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SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSENSAMENWERKINGSAKKOORD TUSSENSAMENWERKINGSAKKOORD TUSSENSAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN    

DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST ENDE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST ENDE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST ENDE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN    

DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DEDE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DEDE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DEDE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE    

ALGEMENEALGEMENEALGEMENEALGEMENE SAMENWERKINGSAMENWERKINGSAMENWERKINGSAMENWERKING    

 

 

 

 

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 

 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 92bis, §1, 

ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 

juli 1993 en 6 januari 2014; 

 

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige 

Gemeenschap, artikel 55, gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006;  

 

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 14 februari 2001 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het 

Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene 

samenwerking; 

 

Overwegende dat de institutionele hervormingen die in België werden doorgevoerd, onder meer 

naar aanleiding van de zesde staatshervorming, een actualisering van het samenwerkingsakkoord 

van 14 februari 2001 noodzakelijk maken; 

 

Overwegende dat het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Parlement, met 

toepassing van artikel 139 van de Grondwet, beslist hebben de uitvoering van sommige 

bevoegdheden van het Waalse Gewest toe te kennen aan de Duitstalige Gemeenschap;  

 

Steunend op het belang dat beide hechten aan hun vriendschapsbanden en aan 

gemeenschappelijke waarden van vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en solidariteit;  

 

In hun verlangen de bestaande samenwerking te bevestigen; 

 

Met de bedoeling deze samenwerking uit te breiden tot nieuwe beleidsvelden zoals die in dit 

samenwerkingsakkoord worden bepaald en voor zover die tot de bevoegdheid van de partijen 

behoren, om zo bij te dragen tot het scheppen van nauwere banden tussen Vlaanderen en de 

Duitstalige Gemeenschap; 

 

 

Ervan overtuigd dat deze vernieuwde samenwerking zal bijdragen tot meer wederzijds begrip en 

vriendschap; 

 



2/5 

De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in 

de persoon van haar minister-president en de Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door 

haar regering, in de persoon van haar minister-president, hierna „de partijen“; 

 

 

KOMEN OVEREEN WAT VOLGT : 

 

 

Art. 1.Art. 1.Art. 1.Art. 1.    AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 

De partijen wensen samen te werken op de terreinen waarvoor ze in gelijke mate bevoegd zijn.  

 

De partijen intensifiëren hun samenwerking op het gebied van onderwijs en vorming, cultuur, 

toerisme, sport, tewerkstelling, gezondheidszorg en welzijn, internationale samenwerking en 

buitenlandse zaken, lokale besturen, jeugd, onroerend erfgoed en mediabeleid.  

 

De samenwerkingsterreinen, vermeld in het tweede lid, kunnen worden aangevuld met andere 

bevoegdheden, in het bijzonder die waarvan de uitvoering door het Waalse Gewest is toegekend of 

zal worden toegekend aan de Duitstalige Gemeenschap. 

 

Beide partijen bevorderen de samenwerking tussen de verenigingen, instellingen en ondernemingen 

die werkzaam zijn in de bovengenoemde domeinen. Ze steunen eveneens de uitwisseling van 

ervaringen inzake technische, technologische en administratieve knowhow tussen hun respectieve 

administraties. 

    

Art. 2. OnderwijsArt. 2. OnderwijsArt. 2. OnderwijsArt. 2. Onderwijs    en vormingen vormingen vormingen vorming    

 

Beide partijen bevorderen de uitwisseling van informatie, onderwijservaring, bevindingen van 

deskundigen en onderzoek, documentatie en publicaties uit het onderwijsveld. Ze moedigen 

rechtstreekse samenwerking en contacten aan tussen hun onderwijsinstellingen en bevorderen de 

uitwisseling van onderwijzend personeel, leerlingen en studenten. 

 

Art. 3. CultuurArt. 3. CultuurArt. 3. CultuurArt. 3. Cultuur    

 

Beide partijen steunen acties die bijdragen tot een betere wederzijdse kennis, begrip en waardering 

van ieders taal en cultuur. Zij nemen hiervoor gemeenschappelijke initiatieven die de dialoog tussen 

de culturele actoren onderling bevorderen. De samenwerking bevindt zich vooral op het vlak van de 

kunsten, musea, architectuur, non-formele volwassenenvorming, openbaar bibliotheekwerk, 

culturele centra, amateurkunsten, het jeugdwerk, het cultureel erfgoed en de media.  

    

Art. 4. ToerismeArt. 4. ToerismeArt. 4. ToerismeArt. 4. Toerisme    

    

Beide partijen steunen en bevorderen de samenwerking tussen specialisten op het gebied van het 

toerisme en wisselen ervaringen en informatie uit. Ze moedigen de samenwerking aan tussen 

gespecialiseerde private en openbare instellingen op dit gebied. De partijen onderzoeken of 

gezamenlijke acties in derde landen of regio's mogelijk zijn.  

 

 

 

 

 

Art. 5. SportArt. 5. SportArt. 5. SportArt. 5. Sport 
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Beide partijen steunen en bevorderen de samenwerking op het gebied van sport. Ze moedigen de 

opleiding van sportlui en trainers, de deelname aan sportkampen en -evenementen en de 

samenwerking tussen sportorganisaties aan.  

    

Art. 6. TArt. 6. TArt. 6. TArt. 6. Tewerkstellingewerkstellingewerkstellingewerkstelling    

Beide partijen werken samen op het gebied van tewerkstelling, meer bepaald met betrekking tot de 

beroepsopleiding en de vorming, de arbeidsbemiddeling en de programma's voor hertewerkstelling. 

De samenwerking gebeurt zowel via de bevoegde administraties binnen de beide ministeries als via 

openbare instellingen.  

    

Art. 7. Gezondheidszorg en WArt. 7. Gezondheidszorg en WArt. 7. Gezondheidszorg en WArt. 7. Gezondheidszorg en Welzijnelzijnelzijnelzijn    

 

Beide partijen werken samen op het gebied van welzijn en gezondheid. In het bijzonder kunnen er 

samenwerkingsverbanden worden aangegaan op het gebied van welzijnsonderzoek, 

maatschappelijk werk, armoedebestrijding, gezinsbeleid, kinderopvang, integratie van migranten, 

gezinszorg, thuiszorg, bejaardenzorg en bijzondere jeugdbijstand. Zij kunnen ook samenwerken op 

het gebied van de organisatie en erkenning van de gezondheidszorg en zorgberoepen, 

gezondheidspromotie en ziektepreventie.  

 

Art. 8. Internationale samenwerkingArt. 8. Internationale samenwerkingArt. 8. Internationale samenwerkingArt. 8. Internationale samenwerking/Buitenlandse zaken/Buitenlandse zaken/Buitenlandse zaken/Buitenlandse zaken        

 

Met betrekking tot de domeinen waarvoor dit samenwerkingsakkoord geldt, streven de partijen 

naar samenwerking in het kader van de Europese Unie en internationale organisaties. Daartoe 

zullen de partijen overleg plegen en elkaar informeren over hun respectieve standpunten. Beide 

partijen zullen ook, gebruikmakend van hun bestaande netwerk aan diplomatieke en andere 

contacten, elkaar faciliteren bij het leggen van internationale relaties.  

 

Art. 9. Art. 9. Art. 9. Art. 9. Lokale besturen Lokale besturen Lokale besturen Lokale besturen     

 

In verband met de intergemeentelijke samenwerking, de grensoverschrijdende samenwerking, de 

toezichthoudende rol van de regionale overheid en de financiële stromen, werken beide partijen 

samen qua informatie-uitwisseling en praktische toepassing.  

 

Art. 10. Art. 10. Art. 10. Art. 10. JeugdJeugdJeugdJeugd    

 

Beide partijen werken nauw samen in verband met het jeugdwerkbeleid en de deelname aan 

internationale delegaties. 

    

Art. 11. Onroerend Erfgoed Art. 11. Onroerend Erfgoed Art. 11. Onroerend Erfgoed Art. 11. Onroerend Erfgoed     

 

De internationale samenwerking in het algemeen en de onderlinge afstemming van internationale 

verklaringen in het bijzonder, samen met de informatie-uitwisseling inzake erfgoedbeleid en beheer, 

kunnen het voorwerp van samenwerking vormen. 
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Art. 12. MediabeleidArt. 12. MediabeleidArt. 12. MediabeleidArt. 12. Mediabeleid    

 

Beide partijen plegen overleg en wisselen informatie uit over het filmbeleid en in verband met de 

Taks Shelter. 

    

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 13333. Coördinatie. Coördinatie. Coördinatie. Coördinatie    

 

Met het oog op de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord richten beide partijen de Gemengde 

Commissie Vlaanderen-Duitstalige Gemeenschap (hierna Gemengde Commissie) op. De Gemengde 

Commissie zal telkens een evaluatie voorbereiden, opmaken en aannemen over de samenwerking 

van de afgelopen drie jaar alsook een werkprogramma goedkeuren voor de volgende drie jaar. Ze 

vergadert afwisselend in Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap en ziet toe op de uitvoering, 

werking en interpretatie van dit samenwerkingsakkoord. De Gemengde Commissie kan binnen de 

verschillende administraties contactpersonen aanwijzen en opdracht geven aan werkgroepen om 

tussentijdse vergaderingen te beleggen om de uitvoering van de werkprogramma's te ondersteunen. 

 

Beide partijen richten een politiek-ambtelijk coördinatieteam op, samengesteld uit een beperkt 

aantal vertegenwoordigers van zowel het ambtelijk als het politiek niveau. Het coördinatieteam 

komt minstens eenmaal om de drie jaar samen en roept, indien ze dit nodig acht, de Gemengde 

Commissie samen. Het coördinatieteam kan op vraag van een van de partijen worden 

samengeroepen.  

Om de drie jaar brengt elke partij verslag uit over de samenwerking aan haar respectievelijke 

parlement. 

 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 14444....    Slotbepaling Slotbepaling Slotbepaling Slotbepaling     

 

Dit samenwerkingsakkoord vervangt het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, 

het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene 

samenwerking, ondertekend te Eupen op 14 februari 2001. 

  

Het treedt in werking op de 10e dag na de publicatie van de definitieve goedkeuring van het laatste 

instemmingsdecreet in het Belgisch Staatsblad. 

 

Dit samenwerkingsakkoord wordt gesloten voor een periode van vijf (5) jaar. 

Daarna wordt het automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens twee (2) jaar. 

Elke partij kan het samenwerkingsakkoord opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling 

aan de andere partij, met een opzegperiode van zes (6) maanden. 
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Bij beëindiging nemen de partijen de nodige maatregelen om de voltooiing te garanderen van alle 

gezamenlijke projecten die op basis van dit samenwerkingsakkoord werden opgezet. 

 

 

Opgesteld in Brussel op 24 februari 2016, in twee originele exemplaren, elk in het Nederlands, en het 

Duits, waarbij de twee versies gelijkelijk rechtsgeldig zijn.  

 

 

Voor de Vlaamse Gemeenschap en Voor de Duitstalige Gemeenschap, 

het Vlaamse Gewest, de minister-president  de minister-president van de regering van de       

van de Vlaamse regering en de minister  Duitstalige Gemeenschap  

van Buitenlands Beleid en Onroerend  

Erfgoed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geert Bourgeois  Oliver Paasch  


