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VLAAMS PARLEMENT

Zitting 1997-1998
15 oktober 1997

ONTWERP VAN DECREET
houdende goedkeuring van de volgende internationale akten* :
1) overeenkomst tot wijziging van de vierde ACS-EG Overeenkomst van Lomé en
slotakte, ondertekend in Mauritius op 4 november 1995 ;
2) protocol bij de vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van
de toetreding van de republiek Oostenrijk, de republiek Finland en het koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, ondertekend in Mauritius op 4 november
1995

* De teksten van de overeenkomst en het protocol liggen ter inzage op het Decreetgevend Secretariaat van het Vlaams Parlement
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MEMORIE VAN TOELICHTING
DAMES EN HEREN,
1. INLEIDING
Op 15 december 1989 ondertekenden de Europese
Gemeenschap en haar (toen nog) twaalf Lid-Staten, evenals de inmiddels 70 Staten van Afrika, de
Caraïben en de Stille Zuidzee, de vierde EG-ACSConventie. De nieuwe Conventie werd gesloten
voor 10 jaar, tweemaal de looptijd van de vorige
Lomé-Conventies. Enkel het Financieel Protocol
werd, zoals vroeger, voor een periode van 5 jaar
gesloten.
Niettemin werd de mogelijkheid voorzien om deze
Conventie aan een tussentijdse herziening te
onderwerpen, bij het einde van het eerste Financieel Protocol (= 7e Europees Ontwikkelingsfonds)
op 28 februari 1995. Deze herziening werd door
beide Partijen wenselijk geacht, zowel om in te spelen op de ingrijpende veranderingen op geo-politiek en economisch vlak (het uiteenvallen van het
Oostblok, een nieuwe perceptie van de rol van de
Staat, nieuwe fase in de liberalisering van de
wereldhandel), als om de verschillende samenwerkingsinstrumenten te verfijnen en doeltreffender te
maken.
Aan de herziening van de vierde Conventie is een
lang onderhandelingsproces voorafgegaan, dat
werd ingezet tijdens de EG-ACS Ministerraad te
Mbabane, Swaziland in mei 1994 en voltooid op de
bijzondere EG-ACS Ministerraad te Brussel in juni
1995, nadat op de Europese Raad te Cannes een
politiek akkoord was bereikt over het volume van
het 8e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). De
herziene Conventie werd tenslotte ondertekend tijdens de EG-ACS Ministerraad in Mauritius, op 4
november 1995.
Bij de herzieningsconventie is een Protocol
gevoegd betreffende de toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden. Overeenkomstig de toetredingsakte tot de Unie passen de nieuwe Lid-Staten
de bepalingen van Lomé IV toe. Zolang het toetredingsprotocol niet van kracht is -d.w.z. voor de
afronding van alle ratificatieprocedures-, en om te
voorkomen dat de betrekkingen tussen de nieuwe
Lid-Staten en de ACS-landen nodeloos worden
onderbroken, wordt het Protocol vervroegd en bij
wijze van overgangsmaatregel toegepast.

2. INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
Hieronder worden de voornaamste elementen van
de herziening toegelicht, gegroepeerd onder de
hoofdstukken politieke en institutionele vraagstukken (1), handels- en aanverwante vraagstukken (2),
samenwerking in specifieke sectoren (3) en financiële aangelegenheden (4).

2.1. Politieke en Institutionele vraagstukken
DOELSTELLINGEN

EN BEGINSELEN VAN DE SAMEN -

WERKING (ARTIKEL

5) :

De eerbied voor de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat vormen een
"essentieel onderdeel" van de Conventie, die een
juridische basis vormt voor de bestraffing van de
schending van deze beginselen. Ook een goed
overheidsbeheer behoort voortaan tot de doelstellingen van deze Conventie.
OPSCHORTINGSCLAUSULE (ARTIKEL 366 BIS) :
In geval van schending van één van de essentiële
onderdelen, bedoeld in artikel 5, is gedeeltelijke of
volledige opschorting van de samenwerking mogelijk, weliswaar na voorafgaande consultatie tussen
de partijen, behalve in geval van bijzondere dringendheid. In een gemeenschappelijke verklaring
wordt de notie bijzondere dringendheid omschreven en de verbintenissen van de partijen bij de tenuitvoerlegging van de opschortingsclausule verduidelijkt (Bijlage LXXXIII).
PARITAIRE ASSEMBLEE (ARTIKEL 32) :
Dit artikel bevat het compromis over het behoud
van twee zittingen per jaar, mits behoud van de
werkingskosten op hetzelfde niveau en versterking
van het democratisch karakter van de vergadering.
De ACS-staten zijn in principe vertegenwoordigd
door parlementairen. Bij ontstentenis van een parlement wordt de deelname van een ACS-vertegenwoordiger onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring van de Paritaire Assemblee.
POLITIEKE DIALOOG (ARTIKEL 4 & ARTIKEL 30) :
De politieke dialoog wordt verruimd en versterkt.
De ACS-EG Ministerraad kan zich voortaan ook
buigen over vraagstukken van internationale politiek en veiligheid, evenals over zaken van alge-
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meen belang of van belang voor een groep van landen. De dialoog kan plaatsvinden buiten het kader
van de Raad van Ministers en in een geografische
samenstelling aangepast aan het te behandelen
thema. Eén en ander heeft te maken met de nood
aan een meer gedifferentieerde benadering van de
samenwerking. Tenslotte wordt een betere coherentie nagestreefd met de communautaire ontwikkelingspolitiek t.a.v. andere regio’s (MiddellandseZeebekken, Latijns-Amerika en Azië).
BEGINSELEN VAN DE MARKTECONOMIE (ARTIKEL 6) :
Beide partijen erkennen het belang voor de ACSstaten om een klimaat te scheppen dat gunstig is
voor de ontplooiing van een markteconomie en de
private sector.
ZUID-AFRIKA (NIEUW ARTIKEL 364) :
Een protocol bij de Conventie, dat de toetredingsvoorwaarden voor Zuid-Afrika bepaalt, is in het
vooruitzicht gesteld. Hierdoor wordt Zuid-Afrika
automatisch lid van de Conventie, zonder dat nieuwe bekrachtigingsprocedures nodig zijn. Het gaat
hier om een "gekwalificeerd" lidmaatschap, waarbij het land niet in aanmerking komt voor o.m. de
algemene handelsregelingen en ontwikkelingssamenwerking onder de Overeenkomst. Met ZuidAfrika wordt immers een bilateraal handels- en
samenwerkingsakkoord onderhandeld.

2.2. Handels- en aanverwante vraagstukken
Centraal staat een Gemeenschappelijke Verklaring
over de ontwikkeling van de handel, die in Mauritius werd aangenomen en bij de Slotakte gehecht.
Hierin wordt, met betrekking tot de ernstige achteruitgang van de handelsresultaten van de ACSlanden tijdens de afgelopen twintig jaar, de vinger
op de wonde gelegd.
Er is nood aan een samenhangend handelsbeleid,
afgestemd op de comparatieve voordelen van iedere ACS-staat, verbetering van het macro-economisch kader, versterking van de infrastructuur en
het juridisch-administratief kader voor de handel
en investeringen, en een betere benutting van de
beschikbare samenwerkingsinstrumenten voor de
productie, distributie en afzet. Het 8e EOF zal in
de samenwerkingsprogramma’s alvast voorrang
geven aan de ontwikkeling van de handel. De Raad
van Ministers zal elke twee jaar nagaan hoe men
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vorderingen heeft gemaakt bij het verwezenlijken
van deze doelstellingen.
De Verklaring vormt de basis voor de aanpassingen van de gedeelten van de Overeenkomst die
betrekking hebben op de handel. Zo vindt men de
ideeën en verbintenissen ervan weergegeven in
artikelen 6bis en 15bis over doelstellingen en richtsnoeren van de handelsontwikkeling, artikelen 135
en 136 over handelsontwikkeling, artikel 159(j)
over regionale samenwerking, en artikel 167(2)
over de algemene handelsregelingen.
Er zijn geen belangrijke wijzigingen aangebracht
aan het bestaande regime voor markttoegang (vrije
markttoegang zonder wederkerigheid voor industriële producten, en voor het grootste deel van de
landbouwproducten). De nadruk ligt eerder op het
doeltreffend maken van de bestaande preferenties
door de samenwerking toe te spitsen op de voorwaarden voor een ondernemingsvriendelijk beleid,
dat de nodige diversificatie van de export naar producten, die onder de preferentiële regeling vallen,
mogelijk moet maken.
Niettemin werden bijkomende preferenties toegestaan voor landbouwproducten. Deze zijn terug te
vinden in Bijlage XL. Het betreft hier concessies in
de vorm van een uitbreiding van het preferentieel
regime tot nieuwe producten, versoepeling van de
kwantitatieve omkadering bij bepaalde tariefconcessies, en uitbreiding van de tariefconcessies buiten het bestaande kalenderschema.
Het Protocol nr. 1 over regels van oorsprong werd
aangepast door in artikel 5 de toegestane waarde
van een niet-ACS-product in een in een ACS-land
vervaardigd product te verhogen van 10% tot 15
%. Tevens werd de lijst van landen waarmee ACSstaten kunnen cumuleren uitgebreid (artikel 6, § 5).
Hierbij komen vooral aangrenzende landen aan
bod met de bedoeling regionale samenwerking aan
te moedigen (Bijlage LXXXVI).
Inzake bananen werden in een Gemeenschappelijke verklaring specifieke maatregelen aangenomen,
maar binnen het strikte kader van de geprogrammeerde hulp per land (Bijlage LXXXVIII).
In een nieuw Protocol nr. 10 worden het behoud,
beheer en restauratie van tropische wouden als prioriteiten aangegeven voor de uitvoering van het 8e
EOF, en aangaande handel in tropisch hout een
systeem van certificatie van bossen vooropgesteld.
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2.3. Specifieke sectoren
CULTURELE SAMENWERKING (ARTIKEL 141 EN BIJLAGE XXII)
De vernieuwing bestaat er in dat de Culturele
Stichting niet meer het monopolie heeft over de
tenuitvoerlegging van Titel XI van het Verdrag
m.b.t. cultuur.
INDUSTRIËLE SAMENWERKING (ARTIKELEN 87, 89,
91, 92, 93 EN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING
AD ARTIKEL 91, IN BIJLAGE XIV)
Om de concurrentiepositie van de ACS-landen op
de Europese markt te verbeteren, is bij de herziening groot belang gehecht aan de versterking van
het industriële weefsel, waarbij een grotere doeltreffendheid van het Centrum voor Industriële
Ontwikkeling wordt nagestreefd. Het Centrum zal
zich concentreren op ACS-landen, die industriële
ontwikkeling en uitbouw van de privé-sector tot
prioriteiten hebben gemaakt van hun nationaal
indicatief programma.
GRONDSTOFFEN
Aan Stabex, het financieel mechanisme ter stabilisatie van export-opbrengsten van grondstoffen,
werden een aantal wijzigingen aangebracht :
– een bijzonder regime voor de minst ontwikkelde landen, eilandstaten en landen zonder toegang tot zee ingeval van ontoereikendheid van
de voor Stabex voorzienen middelen (artikel
195 § 5) ; in het kader van het tweede Financieel
Protocol is voor Stabex 1800 MECU voorzien ;
– aanwending, en waar mogelijk, diversificatie van
productie en export (artikel 209 § 4).
ZEEVERVOER
Het herziene artikel 129 voorziet grotere aandacht
voor projecten die gericht zijn op de verbetering
van het concurrentievermogen van de zeevervoersdiensten van de ACS-landen, evenals de mogelijkheid van bijstand in de vorm van risico-dragend
kapitaal en/of leningen van de EIB voor de financiering van projecten en programma’s in de maritieme sector.
GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING
In Titel III van het Derde Deel, Hoofdstuk 2
("Financiële samenwerking"), is een nieuwe afdeling 4 bis toegevoegd (nieuwe artikelen 251 A tot

E), gewijd aan gedecentraliseerde samenwerking,
die gericht is op steun aan lokale initiatieven door
bv. coöperatieven, vakbonden, NGO’s, basisgemeenschappen, mede ter begeleiding van het
gewenste democratiseringsproces. Deze plaatselijke entiteiten hebben voortaan rechtstreeks toegang tot de steun van het EOF, al dan niet in een
samenwerkingsverband met een homologe organisatie uit de EG. De prerogatieven van de publieke
overheden in de ACS-landen wordt wel erkend,
maar tevens worden deze in een Gemeenschappelijke verklaring (Bijlage LXX) verzocht de "gedecentraliseerde samenwerkingsinstanties" te betrekken bij de opstelling en de uitvoering van de nationale indicatieve programma’s.

2.4. Financiële aangelegenheden
TWEEDE FINANCIEEL PROTOCOL
CONVENTIE VAN LOMÉ (8E EOF)

VAN DE

VIERDE

Slechts na moeizame onderhandelingen, zowel binnen de Gemeenschap als met de ACS-landen, en
na een ultieme tussenkomst van de Europese Raad
te Cannes (juni 1995), kon een aanbod worden
gedaan ten belope van een globaal bedrag van
14.625 MECU. Dit volume houdt een nominale
verhoging in van 22 % vergeleken met het eerste
Protocol.
Men kan stellen dat de middelen voor de ACS-EG
samenwerking niet onderhevig gebleken zijn aan
de algemene tendens tot vermindering van ontwikkelingsbijdragen. Het Financieel Protocol bepaalt
de toewijzing van een globaal bedrag van 14.625
MECU. Dat het niet tot een substantiële verhoging
van de middelen is gekomen, heeft te maken met
het feit dat de tussentijdse herziening vooral in het
teken stond van de verbetering van de coherentie
en doeltreffendheid van de samenwerking, en de
omstandigheid dat in de besteding van vorige
Fondsen vertraging is opgetreden.
INTERN AKKOORD BETREFFENDE DE FINANCIERING
GEMEENSCHAP IN HET KADER VAN HET TWEEDE FINANCIEEL
PROTOCOL BIJ DE VIERDE ACS-EG-OVEREENKOMST
EN HET BEHEER VAN DE STEUN VAN DE

Hoe de financiële lasten tussen de Lid-Staten
onderling verdeeld zijn en hoe het beheer van het
Fonds door de Commissie en het toezicht door de
Lid-Staten uitgeoefend wordt, is voorwerp van een
intern akkoord tussen de Lid-Staten, ondertekend
op 20 december 1995. Het intern akkoord bepaalt
de omvang van de bijdrage van iedere Lid-Staat
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(België : 503 miljoen ECU of 3,91 %), en de
omvang van de uit vorige Fondsen getransfereerde
middelen. Het bepaalt de bedragen bestemd voor
de ACS-staten en voor de "Landen en gebieden
overzee" (LGO), en hun sectorale opsplitsing,
evenals de verrichtingen van de Europese Investeringsbank in de ACS en de LGO. Vermits de lasten
langs Belgische zijde volledig gedragen worden
door de federale DOS (voorheen ABOS), heeft dit
intern akkoord een exclusief federaal karakter, en
waren de deelstaten geen partij bij de ondertekening ervan.
De procedure voor de jaarlijkse afroeping van de
bijdragen aan het Fonds en voor de borgstelling
door de Lid-Staten voor financiële verrichtingen
door de Bank wordt vastgelegd. Nieuw is de bepaling, waarbij de Commissie en de Lid-Staten elkaar
stelselmatig informeren over het beleid per ontvangend land, en waarbij de Lid-Staten inspraak
krijgen over de programmering van de hulp.
Belangrijk zijn ook de bepalingen betreffende de
tenuitvoerlegging van de aanpassingssteun (aanbestedingen). Tenslotte worden de werking van het
Comité van het Fonds en het Comité van Artikel
28 toegelicht. Beide comités samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten moeten toezicht houden op de werkzaamheden van respectievelijk de Commissie en de Bank.
GEPROGRAMMEERDE HULP
Deze term dekt de bijstand zoals die in dialoog met
het betrokken ACS-land wordt vastgelegd in nationale indicatieve programma’s voor een periode van
5 jaar. De onderhandelingen over deze programma’s vonden plaats in de loop van 1996. Een nieuw
artikel 283 bepaalt dat de programmatie binnen
het jaar na de ondertekening moet worden afgerond.
Aan de programmatie zijn vernieuwingen aangebracht, die betrekking hebben op de doelstellingen
van de samenwerking en op de modaliteiten van de
uitkering van de hulp. Zo werd in artikel 4 tegemoet gekomen aan de wens van de Unie om de
doelstellingen en prioriteiten van het ontwikkelingsgebied van de Gemeenschap in rekening te
brengen in de dialoog met iedere ACS-staat. Deze
doelstellingen en prioriteiten zijn weergegeven in
een verklaring van de Gemeenschap (Bijlage II
bis) en zijn dezelfde die opgesomd zijn in artikel
133 U van het Verdrag van Maastricht (duurzame
economische en sociale ontwikkeling, geleidelijke
en harmonieuze integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie, strijd tegen de
armoede, versterking van de democratie en de
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rechtsstaat, eerbied voor mensenrechten en fundamentele vrijheden).Het is de bedoeling dat complementariteit wordt nagestreefd tussen de ontwikkelingsstrategie van ieder ACS-land en de beleidsdoelstellingen van de Gemeenschap (cf. nieuw artikelen 281.2 (a) en (b)).
Wat de modaliteiten betreft, is in de nieuwe artikelen 281 en 282 een grotere soepelheid ingebouwd,
door de invoering van het principe van een programmatie in twee schijven, enerzijds om te vermijden dat de op middellange termijn geprogrammeerde hulp door nieuwe omstandigheden ongebruikt blijft, en anderzijds door de uitkering van de
tweede schijf te verbinden aan de prestaties m.b.t.
de eerste schijf en de stand van de voorbereidingen
van de activiteiten onder de tweede schijf. Dat
belet niet dat bij het begin van de vijfjarige periode
de Gemeenschap aan de betrokken ACS-staat een
duidelijke indicatie geeft over het totaal van de
financiële enveloppe.
STRUCTURELE AANPASSING
De nieuwe schikkingen in dit hoofdstuk (artikelen
243 tot 248) voorzien de aanwending van middelen
uit de enveloppe structurele aanpassing voor regionale integratie en hervorming gericht op intraregionale liberalisering. Tevens werd een versoepeling van de procedures beoogd. In dit kader is ook
het nieuwe artikel 224, d te vermelden, dat een
rechtstreeks begrotingshulp mogelijk maakt aan
landen met een convertibele munt.
TENUITVOERLEGGING
De ACS willen dat locale experten, consultanten
en bedrijven nauwer betrokken worden bij de
identificatie, formulering en uitvoering van programma’s en projecten. Luidens Bijlage LXXXII
moet de problematiek van de toewijzing van contracten en van de rol van de uitvoerende instanties
nader worden onderzocht. België heeft steeds voor
een maximale deelname van plaatselijke know how
aan de uitvoering van de ontwikkelingsactiviteiten
gepleit.
EUROPESE INVESTERINGSBANK
De belangrijkste vernieuwingen betreffen :
– een verbetering van de programmatie-procedures : voortaan krijgt ieder ACS-land een indicatie van de ter beschikking staande kapitalen
(eigen middelen of risicokapitaal) voor de
periode van het tweede Financieel Protocol
(artikel 281.1.b) ;
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– risicokapitaal : artikel 284.2 voorziet de besteding van 50 % van de totale middelen in de
minst ontwikkelde landen, en tenminste 50 %
voor landen die een actieve inspanning doen om
de privé-investeringen aan te moedigen.

De minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden,
Wetenschap en Technologie,
Luc VAN DEN BRANDE

BUITENLANDSE SCHULD
De Gemeenschap stelt in een verklaring (Bijlage
LXXXIV) dat zij op constructieve en concrete
manier wil bijdragen tot de schuldverlichting van
de ACS-landen, dat zij de bespreking hierover wil
verderzetten in de gepaste internationale instellingen, en dat zij bereid is de nog niet gebruikte speciale leningen uit vorige Conventies om te zetten in
giften. Het gaat hier om een bedrag van 135
MECU.

3. DE GOEDKEURINGSPROCEDURE
De Werkgroep Gemengde Verdragen, opgericht
door de Interministeriële Conferentie voor het
Buitenlands Beleid om over het al dan niet
gemengd karakter van een verdrag te delibereren,
legde tijdens haar vergadering van 26 oktober 1995
het dubbel gemengde karakter van de Overeenkomst tot wijziging van de Vierde ACS-EG overeenkomst van Lomé vast. De Werkgroep baseerde
zich hierbij op het gemengde karakter van de
basisconventie van 1989, die in 1991 goedgekeurd
werd door de toenmalige gemeenschapsraden :
naast ontwikkelingssamenwerking bevat deze conventie immers ook bepalingen in verband met
milieubehoud en duurzame ontwikkeling enerzijds
(gewestmateries), en cultuur (gemeenschapsmaterie), anderzijds.

De minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Onderwijs en
Ambtenarenzaken,
Luc VAN DEN BOSSCHE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en
Tewerkstelling,
Theo KELCHTERMANS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting
en Gezondheidsbeleid,
Wivina DEMEESTER-DE MEYER

De Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting,
Leo PEETERS

Krachtens artikel 167, §3 van de grondwet hebben
gemengde verdragen eerst gevolg nadat zij de
instemming van de bevoegde Raden gekregen hebben. Met het oog op deze instemming wordt een
ontwerp van decreet voorgelegd aan het Vlaamse
Parlement.
In het advies dd. 29.07.97 maakte de Raad van
State geen opmerkingen ten gronde. Alleen werd
erop gewezen dat de volledige benaming van de
internationale akten moet worden weergegeven.
Met die vormopmerking werd in het ontwerp rekening gehouden.

De Vlaamse minister van Openbare Werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
Eddy BALDEWIJNS

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
Luc MARTENS
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De Vlaamse minister van Economie, KMO,
Landbouw en Media,
Eric VAN ROMPUY

De Vlaamse minister van Brusselse
Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid,
Brigitte GROUWELS
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VOORONTWERP VAN DECREET

houdende goedkeuring van de volgende internationale akten :
1° Akkoord tot wijziging van de vierde ACS-EG Overeenkomst van Lomé en slotakte,
ondertekend in Mauritius op 4 november 1995
2° Protocol bij de vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de
toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk
Zweden tot de Europese Unie, ondertekend in Mauritius op 4 november 1995*

DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie ;
Na beraadslaging,

BESLUIT :

De minister-president van de Vlaamse regering 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 gemeenschaps- en gewestaangelegenheden.

Artikel 2
De volgende internationale akten zullen wat de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest betreft, volkomen uitwerking hebben :
1) akkoord tot wijziging van de vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé en de slotakte, ondertekend in
Mauritius op 4 november 1995 ;
2) protocol bij de vierde ACS-EG-Overeenkomst naar aanleiding van de toetreding van de republiek Oostenrijk, van de republiek Finland en van het koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, ondertekend in
Mauritius op 4 november 1995.
Brussel,

De minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,
Luc VAN DEN BRANDE
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De minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
Luc VAN DEN BOSSCHE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Theo KELCHTERMANS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
Wivina DEMEESTER-DE MEYER

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting,
Leo PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
Eddy BALDEWIJNS

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
Luc MARTENS

De Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media,
Eric VAN ROMPUY

De Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke Kansenbeleid,
Anne VAN ASBROECK
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ONTWERP VAN DECREET

De minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Onderwijs en
Ambtenarenzaken,

DE VLAAMSE REGERING,
Luc VAN DEN BOSSCHE
Op voorstel van de minister-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie ;
De Vlaamse minister van Leefmilieu en
Tewerkstelling,

Na beraadslaging,

Theo KELCHTERMANS
BESLUIT :

De minister-president van de Vlaamse regering is
ermee belast, in naam van de Vlaamse regering, bij
het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in
te dienen, waarvan de tekst volgt :

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en
Gezondheidsbeleid,
Wivina DEMEESTER-DE MEYER

Artikel 1
Dit decreet regelt gemeenschaps- en gewestaangelegenheden.

Artikel 2
De volgende internationale akten zullen wat de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
betreft, volkomen uitwerking hebben :
1) overeenkomst tot wijziging van de vierde ACSEG-Overeenkomst van Lomé en de slotakte,
ondertekend in Mauritius op 4 november 1995 ;
2) protocol bij de vierde ACS-EG-Overeenkomst
naar aanleiding van de toetreding van de republiek
Oostenrijk, van de republiek Finland en van het
koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, ondertekend in Mauritius op 4 november 1995.
Brussel, 23 september 1997.

De Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting,
Leo PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
Eddy BALDEWIJNS

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
Luc MARTENS

De minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden, Wetenschap en
Technologie,

De Vlaamse minister van Economie, KMO,
Landbouw en Media,

Luc VAN DEN BRANDE

Eric VAN ROMPUY
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De Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid,
Brigitte GROUWELS
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