Advies

Algemene Raad
16 mei 2017

Advies bij het ontwerp van decreet houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 24 februari 2016 tussen de Vlaamse
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
betreffende de bevordering van de algemene samenwerking
Op 4 april verzocht Vlaams minister-president Geert Bourgeois de SARC om een advies te formuleren
bij het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 februari
2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. De
adviestermijn bedraagt 60 dagen.
De Algemene Raad van de SARC formuleerde zijn advies via schriftelijke procedure.

1. Situering
Op 24 februari 2016 ondertekenden Oliver Paasch, minister-president van de Duitstalige
Gemeenschap en Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, een hernieuwd
samenwerkingsakkoord ter bevordering van de algemene samenwerking tussen Vlaanderen en de
Duitstalige Gemeenschap. In het licht van de 6de staatshervorming, waarbij bijkomende
bevoegdheden aan de gewesten werden overgedragen en waarbij ook een overdracht van
bevoegdheden door het Waals Gewest aan de Duitstalige Gemeenschap gebeurde, was een
aanpassing van de bestaande overeenkomst van 14 februari 2001 aan de orde. Tijdens een
gezamenlijke ministerraad op 7 mei 2015 hadden beide regeringen beslist een nieuw akkoord te
sluiten.
Een gemengd politiek-ambtelijk coördinatieteam stond in voor de redactie van een aangepast
voorstel van samenwerkingsakkoord. Op 5 februari 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar
goedkeuring aan dit voorstel. Ondertussen werkte de gemengde commissie aan een nieuw
werkprogramma, dat het akkoord concrete invulling zal geven voor de periode 2016-2018. Het
werkprogramma werd goedgekeurd op de commissievergadering van 1 juni 2016.
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2. Advies
De SARC heeft geen fundamentele opmerkingen bij dit ontwerp van decreet.
De raad wenst te benadrukken dat hij voorstander is van een goede samenwerking met de andere
gemeenschappen en gewesten. Een formeel samenwerkingsakkoord structureert de relaties en biedt
de opportuniteit om, op basis van de periodieke werkprogramma’s, prioriteiten te identificeren.
Het verheugt de SARC dat alle beleidsvelden van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
aan bod komen in zowel het samenwerkingsakkoord als het werkprogramma 2016-2018. De raad ziet
een meerwaarde in de uitwisseling van beleidsinformatie enerzijds en in concrete
samenwerkingsinitiatieven anderzijds, zowel op kleine als op grotere schaal, binnen de eigen
landsgrenzen alsook daarbuiten.

Namens de Algemene Raad,
Luk Verschueren, algemeen voorzitter
Gaëtan Poelman, algemeen secretaris
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