RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving
advies 57.742/1
van 13 juli 2015
over
een voorontwerp van decreet ‘houdende instemming met de
overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Montenegro
inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door
bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair
personeel, ondertekend te Brussel op 9 juni 2010’
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Op 23 juni 2015 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed verzocht binnen een termijn van dertig
dagen, van rechtswege verlengd tot 7 augustus 2015,1 een advies te verstrekken over een
voorontwerp van decreet ‘houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk
België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde
gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 9 juni 2010’.
Het voorontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 9 juli 2015. De kamer was
samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Wilfried VAN VAERENBERGH en
Wouter PAS, staatsraden, Marc RIGAUX en Michel TISON, assessoren, en Greet VERBERCKMOES,
griffier.
Het verslag is uitgebracht door Thomas MAES, adjunct-auditeur.
Het advies is gegeven op 13 juli 2015.
*
Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich beperkt tot het onderzoek
van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond2, alsmede van de vraag
of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.
Dat onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
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Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege wordt verlengd met
vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en
15 augustus.
Aangezien het om een voorontwerp van decreet gaat, wordt onder “rechtsgrond” de overeenstemming met de
hogere rechtsnormen verstaan.
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