeenkomst
op te stellen 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
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vestiging en het functioneren van dit hoofdkwartier op het grondgebied van het
Koninkrijk België.
Deze wijzigingen en aanvullingen zijn nodig omdat er nood is aan specifieke
bepalingen betreffende de rechtspositie van leden van het militair en burgerpersoneel
die de krijgsmachten vergezellen van de deelnemende Staten die geen partij zijn
bij het Noord-Atlantische Verdrag. Daarnaast is er tevens nood aan een aantal
aanvullende bepalingen inzake de werking van SHAPE op het grondgebied van het
Koninkrijk België en aan bepalingen betreffende de wijze van uitvoering van de
fiscale en sociale verplichtingen van SHAPE en van personen ten laste van de leden
van SHAPE.
België diende daarenboven een verzoek in betreffende de opheffing van de
belastingvrijstellingen in de kantines die voordien werd verleend aan personen die
hun gewoon verblijf in België hebben of aan de leden van zijn eigen krijgsmacht.
De wijzigingsovereenkomst van 10 september 2013 regelt de wijzigingen en
aanvullingen die worden aangebracht in de overeenkomst ondertekend 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.
Deze overeenkomst kent geen nieuwe voorrechten en immuniteiten toe, maar breidt
deze wel uit tot een nieuwe categorie van personeel van samenwerkingsplatforms
van de NAVO, geaffecteerd bij een verbindingscel bij SHAPE. De overeenkomst
bevat tevens bepalingen in verband met de sociale zekerheid.
4. Procedureverloop
4.1. Onderhandelingen
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 zijn zitting van 24 april 2013 formeel
goedgekeurd.
In de praktijk zal de voorliggende overeenkomst vooral zijn effecten sorteren
op het grondgebied van het Waalse Gewest. De overeenkomst wordt evenwel
gesloten met België als geheel, voor het ganse Belgische grondgebied, en het
valt ook niet uit te sluiten dat eventueel betrokken personeelsleden in Vlaanderen
woonachtig zijn of zich – al dan niet om dienstredenen – op Vlaams grondgebied
begeven. Het is ook mogelijk dat de Noord-Atlantische Raad beslist om op Vlaams
grondgebied een bijkomend internationaal militair hoofdkwartier te vestigen dat
aan SHAPE ondergeschikt is en onder de rechtspersoonlijkheid van SHAPE valt. Op
basis van het door artikel 6 van deze overeenkomst gewijzigde artikel 21 van het
zetelakkoord, gelden de voorrechten en immuniteiten ook voor een dergelijk nieuw
hoofdkwartier. Daarom dient ook het Vlaams Parlement met deze overeenkomst in
te stemmen.
4.2. Het advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV)
In zijn briefadvies van 14 juni 2013 sluit de adviesraad zich aan bij het voorontwerp
van instemmingsdecreet. De adviesraad verwijst naar eerder uitgebrachte adviezen
inzake zetelakkoorden waarin zowel het strategisch belang van de aanwezigheid
van internationale instellingen op ons grondgebied, als de nood aan voldoende
aantrekkelijke en internationaal competitieve voorwaarden werden aangestipt.
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Het voorliggende akkoord bepaalt dat het zetelakkoord van 1967 automatisch
van toepassing zal zijn op eventuele nieuwe militaire hoofdkwartieren in België
ondergeschikt aan SHAPE. De SARiV vindt het positief dat er daarvoor geen nieuwe
procedure dient opgestart te worden.
De Vlaamse Regering sluit zich aan bij deze overwegingen van de SARiV.
4.3. Het advies van de Raad van State, afdeling Wetgeving
De Raad van State bracht advies uit op 15 april 2014 met kenmerk 55.573/VR.
De raad stelt in zijn advies vast dat de bepalingen uit de overeenkomst waarmee
het ontwerp van decreet wil instemmen, bestemd zijn om te worden geïntegreerd
in de overeenkomst België-SHAPE van 12 mei 1967. De raad beveelt aan dat het
basisverdrag bij het ontwerp van decreet gevoegd wordt. Om tegemoet te komen
aan deze opmerking werd artikel 2 geherformuleerd in lijn met de bestaande
praktijk voor wijzigende protocollen aan bestaande dubbelbelastingverdragen,
zodat niet alleen instemming wordt betuigt met de wijzigingsovereenkomst van
10 september 2013, maar eveneens met de basisovereenkomst van 12 mei 1967,
zoals gewijzigd.
Verder stelt de raad vast dat de verschillende delegaties en opdrachten aan de
Belgische Regering bevat. De raad is hierbij van mening dat het verlenen van een
delegatie aan de uitvoerende macht die haar toestaat om te bepalen of de voorrechten
en immuniteiten al dan niet gedeeltelijk worden toegepast op partnerstaten van
de NAVO, op gespannen voet staat met het legaliteitsbeginsel. De passage “geheel
of gedeeltelijk” dient volgens de raad dan ook uit de overeenkomst te worden
geschrapt, of op zijn minst buiten toepassing te worden gelaten. In de praktijk
gaat het echter om niet meer dan de logische doortrekking van beslissingen die
de NAVO, binnen het kader van de machten die overeenkomstig artikel 34, Gw.
aan deze organisatie zijn opgedragen, heeft genomen, en die mede door België
als lidstaat zijn goedgekeurd, op het vlak van partnerschappen met derde staten,
zoals vermeld in de preambule (Partnerschap voor de Vrede (10 januari 1994),
versterking van de Mediterrane Dialoog (29 juni 2004), Samenwerkingsinitiatief
van Istanbul (28 juni 2004) en andere partnerschappen goedgekeurd door de
Noord-Atlantische Raad). Gelet op de afwezigheid van enige beleidsruimte is de
betrokken passage aanvaardbaar.
De overeenkomst treedt volgens zijn artikel 7, §1, in werking op de dag dat de
bekrachtiging ervan door het Koninkrijk België aan SHAPE wordt meegedeeld met
uitwerking op de datum van ondertekening. De raad merkt op dat een verdrag
met de nodige zorgvuldigheid en nauwkeurigheid moet worden geredigeerd, op
een wijze die duidelijk de bedoeling van de stellers ervan weergeeft. Het procedé
waarbij terugwerkende kracht wordt verleend aan een verdrag verschilt van het
procedé van de voorlopige toepassing ervan. Zo kan de raad de terugwerkende
kracht van de overeenkomst niet aanvaarden. De terugwerkende kracht zou de
regelmatigheid van vervolgingen of procedures die reeds zouden zijn aangevat,
kunnen aantasten en aldus de rechtszekerheid en inzonderheid de rechten van
de betrokken derden in het gedrang kunnen brengen. Ook waarschuwt de raad
dat een voorlopige toepassing een beperking vormt op het recht van het Vlaams
Parlement om vrij te oordelen of het al dan niet zijn instemming kan verlenen.
Om tegemoet te komen aan deze opmerking werd een artikel 3 toegevoegd aan
het ontwerp van decreet, volgens hetwelk het instemmingsdecreet zelf ook al
uitwerking heeft met ingang van 10 september 2013, datum van ondertekening
van de wijzigingsovereenkomst.
Tot slot stelt de Raad van State vast dat de tekst verschillende gebreken vertoont.
De Vlaamse Regering, die niet actief bij de onderhandelingen betrokken was,
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onderschrijft deze stelling maar deelt de mening niet dat deze gebreken de
rechtszekerheid in het gedrang zouden kunnen brengen.
II.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING VAN DE WIJZIGINGSOVEREENKOMST VAN 10 SEPTEMBER 2013

De wijzigingsovereenkomst telt zeven artikelen, verdeeld over vijf titels.
De preambule van de overeenkomst haalt aan dat er nood is specifieke bepalingen
betreffende de rechtspositie van leden van het militair en burgerpersoneel die de
krijgsmachten vergezellen van de deelnemende staten die geen partij zijn bij het
Noord-Atlantische Verdrag. Er wordt opgemerkt dat er tevens nood is aan een
aantal aanvullende bepalingen inzake de werking van SHAPE op het grondgebied
van het Koninkrijk België en aan bepalingen betreffende de wijze van uitvoering
van de fiscale en sociale verplichtingen van SHAPE en van personen ten laste
van de personeelsleden van SHAPE. Ze vermeldt tevens het verzoek van België
betreffende de opheffing van de belastingvrijstellingen in de kantines die voordien
werd verleend aan personen die hun gewoon verblijf in België hebben of aan de
leden van zijn eigen krijgsmacht.
Titel I – Gelijkstellingsbepalingen (artikel 1)
Artikel 1 vermeldt dat er in de overeenkomst België-SHAPE een artikel 1bis ingelast
wordt. Dit artikel handelt over het personeel van door de Noord-Atlantische Raad
goedgekeurde partnerschappen en samenwerkingsprogramma’s. Hieruit volgt dat
de Belgische Regering, op verzoek van SHAPE, kan beslissen de bepalingen van
het Verdrag van 19 juni 1951 betreffende de rechtspositie van hun krijgsmachten,
het protocol en de overeenkomst België-SHAPE geheel of gedeeltelijk toe te passen
alsof het zou gaan om een staat die partij is bij het verdrag van 19 juni 1951 en het
protocol, met uitzondering van artikel VII van het verdrag dat alleen van toepassing
is wanneer er tussen de zendstaat en België een bilaterale overeenkomst wordt
aangegaan.
Daarnaast wordt er in artikel 3 van de overeenkomst België-SHARP een derde lid
ingelast. Dit artikel voorziet erin dat SHAPE, mits kennisgeving aan de Minister van
Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België, verbindingscellen kan oprichten met
eender welke staat die lid is van een partnerschap of samenwerkingsprogramma
of -overeenkomst met de NAVO, goedgekeurd door de NAR. Dergelijke verbindingscellen bestaan uit maximum drie personen per staat. Indien nodig kan de personeelssterkte gewijzigd worden door de Minister van Buitenlandse Zaken, op verzoek van
SHAPE. Onder voorbehoud van goedkeuring van de Belgische Regering, genieten
deze verbindingscellen de voorrechten en immuniteiten waarin de overeenkomst,
het protocol en de overeenkomst België-SHAPE voorzien.
Titel II – Bepalingen betreffende de arbeid van personen ten laste van de leden
van SHAPE die door SHAPE worden tewerkgesteld in ‘Morale and Welfare
Activities’ (artikelen 2-4)
Artikel 2 betreft de invoering van artikel 11bis in de overeenkomst België-SHAPE.
Dit artikel regelt de fiscale bepalingen betreffende de personen ten laste van
de leden van SHAPE. Voor de personen die behoren tot de categorie personen
ten laste van de leden van SHAPE zoals omschreven in artikel 11quater, en die
voldoen aan de opgesomde voorwaarden, moet SHAPE niet de gebruikelijke
bedrijfsvoorheffing inhouden op lonen en hoeft ze deze ook niet aan de Belgische
Schatkist te betalen. SHAPE moet echter wel in zijn hoedanigheid van werkgever
jaarlijks van deze inkomsten per werknemer aangifte doen in het kader van het
stelsel van de bedrijfsvoorheffing op lonen en voorafbetalingen. De voorwaarden
en regels betreffende de jaarlijkse aangifte worden vastgelegd door de federale
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minister van Financiën, na raadpleging van SHAPE. De personen ten laste van de
leden van SHAPE moeten daarenboven geen individuele belastingaangifte indienen
voor het belastingjaar volgend op het kalenderjaar waarin het loon werd uitbetaald
of toegekend.
Artikel 3 regelt de bepalingen inzake de sociale zekerheid, met betrekking tot
personen ten laste van personeelsleden van SHAPE, die met een nieuw artikel 11ter
bij in de overeenkomst België-SHAPE worden gevoegd. Hierin wordt bepaald dat
SHAPE en de personen ten laste van de leden van SHAPE zoals omschreven in
artikel 11quater, die door SHAPE zijn tewerkgesteld in het kader van SHAPE Morale
and Welfare Activities (MWA), niet onderworpen zijn aan de toepassing van de
Belgische wetgeving inzake sociale zekerheid, op voorwaarde dat de personen
ten laste van de leden van SHAPE voldoen aan de opgesomde voorwaarden. De
voorwaarden en nadere regels betreffende de Belgische lijst van de SHAPE MWA
worden bepaald door de minister van Sociale Zekerheid van het Koninkrijk België,
na overleg met SHAPE.
Artikel 4 bepaalt dat een artikel 11quater bijgevoegd zal worden in de overeenkomst
België-SHAPE dat een omschrijving weergeeft van personen ten laste van de leden
van SHAPE. Dit artikel stelt dat onder personen ten laste van de leden van SHAPE,
voor de toepassing van artikelen 11bis en 11ter, dient te worden verstaan: de
echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner van een lid van SHAPE, de kinderen van een
lid van SHAPE of van de echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner, en de rechtstreekse
bloedverwant in opgaande lijn van een lid van SHAPE of van de echtgeno(o)t(e)
of wettelijke partner. Dit op voorwaarde dat deze personen deel uitmaken van
het gezin van het lid van SHAPE, onder hetzelfde dak wonen, van het lid van
SHAPE afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud en naar behoren in België zijn
ingeschreven conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Titel III – De kantines van SHAPE (artikel 5)
Artikel 5 bepaalt dat artikel 9, lid 4, van de overeenkomst België-SHAPE gewijzigd
wordt. Zo kan SHAPE in zijn installaties kantines oprichten, waar de leden van
zijn krijgsmachten, alsmede de leden van het burgerpersoneel, met uitsluiting
van onderdanen van België of van personen die er hun gewone verblijfplaats
hebben, zich belastingvrij kunnen bevoorraden. De Belgische Regering behoudt
echter wel het recht om de aard en de hoeveelheid van de goederen te bepalen,
waarmee de belanghebbenden zich aldus zullen kunnen bevoorraden. In hetzelfde
artikel 9 wordt ook een nieuw lid 5bis ingelast. Dit artikel bepaalt dat zowel de
leden van de krijgsmachten als de leden van het burgerpersoneel, met uitsluiting
van de onderdanen van België of personen die er gewoon verblijf hebben, ook
zogenaamde “diensten voor de lokale gemeenschap”, die noodzakelijk zijn voor de
goede werking van SHAPE, belastingvrij kunnen aankopen in de kantines.
Er wordt tevens een nieuw lid 5ter ingelast. Dit artikel stelt dat SHAPE zelf binnen
de Belgische economie niet als een commerciële operator beschouwd wordt en
de goederen en diensten die door SHAPE in de kantines binnen zijn installaties
aan leden van de krijgsmachten en aan het burgerpersoneel worden verkocht,
vrijgesteld zijn van elke vorm van belasting. Een concessionaris van SHAPE, die
in de kantines, binnen de installaties van SHAPE, goederen en diensten verkoopt,
verricht deze handelsactiviteiten daarentegen wel in de Belgische economie en is
bijgevolg niet vrijgesteld van belastingen. De Belgische Regering is bevoegd de
aard en de hoeveelheid van de te verkopen goederen en diensten te bepalen.
Voorts bepaalt artikel 5 dat in artikel 9, lid 8, van de overeenkomst België-SHAPE
de woorden “en diensten” bijgevoegd worden aan “de in de kantines gekochte
produkten”. Artikel 9, lid 10, wordt gewijzigd zodanig dat de Belgische Regering, na
raadpleging van SHAPE, de toepassingsprocedures voor de leden 4, 5, 5bis, 5ter, 6
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en 7 alsmede de aard en de hoeveelheid van de goederen en diensten die mogen
worden verkocht en aangekocht, bepaalt. Ten slotte wordt dit artikel nog aangevuld
zodat het Koninkrijk België niet verplicht is om aan zijn eigen onderdanen of de
personen die er gewoon verblijf hebben, belastingvoordelen toe te kennen.
Titel IV – Aanvullende bepaling (artikel 6)
Artikel 6 haalt aan dat er een tweede lid ingelast wordt in artikel 21 van de overeenkomst België-SHAPE. Dit nieuwe lid bepaalt dat de overeenkomst automatisch
van toepassing is op alle internationale militaire hoofdkwartieren die, bij besluit van
de Noord-Atlantische Raad, in België gevestigd zijn en aan SHAPE ondergeschikt
zijn en die onder de rechtspersoonlijkheid van SHAPE vallen en op dewelke het
protocol van toepassing is, bij besluit van de Noord-Atlantische Raad, op basis van
artikel 14.1 van het protocol.
Titel V – Slotbepalingen (artikel 7)
Artikel 7 bepaalt dat het zetelakkoord in werking treedt op de dag dat de
bekrachtiging ervan door het Koninkrijk België aan SHAPE wordt meegedeeld, met
uitwerking op de datum van ondertekening.
Daarnaast bepaalt dit artikel dat de fiscale status en privileges, die op basis
van artikel 9, lid 4, van de overeenkomst België-SHAPE worden toegekend aan
onderdanen van het Koninkrijk België of aan personen die er gewoon verblijf
hebben, tewerkgesteld bij SHAPE op datum van de ondertekening, opgeheven
worden per 1 januari 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
Geert BOURGEOIS

V l a a m s Par l e m e nt
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Voorontwerp van decreet tot instemming met overeenkomst 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,
ondertekend te ___________________ op ___________________
DE VLAAMSE REGERING,
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw
en Plattelandsbeleid;
Na beraadslaging,

BESLUIT:
De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw 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.
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Art. 2. De overeenkomst 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, ondertekend te ___________________ op
___________________, zal volkomen gevolg hebben.
Brussel,

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

Kris PEETERS
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ONTWERP VAN DECREET
DE VLAAMSE REGERING,
Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed 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. Zullen volkomen gevolg hebben:
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.
Art. 3. Dit decreet heeft uitwerking op 10 september 2013.
Brussel, 5 september 2014.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
Geert BOURGEOIS
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