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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2020/43936 ]

20 NOVEMBER 2020. — Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2020 tussen
de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende
de uitvoering van een aantal bepalingen van richtlijn 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van
14 december 2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende
stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2020 tussen de Federale Staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal
bepalingen van richtlijn 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de
vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn
2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2020 tussen de Federale Staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal
bepalingen van richtlijn 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de
vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richt-
lijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 november 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

Nota

(1) Zitting 2020-2021
Documenten: – Ontwerp van decreet : 479 – Nr. 1
– Verslag : 479 – Nr. 2
– Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 479 – Nr. 3

Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 18 november 2020.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2020/43936]

20 NOVEMBRE 2020. — Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 24 avril 2020 entre l’État fédéral,
la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’exécution d’un certain
nombre de dispositions de la directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016
concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la Directive
2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 24 avril 2020 entre l’État fédéral, la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’exécution d’un certain nombre de dispositions de la
directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions
nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la Directive 2003/35/CE et abrogeant la direc-
tive 2001/81/CE

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
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Art. 2. Assentiment est porté à l’accord de coopération du 24 avril 2020 entre l’État fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’exécution d’un certain nombre de dispositions de la
directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions
nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive
2001/81/CE.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 novembre 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l’Environnement et
de l’Aménagement du Territoire, de l’Énergie et du Tourisme,

Z. DEMIR

Note

(1) Session 2020-2021
Documents : – Projet de décret : 479 – No 1
- Rapport : 479 – No 2
– Texte adopté en séance plénière : 479 – No 3

Annales – Discussion et adoption : Séance du 18 novembre 2020.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2020/43788]
20 NOVEMBER 2020. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016

tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet

van 16 juli 1993;
- het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, artikel 2bis tot en

met 2quinquies, ingevoegd bij het decreet van 19 juni 2020, artikel 5, artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019,
artikel 17, gewijzigd bij het decreet van 30 maart 2018, artikel 19, vervangen bij het decreet van 5 april 2019, en artikel 26;

- het decreet van 19 juni 2020 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigd Agentschap
“Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”, tot regeling van de taken en bevoegdheden en
tot wijziging van de naam “Hermesfonds”, artikel 82.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 16 juli 2020.
- De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies gegeven op 27 augustus 2020.
- De Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen heeft advies

gegeven op 27 augustus 2020.
- De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft advies gegeven op 7 september 2020.
- De Raad van State heeft advies 68.119/1 gegeven op 3 november 2020.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 voorziet in de opheffing van het Vlaams Agentschap voor Ondernemers-

vorming – Syntra Vlaanderen en in de inkanteling van de taken die Syntra Vlaanderen uitvoert, in diverse entiteiten
van de Vlaamse overheid.

- In opvolging van dit Vlaams Regeerakkoord keurde het Vlaams Parlement op 17 juni 2020 het decreet van
19 juni 2020 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigd Agentschap “Vlaams Agentschap
voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”, tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de
naam “Hermesfonds” goed. Door dat decreet worden de bepalingen uit het opgeheven oprichtingsdecreet van Syntra
Vlaanderen met betrekking tot het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, met enkele aanpassingen, overgenomen in het
decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen. In het gewijzigde decreet van
10 juni 2016 worden verschillende bevoegdheden met betrekking tot het Vlaams Partnerschap Duaal Leren aan de
Vlaamse Regering gegeven.

- Doordat de rechtsgrond van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren wijzigt, wordt ervoor geopteerd om het besluit
van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van
bepaalde aspecten van alternerende opleidingen te vervangen door een nieuw uitvoeringsbesluit van het decreet van
10 juni 2016.

- Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren heeft, in het kader van zijn bevoegdheid om advies te geven over alle
materies die het duaal leren aanbelangen (cfr. art. 13, § 2, 7° van het oprichtingsdecreet Syntra Vlaanderen van
7 mei 2004) over het voorliggend ontwerpbesluit, advies gegeven op 14 september 2020.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het decreet van 19 juni 2020 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigd Agentschap

“Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”, tot regeling van de taken en bevoegdheden en
tot wijziging van de naam “Hermesfonds”.

Initiatiefnemers
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en

Landbouw en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.
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