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SAMENWERKING MET DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN 
 

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
(artikel 6, §§ 2bis, 3, 3bis, 4, 5 en 8, en artikel 11, tweede lid) 

 
Art. 6 

 
§ 1. (niet opgenomen). 

 
§ 2. (niet opgenomen). 

 
§ 2bis. De betrokken gewestregeringen en de federale overheid plegen onderling overleg voor de 

voorbereiding van de onderhandelingen en de beslissingen, alsmede voor het opvolgen van de 
activiteiten van de Europese instellingen die betrekking hebben op het landbouwbeleid.  

 
§ 3. Er wordt overleg gepleegd tussen de betrokken Regeringen en de bevoegde federale overheid: 

 
1° over de uitoefening van de provinciale gedeconcentreerde bevoegdheden, in geval van opheffing 

van de provinciale instellingen; 
 
2° voor iedere maatregel op het gebied van het energiebeleid, buiten de bevoegdheden opgesomd in 

§ 1, VII; 
 
3° over de grote lijnen van het nationaal energiebeleid; 
 
4° voor de minimale technische veiligheidsnormen inzake het bouwen en onderhouden van havens, 

dijken, luchthavens en vliegvelden; 
 
5° voor de werken uit te voeren ten behoeve van Europese en internationale instellingen; 
 
6° voor het luchtverkeer op de regionale luchthavens en openbare vliegvelden, en voor de rechten die 

er betrekking op hebben; 
 
7° (opgeheven).  

 
§ 3bis. Er wordt overleg gepleegd tussen de betrokken Regeringen en de betrokken federale overheid 

over: 
 
1° het uitwisselen van informatie tussen de diensten voor opleiding, werkloosheid en bemiddeling, 

alsmede over de initiatieven met betrekking tot de programma's voor wedertewerkstelling van de 
niet-werkende werkzoekenden;  

 
2° de planning, de functionaliteit en de compatibiliteit van het autosnelwegen- en waterwegennet; 
 
3° de samenwerking tussen de spoorwegen, enerzijds, en de maatschappijen voor stads- en 

streekvervoer, anderzijds, met het oog op de coördinatie en de bevordering van het openbaar 
vervoer; 

 
4° de wijziging van de opdrachten bedoeld in artikel 5, § 1, III, tweede lid; 
 
5° de maatregelen die een weerslag hebben op het landbouwbeleid; 
 
6° het vaststellen van de regels van politie over het verkeer op waterwegen. 
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§ 4. De Regeringen worden betrokken bij: 
 
1° het ontwerpen van de federale regelingen inzake produktnormen, bedoeld in § 1, II, tweede lid, 1°; 
 
2° (opgeheven); 
 
3° het ontwerpen van de regels van de algemene politie met uitzondering van de regels van politie 

over het verkeer op waterwegen bedoeld in § 1, X, 10°, en de reglementering op het verkeer en 
vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake verkeers- en vervoermiddelen; 

 
Indien, wat de opstelling van de politieregels voor het wegverkeer betreft, in het kader van deze 
betrokkenheid een ongunstig advies wordt uitgebracht door een van de betrokken regeringen, 
organiseert de bevoegde federale overheid een interministeriële conferentie alvorens een 
beslissing te nemen. Bij gebrek aan een akkoord, neemt de federale Ministerraad de uiteindelijke 
beslissing. 
 
Elke gewestregering kan wijzigingen aan de politieregels voor het wegverkeer voorstellen. De 
bevoegde federale overheid legt die ter overleg voor aan de regeringen van de drie gewesten. In 
geval van een consensus over die wijzigingen, neemt de Koning ze aan of dient Hij ze in de Kamer 
van volksvertegenwoordigers; 

 
4° het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie en de uitwerking van de veiligheid van het 

luchtverkeer op de regionale luchthavens en de openbare vliegvelden; 
 
5° de uitwerking van de studies over de perspectieven van energiebevoorrading bedoeld in artikel 6, § 

1, VII, tweede lid; 
 
6° het ontwerpen van de federale algemene bepalingen bedoeld in artikel 9, § 1, tweede lid, van de 

wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming; 
 
7° het ontwerpen van federale algemene bepalingen bedoeld in artikel 189 van de nieuwe 

gemeentewet; 
 
8° het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie en de werking van het nationaal 

crisiscentrum. 
 
§ 4bis. (niet opgenomen). 
 
§ 5. De federale overheid en de betrokken Gewestregeringen bepalen in overleg de wijze waarop het 

beleid inzake in-, uit-, en doorvoer van afvalstoffen kan worden gecoördineerd. 
 
§ 5bis. (niet opgenomen). 
 
§ 6. (niet opgenomen). 
 
§ 6bis. (niet opgenomen). 
 
§ 7. (niet opgenomen). 
 
§ 8. Indien een voorstel van wet, decreet of ordonnantie een materie betreft, bedoeld in de §§ 2, 2bis, 

3, 3bis, 4, 5, en in artikel 11, tweede lid, vindt het overleg, de betrokkenheid of de adviesverlening van de 
federale overheid en de betrokken Gemeenschaps- of Gewestregeringen plaats volgens de regelen 
bepaald in het reglement van de Wetgevende Kamer of het Parlement waarbij het voorstel van wet, 
decreet of ordonnantie wordt ingediend. 

 
 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln2044&anchor=ln2044-15&bron=doc
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Art. 11 
 

(Eerste lid niet opgenomen). 
 

Het eensluidend advies van de Ministerraad is vereist voor iedere beraadslaging in de Gemeenschaps- 
of Gewestregering over een voorontwerp van decreet waarin een straf of een strafbaarstelling is 
opgenomen waarin Boek I van het Strafwetboek niet voorziet. 

 
(Derde lid niet opgenomen). 

 


