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advies 69.102/VR
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over
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overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Oekraïne inzake
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Op 24 maart 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management verzocht binnen een
termijn van dertig dagen, verlengd tot vijfenveertig dagen* een advies te verstrekken over een
voorontwerp van decreet ‘houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk
België en Oekraïne inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde
gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op
10 februari 2021’.
Het voorontwerp is door de verenigde kamers onderzocht op 4 mei 2021. De
verenigde kamers waren samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, voorzitter en
Martine BAGUET, kamervoorzitter, Chantal BAMPS, Luc CAMBIER, Bernard BLERO en
Wouter PAS, staatsraden, en Anne-Catherine VAN GEERSDAELE en Wim GEURTS, griffiers.
Het verslag
Tim CORTHAUT, auditeur.

is

uitgebracht

door

Roger WIMMER,

eerste

auditeur

en

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 10 mei 2021.
*

Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat de termijn van dertig dagen verlengd wordt tot vijfenveertig dagen in het
geval waarin het advies gegeven wordt door de verenigde kamers met toepassing van artikel 85bis.
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1.
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 toegespitst op het onderzoek
van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond,1 alsmede van de vraag
of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.
*

STREKKING VAN HET VOORONTWERP VAN DECREET
2.1.
Het om advies voorgelegde voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest2
strekt ertoe in te stemmen met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Oekraïne ‘inzake
het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en
consulair personeel, ondertekend te Brussel op 10 februari 2021’. De Overeenkomst biedt een
kader voor de partners en minderjarige kinderen van het diplomatiek en consulair personeel van
de beide partijen om in het gastland betaalde werkzaamheden te ontplooien.
2.2.
Artikel 1 van de Overeenkomst omschrijft het toepassingsgebied. Artikel 2 van de
Overeenkomst regelt de procedures die familieleden van diplomatiek personeel moeten volgen
om de toelating te krijgen om te werken in de ontvangende staat. Artikel 3 van de Overeenkomst
bevat een waiver van de civiel- en administratiefrechtelijke voorrechten en immuniteiten voor
geschillen die verband houden met handelingen die voortvloeien uit het verrichten van
bezoldigde werkzaamheden. Artikel 4 van de Overeenkomst voorziet in een afstand van
immuniteit met betrekking tot de strafrechtelijke rechtsmacht voor dergelijke handelingen; voor
de tenuitvoerlegging van het vonnis moet echter apart uitdrukkelijk afstand worden gedaan door
de zendstaat. Artikel 5 van de Overeenkomst onderwerpt de bezoldigde activiteiten aan het
belasting- en socialezekerheidsstelsel van de Ontvangende Partij. De overeenkomst is van
onbepaalde duur, maar kan worden opgezegd op een termijn van 6 maanden. Een opzegging heeft
geen gevolgen voor al toegekende toestemmingen. Artikel 7 van de Overeenkomst regelt de
totstandkoming van eventuele toekomstige wijzigingen. De Overeenkomst treedt in werking op
de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag van ontvangst langs diplomatieke weg
door de Partijen van de laatste kennisgeving van de voltooiing van de grondwettelijke en
wettelijke procedures (artikel 8).

BEVOEGDHEID
3.1.
De Werkgroep Gemengde Verdragen heeft op 1 december 2016 het gemengde
karakter van de voorliggende Overeenkomst (tussen de federale overheid, de gewesten en de
Duitstalige Gemeenschap (wegens de overgedragen gewestbevoegdheden)) vastgelegd.

Aangezien het om een voorontwerp van decreet gaat, wordt onder “rechtsgrond” de overeenstemming met de
hogere rechtsnormen verstaan.
2

Zie daarover de opmerkingen over de bevoegdheid en over artikel 1 van het instemmingsdecreet.
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3.2.
In de memorie van toelichting bij het instemmingsdecreet wordt dienaangaande de
volgende verduidelijking gegeven:
“Op 1 december 2016 legde de Werkgroep Gemengde Verdragen (WGV),
adviesorgaan van de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB), het
gemengde karakter van deze overeenkomst vast. Zowel de federale overheid als de
gewesten en de Duitstalige Gemeenschap worden bevoegd geacht. De ICBB heeft deze
beslissing van de WGV op 4 april 2017, via de schriftelijke procedure, stilzwijgend
bekrachtigd.
De overeenkomst zal ondertekend worden volgens formule 1, de
medeondertekening, of formule 2 van de ICBB. Dit wil zeggen één handtekening door een
federale, gewest- of gemeenschapsminister, of een andere gemachtigde, met volmachten
van alle betrokken overheden en in naam van alle betrokken overheden, met de
vermelding in de verdragstekst van de deelstaten in de aanhef en boven de handtekening.
Tot de zesde staatshervorming was deze materie een exclusief federale
bevoegdheid. Ook in de huidige stand van zaken blijven de normen betreffende de
arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken
personen (zgn. arbeidskaart C in de zin van het KB 9 juni 1999 houdende uitvoering van
de wet van 30 april 1999 inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers) een
federale bevoegdheid vanuit regelgevend oogpunt (artikel 6, §1, IX, 3°, BWHI), met dien
verstande dat de gewesten bevoegd zijn om deze normen toe te passen (artikel 6, §1, IX,
4°, BWHI).
De gewesten zijn evenwel bevoegd voor de regelgeving inzake beroepskaarten,
waar de federale overheid enkel bevoegd is voor vrijstellingen van beroepskaarten
verbonden aan de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen (artikel 6, §1, IX,
3°, BWHI). De regelgeving zit momenteel vervat in het KB 2 augustus 1985 houdende
uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige
beroepsactiviteiten der vreemdelingen, zoals gewijzigd bij het KB van 22 augustus 2006.
In het kader van deze Overeenkomst wordt evenwel geen vrijstelling van beroepskaarten
toegekend, maar dienen de betrokken personen die opteren voor een zelfstandige
beroepsactiviteit wel degelijk een beroepskaart aan te vragen (art. 1, §1, a), tweede lid,
KB 2 augustus1985).
Uiteraard is de overeenkomst ook van toepassing op vertegenwoordigers van de
Vlaamse overheid in de diplomatieke en consulaire posten (samenwerkingsakkoord van
17 juni 1994 betreffende de gewestelijke economische en handelsattachés en de
modaliteiten op het vlak van de handelspromotie en samenwerkingsakkoord van 18 mei
1995 betreffende het statuut van de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en
Gewesten in de diplomatieke en consulaire posten) die in Oekraïne zijn of zouden worden
geaccrediteerd.”
3.3.
Met die analyse kan wat betreft de gewestbevoegdheden, inclusief de aan de
Duitstalige Gemeenschap overgedragen gewestbevoegdheden, en de bevoegdheden van de
federale overheid worden ingestemd.
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3.4.
Er dient echter te worden opgemerkt dat in artikel 5 van de Overeenkomst wordt
bepaald dat de begunstigden van de toestemming voor het verrichten van betaalde
werkzaamheden onderworpen zijn aan de belastingstelsels en de socialezekerheidsstelsels van de
Ontvangende Partij ten aanzien van alles wat verband houdt met het verrichten van bedoelde
werkzaamheden in deze Staat, zodat bijgevolg het Belgische sociale zekerheidsstelsel, wat ook de
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gezinsbijslagregeling omvat, van toepassing wordt gemaakt op familieleden van Oekraïense
diplomaten die hier bezoldigde activiteiten uitoefenen.
De bevoegdheid betreffende de gezinsbijslagen is door de bijzondere wet van
6 januari 2014 ‘met betrekking tot de Zesde Staatshervorming’ integraal overgeheveld naar de
gemeenschappen3 en, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, naar de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie.4
Volgens de parlementaire voorbereiding bij deze bijzondere wet omvat de
overgedragen bevoegdheid de volledige bevoegdheid 5 voor zowel de gezinsbijslagen,
geboortepremies en adoptiepremies, of uitkeringen van dezelfde aard als de gezinsbijslagen.6 De
bevoegdheid omvat de gehele kinderbijslagregeling voor werknemers, voor zelfstandigen, voor
overheidspersoneel (met inbegrip van het personeel dat afhangt van de federale overheid en de
diensten of instellingen die daarvan afhangen), alsook de gewaarborgde kinderbijslagregeling. De
bevoegdheid betreft zowel de bevoegdheid voor de gewone kinderbijslag als voor de geboorte- en
adoptiepremie.7
Gelet op het voorgaande is de voorliggende overeenkomst een gemengd verdrag
waarvoor de instemming van niet alleen de federale overheid en de overheden die de
gewestbevoegdheden uitoefenen vereist is, maar ook van de overheden die bevoegd zijn voor de
gezinsbijslagen.

3

Aldus is de Vlaamse Gemeenschap in het Nederlandse taalgebied bevoegd voor de gezinsbijslagen, op grond van
artikel 128, § 2, van de Grondwet en artikel 5, § 1, IV, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ‘tot hervorming
der instellingen’ (hierna: “BWHI”). De Duitstalige Gemeenschap is in het Duitse taalgebied bevoegd voor de
gezinsbijslagen, op grond van artikel 130, § 2, van de Grondwet en artikel 4, § 2, van de wet van 31 december 1983
‘tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap’ iuncto artikel 5, § 1, IV, BWHI.
Voor het Franse taalgebied is de uitoefening van die bevoegdheid door de Franse Gemeenschap overgedragen aan
het Waalse Gewest. Zie artikel 3, 8°, van het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 ‘relatif
aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française’ alsook artikel 3, 8°, van het decreet van het Waalse Gewest van 11 april 2014 ‘relatif aux
compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française’.
4

5

De gemeenschapsbevoegdheid omvat de volledige wetgevings-, uitvoerings- en controlebevoegdheid, het
administratieve beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen.
6

Zie de toelichting bij het voorstel dat geleid heeft tot de bijzondere wet van 6 januari 2014 ‘met betrekking tot de
Zesde Staatshervorming’, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2232/1, 67, en 2013-14, nr. 5-2232/5, 29.
7

Zie Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2232/1, 10-11, 67-68.
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De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bevoegd voor de
gezinsbijslagen, op grond van artikel 5, § 1, IV, BWHI en artikel 63, tweede lid, van de bijzondere wet van
12 januari 1989 ‘met betrekking tot de Brusselse Instellingen’.
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ONDERZOEK VAN DE TEKST VAN DE OVEREENKOMST
Ondertekening
4.
Na de handtekening van de persoon die een verdrag ondertekent namens de
verdragsluitende partijen die hij vertegenwoordigt, dient zijn naam en hoedanigheid te worden
vermeld, zodat duidelijk is om wie het gaat.8

ONDERZOEK VAN HET VOORONTWERP VAN DECREET
5.
Gelet op de voorgaande bevoegdheidsanalyse dient in artikel 1 van het
voorontwerp te worden bepaald dat het instemmingsdecreet eveneens een
gemeenschapsaangelegenheid regelt.

DE VOORZITTER

Wim GEURTS

Marnix VAN DAMME

Zie Beginselen van de wetgevingstechniek. Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire
teksten, Raad van State, 2008, aanbeveling nr. 200, te raadplegen op de internetsite van de Raad van State
(www.raadvst-consetat.be).
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8

DE GRIFFIER

