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ADVIES 31.593/1
VAN DE AFDELING WETGEVING
VAN DE RAAD VAN STATE
________-__--__--_-_--_---

De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, eerste
kamer, op 27 april 2001 door de minister-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting,
Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden verzocht hem
van advies te dienen over een voorontwerp van decreet
"houdende instemming met
_

de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek inzake de wederzijdse bevordering en bescherondertekend in Algiers op
ming van investeringen,
24 april 1991,

_

de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Econoinzake de
Tunesië
republiek
Unie en de
mische
wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Tunis op 8 januari 1997,

_

de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische republiek Egypte inzake de
wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Caïro op 28 februari 1999,
en met

_

de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Marokko
inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van
investeringen, ondertekend in Rabat op 13 april 1999";

heeft op 31 mei 2001 het volgende advies gegeven :
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VOORAFGAANDE

VORMVEREISTEN

Krachtens artikel 5, § 2, a, van het decreet van
27 juni 1985 op de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen
wint de Vlaamse regering het advies van de Sociaal-Economische-Raad voor Vlaanderen (SERV) in over, onder meer, alle
voorontwerpen van decreet die een sociaal-economische
dimensie hebben.

Enkel voor wat betreft voorontwerpen van

decreet houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
wordt hierop in die bepaling een uitzondering gemaakt.
Gelet op de economische implicaties van de goed te

l

keuren overeenkomst, diende het voorliggende voorontwerp van
decreet om advies aan de SERV te worden voorgelegd (1). Uit
geen enkel stuk van het aan de Raad van State, afdeling
wetgeving, bezorgde dossier blijkt dat zulks is gebeurd.
De

hierna

volgende

opmerkingen

worden

dan

ook

gemaakt onder het voorbehoud dat alsnog aan het vernoemde
vormvereiste wordt voldaan.

ALGEMENE OPMERKING
Om

de

vrijheid

van

de

leden

van

het

Vlaams

Parlement bij het stemmen geheel te waarborgen, behoort voor
elke overeenkomst een afzonderlijk ontwerp van goedkeuringsdecreet te worden ingediend.

(1)

Een instemmingsdecreet kan immers niet worden gezien
los van de inhoud van het goed te keuren verdrag.

. . . /. . .
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ONDERZOEK VAN DE TEKST

te

Het voorontwerp dient op de twee volgende punten
worden aangepast aan de omzendbrief VR 2000/4 van

8 september 2000 betreffende de wetgevingstechniek.
voordrachtformule dient enkel de - in de
regel functioneel bevoegde - minister te worden vermeld die
1.

In

de

het voorontwerp van decreet voorstelt en die wordt belast
met de indiening van het ontwerp bij het Vlaams Parlement
(randnummer 94 van de omzendbrief) (2).

indieningsbesluit wordt ondertekend door de
bevoegde
functioneel
door de
minister-president en
2.

Het

ministers, of alleen door de minister-president wanneer die
(randook de enige functioneel bevoegde minister is
nummers 198 en 258 van de omzendbrief).
_____--------

(2)

Wanneer verschillende ministers bevoegd zijn en de
tekst voorstellen, worden uiteraard al die ministers in
orde van voorrang vermeld.
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De kamer was samengesteld uit
de Heren

Mevrouw

M. VAN DAMME,

kamervoorzitter,

J. BAERT,
J. SMETS,

staatsraden,

G. SCHRANS,

assessor van de
afdeling wetgeving,

A. BECKERS,

griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de H. P. DEPUYDT,
eerste auditeur- De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld
en toegelicht door de H. E. VANHERCK, referendaris.

DE GRIFFIER,

DE VOORZITTER,

A. BECKERS

M. VAN DAMME

