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MEMORIE VAN TOELICHTING
I. ALGEMENE TOELICHTING
1.

Achtergrond

De Internationale Opsporingsdienst (International Tracing Service, ITS) vindt zijn oorsprong in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, waarin vele miljoenen mensen, om
uiteenlopende redenen, vermist en op de vlucht waren. Nog tijdens de oorlog, op 15 februari 1944, werd een Centraal Opsporingsbureau opgericht dat in eerste instantie instond
voor de repatriëring van de eerste golf van bevrijde gevangenen en weggevoerden. De
Internationale Vluchtelingenorganisatie (IRO) nam dit Centrale Opsporingsbureau op 1
juli 1947 over en noemde het de Internationale Opsporingsdienst. Deze dienst werd gevestigd in het Duitse Bad Arolsen en bewaart een enorme hoeveelheid archieven van het naziregime (die onmiddellijk na de oorlog door de westerse geallieerden werden verzameld) en
van de geallieerden zelf, gegroepeerd in drie secties (‘Incarceration’, ‘Forced Labour’ en
‘Displaced Persons’) en ontsloten via een centrale namenindex. Dit archief bevat onder
meer informatie over zowat 17,5 miljoen personen die het slachtoffer waren van opsluiting
en dwangarbeid in Duitse bedrijven. Daarnaast bevat het ook naoorlogse informatie zoals
fiches van ontheemden en documenten over doorgangskampen. Het archief vormt een
enorm rijke en uiterst belangrijke collectie. Via dit archief konden familieleden weer bij
elkaar worden gebracht, of konden nabestaanden het lot van hun verwanten vernemen.
In de loop van 1954 werden, in het kader van de opheffing van de IRO, stappen gezet
om het voortbestaan van de ITS te verzekeren. Het werd onder de leiding geplaatst van
het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK). Op 6 juni 1955 ondertekenden
vertegenwoordigers van tien landen (België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Israël,
Italië, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) de akkoorden van Bonn die het statuut van het archief regelden. Het basisconcept van die
akkoorden is dat het archief een humanitair doel heeft. Daarom werd het vrijwel uitsluitend opengesteld om informatie te verstrekken over het lot van mensen die werden
vervolgd door het naziregime en om door de oorlog verscheurde families te herenigen. Er
werd ook een Internationale Commissie opgericht die de ITS superviseert, en waar ook
België deel van uitmaakt. Zoals overeengekomen in de akkoorden van Bonn, duidt het
ICRK een Zwitserse onderdaan aan als directeur van de ITS. Het voorzitterschap van de
Internationale Commissie wordt volgens een beurtrol telkens voor één jaar uitgeoefend
door een vertegenwoordiger van de ondertussen elf betrokken landen (ook Polen is partij
geworden). Zo was België voorzitter in 2010-11.
Duitsland staat bijna integraal in voor de financiering van de ITS, met uitzondering van
de kosten van het ICRK voor het personeel en de ter beschikking gestelde gebouwen,
die Duitsland slechts gedeeltelijk terugbetaalt. De uitgaven voor 2012 werden begroot op
14,473 miljoen euro, verdeeld als volgt: 12,052 miljoen euro voor personeelskosten, 1,324
miljoen euro voor werkingskosten en materialen, 751.000 euro voor informatica en 346.000
euro voor andere investeringen. Begin 2012 stelde de ITS 297 personeelsleden te werk, van
wie 78% vrouwen. Het gaat in grote meerderheid om personen met de Duitse nationaliteit. Acht personeelsleden hebben de Belgische, Franse, Italiaanse, Poolse, Oostenrijkse of
Portugese nationaliteit.
Na decennia waarin de ITS grotendeels miskend, weinig toegankelijk en zeer bureaucratisch bleef, werd de wens geuit om de dienst open te stellen en te moderniseren. Dat gebeurde zowel door de leiding van de dienst als in de schoot van de internationale gemeenschap. Er was een groeiend bewustzijn dat, op het ogenblik dat het aantal overlevenden van
de Tweede Wereldoorlog afneemt, de voornaamste taak van de ITS moest evolueren van
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een humanitaire functie naar een centrum van historische archieven met een wetenschappelijke opdracht. De humanitaire functie komt immers steeds meer op de achtergrond, al
werd in mei 2011 in de Vlaamse pers nog melding gemaakt van een Letse man, die in 1945
in een vluchtelingenkamp in België gescheiden raakte van zijn moeder, en na 66 jaar, met
haar werd herenigd. Een andere belangrijke beweegreden van de hervorming van de ITS is
de wil van het ICRK om zich terug te trekken uit het beheer van de ITS. Dit zal gebeuren
op 31 december 2012. De rol van het ICRK zal vanaf 1 januari 2013 in belangrijke mate
worden overgenomen door de Federale Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland (het
Bundesarchiv). In de toekomst zullen de archieven worden opengesteld voor wetenschappelijk onderzoek, sensibiliseringscampagnes of onderwijsdoeleinden.
De leden van de Internationale Commissie ondertekenden op 9 december 2011 twee nieuwe overeenkomsten met betrekking tot de taken en het beheer van de ITS. Het betreft
enerzijds de overeenkomst betreffende de Internationale Opsporingsdienst en anderzijds
de partnerschapsovereenkomst inzake de relaties tussen de Federale Archieven van de
Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst.
2.

Vlaamse bevoegdheden en Vlaams beleid

De bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap situeren zich in de artikelen 1 (de rol van
de ITS), 4 (onderzoek) en 5 (herinnering en herdenking). De ITS is een belangrijke wetenschappelijke partner voor Kazerne Dossin, Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum
voor Holocaust en Mensenrechten. Van maart 2012 tot maart 2013 is België voorzitter
van de International Holocaust Remembrance Organization (IHRO, nieuwe naam voor
de Taskforce for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and
Research), die eind juni haar plenaire vergadering hield in Mechelen met de Vlaamse
Gemeenschap als gastheer. Ook de opening van Kazerne Dossin vindt plaats in het kader
van dit Belgische voorzitterschap.
3.

De inhoud van de overeenkomsten

3.1. De overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst
De overeenkomst is gesloten tussen België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Israël,
Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In
haar artikelen 1 tot 7 verruimt zij de taken van de ITS naar gebieden als historisch onderzoek, onderwijs, herdenking en catalogisering waarbij de bestaande hoofdopdracht van
opsporing wordt uitgebreid. In elk van de artikelen van het eerste hoofdstuk worden de
opdrachten van de ITS op het vlak van de instandhouding, het bewaren, catalogiseren en
indexeren van archieven en documenten, het faciliteren van het opzoeken van slachtoffers,
onderzoek, herdenking, steun bij gerechtelijke procedures en andere taken binnen zijn
bevoegdheidsdomein, nader omschreven.
De overeenkomst bevat vervolgens bepalingen over:
– de toegang tot informatie, archieven en documenten (artikelen 8 tot 10);
– de bescherming van de privacy (artikel 11);
– de onschendbaarheid van archieven en documenten (artikel 12);
– de juridische status van de ITS (artikel 13);
– het bestuur van de ITS (artikelen 14 tot 21), met de respectieve rollen van de Internationale Commissie waarin de partijen zetelen, de institutionele partner (de Duitse
Federale Archieven), het ICRK als waarnemer en de directeur;
– de rol van de overeenkomstsluitende partijen (artikelen 22 tot 24), met inbegrip van
de steun door het gastland (Duitsland), dat, gelet op zijn historische verantwoordelijkheid, ook instaat voor de financiering van de ITS;
– vrijwillige bijdragen van zowel openbare als private bronnen (artikel 25);
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– de toetreding tot de overeenkomst, de looptijd, de mogelijkheid tot opzegging, de
ondertekening en voorlopige toepassing en de inwerkingtreding (artikelen 26 tot 30).
3.2.

De partnerschapsovereenkomst inzake de relaties tussen de Federale Archieven van
de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst

Deze partnerschapsovereenkomst is gesloten tussen Duitsland en het voorzitterschap van
de Internationale Commissie voor de ITS namens de verdragspartijen bij de overeenkomst
inzake de Internationale Opsporingsdienst. Daardoor behoeft ook deze overeenkomst de
instemming van alle partijen.
Deze partnerschapsovereenkomst duidt de Federale Archieven aan als institutionele partner van de ITS in de zin van artikel 16 van de overeenkomst inzake de Internationale
Opsporingsdienst (artikel 2). Deze archieven zorgen voor bijstand en advies met betrekking tot het bewaren, restaureren, behouden, catalogiseren en indexeren van de archieven
en documenten die in het bezit zijn van de ITS, en inzake begrotingszaken. De ITS raadpleegt de Federale Archieven met het oog op het aanwerven van personeel, het bepalen van prioriteiten, het opstellen van jaarverslagen, het sluiten van wettelijke transacties
en het plannen, gebruiken en ontwikkelen van informatietechnologie. De gebouwen in
Bad Arolsen worden beheerd door het Duitse Instituut voor Federaal Vastgoed. Dit alles
wordt nader bepaald in artikelen 3 tot 6.
Geschillen over deze partnerschapsovereenkomst worden voorgelegd aan de Internationale
Commissie waarin alle partijen zetelen (artikel 7). De partnerschapsovereenkomst treedt
in werking op dezelfde dag als de overeenkomst zelf, en wordt gesloten voor periode van
vijf jaar, die telkens door een unanieme beslissing van de Internationale Commissie voor
een nieuwe duur van vijf jaar kan worden verlengd. Zij bevat ook regels over voorlopige
toepassing en beëindiging (artikelen 8 tot 10).
II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING VAN DE OVEREENKOMSTEN
1.
I.

De overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst
Doelstellingen en taken

Artikel 1 schetst de rol van de ITS. De dienst blijft fungeren als internationaal centrum
voor het conserveren, in stand houden, catalogiseren en indexeren van de archieven en documenten, om opsporing van slachtoffers, onderzoek, gedenken en herdenken, juridische
ondersteuning en andere taken te vergemakkelijken.
Artikel 2 heeft betrekking op het conserveren, in stand houden, catalogiseren en indexeren. De ITS waarborgt de conservering van de originele archieven en documenten. Als
beheerder van originele archieven en documenten waarborgt de ITS de integriteit ervan,
alsook het in stand houden en voortzetten van de historische structuur van de collectie als
geheel, tenzij de Internationale Commissie anders beslist.
Artikel 3 bepaalt dat de ITS voor humanitaire doeleinden alle relevante informatie
ter beschikking stelt van personen die informatie vragen, vertegenwoordigers van de
Internationale Commissie en gouvernementele of niet-gouvernementele organisaties.
Artikel 4 stelt dat de archieven en documenten beschikbaar zijn voor onderzoek. De ITS
kan ook zelf onderzoek uitvoeren.
Artikel 5 biedt de ITS de mogelijkheid om met het oog op gedenken en herdenken tentoonstellingen te organiseren en educatieve initiatieven te ontplooien, of gedenken en herdenken te faciliteren.
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Artikel 6 heeft betrekking op de juridische ondersteuning die de ITS kan bieden bij processen en andere gerechtelijke procedures. Voor het verlenen van diensten kan de ITS kosten aanrekenen.
Artikel 7 laat de ITS toe om, na een met eenparigheid van stemmen genomen besluit van
de Internationale Commissie, andere taken te verrichten op voorwaarde dat deze verband
houden met informatie in de archieven en documenten.
II.

Toegang tot informatie, archieven en documenten

Artikel 8 bevat regels inzake toegang tot en gebruik van de archieven en documenten voor
vertegenwoordigers in de Internationale Commissie en door de verdragspartijen benoemde verbindingsambtenaren. De toegang wordt in de ruimst mogelijke mate gewaarborgd.
Artikel 9 geeft elke verdragspartij het recht om op verzoek een kopie van de archieven en
documenten te ontvangen. Zij kan deze archieven en documenten toegankelijk maken
voor onderzoek in overeenstemming met de relevante nationale wet- en regelgeving en
gebruiken voor archiefbeheer. De ITS beslist over het inwilligen van verzoeken van staten
die geen partij zijn bij de overeenkomst en van niet-statelijke entiteiten.
Artikel 10 regelt de toegang op afstand. Die toegang wordt verleend op voorwaarde dat de
verzoekende staat de kosten draagt.
III.

Bescherming van persoonsgegevens

Artikel 11 betreft de bescherming van de privacy. De ITS, de Internationale Commissie en
de verbindingsambtenaren nemen maatregelen om te voorkomen dat informatie openbaar
wordt gemaakt over personen die hun belangen of die van hun verwanten zou kunnen
schaden. Het gebruik van persoonsgegevens is onderworpen aan regels die zijn vervat in
richtlijnen die de Internationale Commissie met eenparigheid van stemmen heeft aangenomen.
IV.

Onschendbaarheid van archieven en documenten

Artikel 12 bepaalt dat de archieven en documenten onschendbaar zijn. Zij kunnen niet
worden gevorderd, vastgehouden of in beslag genomen door rechtbanken of andere overheden in het gastheerland. Op het grondgebied van andere verdragspartijen zijn de archieven en documenten onschendbaar in de mate waarin dit is voorzien in het nationale recht.
V.

Rechtspositie

Artikel 13 stelt dat de ITS rechtspersoonlijkheid heeft en volgens het recht van Duitsland
de rechtshandelingen kan verrichten die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn taken en
ook in rechte kan optreden. Daartoe wordt de dienst vertegenwoordigd door zijn directeur. Arbeidsovereenkomsten vallen onder het arbeids- en sociaal recht dat op de arbeidsplaats van toepassing is.
VI.

Bestuur

Artikel 14 gaat over de samenstelling en de werking van de Internationale Commissie.
Artikel 15 beschrijft de rol die de Internationale Commissie speelt. Zij waarborgt de afstemming tussen de partijen ten aanzien van aangelegenheden met betrekking tot de ITS
en verstrekt richtlijnen voor de activiteiten van de ITS.
Artikel 16 heeft betrekking op het sluiten van een partnerschapsovereenkomst die specifieke voorwaarden van het partnerschap tussen de ITS en de institutionele partner vervat.
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De institutionele partner werkt samen met de ITS en diens directeur en adviseert hen bij
de tenuitvoerlegging van het beleid op het vlak van personeelsbeheer, conservering en instandhouding, catalogisering en indexering, en budgettering en auditing.
De partnerschapsovereenkomst inzake de betrekkingen tussen de Federale Archieven van
de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst werd eveneens op 9
december 2011 ondertekend, en wordt samen met de overeenkomst ter instemming voorgelegd.
Artikel 17 biedt de Internationale Commissie de mogelijkheid om adviserende en ondergeschikte organen in te stellen en betrekkingen met andere instellingen aan te gaan.
Artikel 18 stelt dat het ICRK en de institutionele partner worden uitgenodigd een waarnemer bij de Internationale Commissie te benoemen.
Artikel 19 maakt het niet-gouvernementele organisaties mogelijk voorstellen te doen aan
de Internationale Commissie en deel te nemen aan de beraadslagingen daarover.
Artikel 20 betreft de benoeming van de directeur van de ITS en verleent hem of haar
dezelfde voorrechten en immuniteiten die consulaire ambtenaren in Duitsland genieten,
behalve indien hij of zij Duits staatsburger is of in Duitsland zijn vaste verblijfplaats heeft.
Artikel 21 legt de verantwoordelijkheden van de directeur vast.
VII.

Rol van de staten die partij zijn

Artikel 22 bepaalt dat de verdragsluitende partijen op verzoek bijstand verlenen aan de
ITS bij het uitvoeren van zijn opsporingstaak. Die bijstand wordt verleend in overeenstemming met het relevante nationale recht en wordt niet verleend indien hij indruist tegen
de belangen van de betrokken staat of afbreuk zou doen aan de eigendomsrechten op
dergelijke documenten.
Artikel 23 geeft aan dat de verdragspartijen en het ICRK het recht hebben voor eigen rekening een permanent verbindingskantoor te onderhouden bij de ITS.
Artikel 24 regelt de financiering van de ITS. De reguliere begroting wordt bezorgd aan de
Duitse Regering en gefinancierd door Duitsland. De Federale Rekenkamer van Duitsland
kan, in samenwerking met de directeur van de ITS, de boekhouding controleren en het
functioneren, de rechtsmatigheid en de naleving op het gebied van financieel beheer onderzoeken.
VIII. Vrijwillige bijdragen
Artikel 25 stelt dat de ITS in aanvulling van de in artikel 24 genoemde financiering, vrijwillige bijdragen kan vragen uit openbare en particuliere bronnen en deze aannemen. De ITS
stelt de Internationale Commissie in kennis van die bijdragen en van de herkomst ervan.
IX. Slotbepalingen
Artikel 26 voorziet de toetreding tot de overeenkomst voor elke staat die daartoe is uitgenodigd.
Artikel 27 bepaalt dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd van kracht blijft, maar elke
verdragspartij heeft de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1816 (2012-2013) – Nr. 1

8

Artikel 28 heeft betrekking op de ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst. De elf staten van de ITS hebben de overeenkomst ondertekend op 9 december
2011, datum waarop zij werd opengesteld voor ondertekening. Daarmee werd voldaan
aan de voorwaarde voor voorlopige toepassing vanaf 1 januari 2013.
Artikel 29 bepaalt de inwerkingtreding van de overeenkomst. De overeenkomst treedt in
werking op de laatste van twee data: 1 januari 2013 of de eerste dag van de maand die
volgt op de datum waarop de elf verdragspartijen de depositaris hebben meegedeeld dat
hun interne instemmingsprocedure is afgerond. Vanaf de datum van inwerkingtreding zal
de overeenkomst in de plaats treden van de overeenkomst van 1955, zoals gewijzigd. Na
de inwerkingtreding blijven alle besluiten en richtlijnen van de Internationale Commissie
van kracht tot wanneer de Internationale Commissie anders beslist.
Artikel 30 duidt de Bondsrepubliek Duitsland aan als depositaris van de overeenkomst.
De overeenkomst werd opgesteld in het Engels, het Frans en het Duits waarbij de drie
teksten rechtsgeldig zijn.
2.

De partnerschapsovereenkomst inzake de betrekkingen tussen de Federale Archieven van
de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst

Preambule
De ondertekenaars – de voorzitter van de Internationale Commissie en de Bondrepubliek
Duitsland – brengen in herinnering dat de verdragspartijen bij de overeenkomst de voorzitter machtigen om een overeenkomst te sluiten met een institutionele partner. De Federale
Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland toonde zich bereid om de rol van institutionele partner te aanvaarden.
Artikel 1 geeft een definitie van ‘voorzitter’, ‘Internationale Opsporingsdienst’ en ‘Federale
Archieven’.
Artikel 2 bepaalt dat overeenkomstig artikel 16 van de ITS-overeenkomst, de Federale
Archieven de aangewezen institutionele partner zijn.
Artikel 3 stelt dat de ITS ondersteuning en adviezen vraagt aan en krijgt van de Federale
Archieven. De ITS en de Federale Archieven werken samen bij de ontwikkeling van prioriteiten en de voorbereiding van professionele principes, plegen regelmatig overleg over
de samenwerking en houden de historische structuur van de archieven en documenten in
stand. Wat betreft de toegang tot de archieven en documenten zijn de ITS-overeenkomst
en de besluiten en richtlijnen van de Internationale Commissie doorslaggevend.
Artikel 4 legt de verantwoordelijkheid voor het personeelsbeheer bij de directeur van de
ITS. De ITS en de Federale Archieven overleggen over het aantrekken van senior medewerkers en zien erop toe dat archiefmedewerkers voldoen aan internationaal erkende
normen.
Artikel 5 betreft het opstellen van een voorlopige begroting en het indienen van de financiële verantwoording over het voorafgaande boekjaar. Ook hier bieden de Federale
Archieven op verzoek van de ITS, ondersteuning en advies, in het bijzonder met betrekking tot de financiële gevolgen van initiatieven tot conservering en instandhouding, met
inbegrip van een economisch haalbaarheidsonderzoek voorafgaand aan elke aankoop van
meer dan 125.000 euro. Tijdens het opstellen van de voorlopige begroting wordt prioriteit
gegeven aan de toewijzing van middelen voor de uitvoering van beleidsbeslissingen en
door de ITS vastgestelde mandaten.
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Artikel 6 regelt andere aangelegenheden zoals het overleg tussen de ITS en Federale
Archieven over het uitwerken van prioriteiten en de financiële gevolgen daarvan, en over
het verrichten van rechtshandelingen, het beheer van de gebouwen in Bad Arolsen, de
planning, het gebruik en de ontwikkeling van informatietechnologie en het advies van
externe deskundigen.
Artikel 7 bepaalt dat geschillen die niet door onderling overleg kunnen worden opgelost,
ter behandeling worden voorgelegd aan de Internationale Commissie.
Artikel 8 regelt de inwerkingtreding en de looptijd van de overeenkomst. Deze partnerschapsovereenkomst treedt in werking op dezelfde datum als de ITS-overeenkomst. Zij
geldt voor een tijdvak van vijf jaar dat kan worden verlengd. Indien niet tot een verlenging
wordt besloten, eindigt de overeenkomst en wordt het institutionele partnerschap beëindigd. De partnerschapsovereenkomst wordt voorlopig toegepast gedurende de periode
waarop dat voor de ITS-overeenkomst het geval is.
Artikel 9 voorziet de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.
Artikel 10 stelt dat de ITS en de Federale Archieven samenwerken om lopende zaken af te
ronden ingeval van het aflopen of opzeggen van de partnerschapsovereenkomst.
De partnerschapsovereenkomst werd eveneens opgesteld in het Engels, het Frans en het
Duits, waarbij de drie teksten gelijkelijk authentiek zijn.
III. PROCEDUREVERLOOP
1.

Gemengd karakter en ondertekening

Tijdens zijn vergadering van 17 maart 2010 legde de werkgroep Gemengde Verdragen
(WGV), adviesorgaan van de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB),
het gemengde karakter vast. Zowel de federale overheid als de gemeenschappen worden
bevoegd geacht. Ingevolge de beslissing van de ICBB van 9 juli 2008 worden de leden van
de ICBB geacht met de in de WGV bereikte consensus in te stemmen, behoudens bezwaar
binnen de dertig dagen na de notificatie van het verslag aan hen. In een brief van 5 juli
2010 deelde de voorzitter van de ICBB mee dat geen enkel bezwaar werd geformuleerd.
De ICBB heeft de consensus in de WGV dus stilzwijgend bekrachtigd en die bijgevolg
uitvoerbaar gemaakt.
Vooral de onderhandelingen met de Federale Archieven sleepten lang aan. Pas eind november 2011 werd overeenstemming bereikt over de definitieve tekst. Het Franse voorzitterschap wilde al kort nadien, op 9 december, overgaan tot ondertekening. Om diplomatieke motieven heeft België, mede in het licht van zijn nakende voorzitterschap van de
International Holocaust Remembrance Organization, het verdrag ook op die dag ondertekend, en werden de volmachten pas nadien aan de Bondsrepubliek Duitsland overgemaakt.
Op 19 maart 2012 heeft België een verklaring neergelegd waarin staat dat door de ondertekening namens het Koninkrijk België, zowel de federale overheid als de gemeenschappen
betrokken zijn.
2.

Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SAR iV)

In zijn advies van 19 april 2012 (advies 2012/7) sloot de SARiV zich aan bij het voorontwerp van instemmingsdecreet.
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De Raad spoort de Vlaamse overheid aan om te onderzoeken of er, naast de samenwerking met Kazerne Dossin, geen interessante aanknopingspunten zijn met de herdenking
van de Eerste Wereldoorlog. Volgens de Raad bestaan er parallellen tussen de activiteiten
van de ITS en de herdenkingen van WO I, zoals de ‘Flanders Fields Declaration’. De Raad
stelt ook voor om te onderzoeken of de Internationale Commissie in Vlaanderen zou kunnen vergaderen in de periode 2014-2018.
De Raad vraagt ook dat bij de aanstelling van een nieuwe Belgische vertegenwoordiger bij
de ITS, overleg zou worden gepleegd tussen de federale overheid en de gefedereerde overheden. De Raad is van mening dat via dat overlegkader ook de informatie-uitwisseling en
het overleg over de standpuntbepaling voor de Internationale Commissie kunnen verlopen.
Het lijdt geen twijfel dat in de toekomst, zeker wat het onderzoek en documentatiecentrum
betreft, samengewerkt zal worden tussen ITS en Kazerne Dossin. In hoeverre er een link
kan worden gelegd met activiteiten rond de Eerste Wereldoorlog kan, wanneer Kazerne
Dossin op kruissnelheid is, geval per geval worden bekeken.
Het CoorMulti-systeem wordt nu al gebruikt voor standpuntbepaling en informatie-uitwisseling rond aanverwante onderwerpen, zoals de International Holocaust Remembrance
Organization of restitutie in het kader van de Holocaust Era Assets Conference. In de
marge daarvan werd regelmatig ook bericht over het transformatieproces van de ITS.
Voor Vlaanderen neemt, naast de departementen, vaak ook Kazerne Dossin deel aan deze
vergaderingen. Wanneer de ITS in de toekomst nog meer een centrum van historische archieven met een wetenschappelijke opdracht wordt, dan zullen zulke vergaderingen over
de ITS ongetwijfeld frequenter worden.
3.

Advies van de Raad van State

De Raad van State maakte geen opmerkingen in zijn advies van 25 september 2012 met
kenmerk 51.922/3.
4.

Inwerkingtreding

Overeenkomstig artikel 24.1 is het de bedoeling dat de overeenkomst in werking zou treden op 1 januari 2013, tenzij niet alle partijen haar tegen die datum hebben bekrachtigd.
In dat laatste geval zal zij in werking treden op de eerste dag van de maand volgend op de
datum van de laatste bekrachtiging. Gelet op de wens van het ICRK om zich op 31 december 2012 uit de ITS terug te trekken, is een spoedige ratificatie gewenst.
De partnerschapsovereenkomst treedt overeenkomstig haar artikel VII.1 op dezelfde dag
in werking en blijft van kracht voor een periode van vijf jaar, die bij unanieme beslissing
van de Internationale Commissie van de ITS hernieuwd kan worden.

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

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1816 (2012-2013) – Nr. 1

13

Voorontwerp van decreet houdende instemming met
de overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst en met de
partnerschapsovereenkomst inzake de relaties tussen de Federale Archieven
van de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst,
ondertekend in Berlijn op 9 december 2011
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 gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. De overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst, ondertekend in
Berlijn op 9 december 2011, zal volkomen gevolg hebben.

./.
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Art. 3. De partnerschapsovereenkomst inzake de relaties tussen de Federale
Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst,
ondertekend in Berlijn op 9 december 2011, zal volkomen gevolg hebben.
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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 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 gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. De overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst, ondertekend in Berlijn
op 9 december 2011, zal volkomen gevolg hebben.
Art. 3. De partnerschapsovereenkomst inzake de relaties tussen de Federale Archieven van
de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst, ondertekend in Berlijn
op 9 december 2011, zal volkomen gevolg hebben.
Brussel, 9 november 2012.

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