RAADVAN STATE

afdeling Wetgeving
advies 5 3. 748/VR/V
van 5 augustus 2013
over

een voorontwerp van decreet 'houdende instemming met het
verdrag nr. 189 inzake waardig werk voor het huispersoneel,
aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar
honderdste zitting in Genève op 16 juni 20 11 '
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Op 16 juli 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport verzocht binnen een
termijn van dertig dagen, verlengd tot vijfenveertig dagen*, een advies te verstrekken over een
voorontwerp van decreet 'houdende instemming met het verdrag nr. 189 inzake waardig werk
voor het huispersoneel, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar
honderdste zitting in Genève op 16 juni 2011 ' .
Het ontwerp is door de verenigde vakantiekamers onderzocht op 5 augustus 2013.
De kamer was samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, voorzitter,
Philippe QUERTAINMONT, kamervoorzitter, Jacques JAUMOTTE, Luc CAMBIER, Bert THYS en
Wouter PAS, staatsraden, Marc RIGAUX en Christian BEHRENDT, assessoren, en Colette GIGOT en
Annemie GOOSSENS, griffiers.
De verslagen zijn uitgebracht door Raf AERTGEERrs,
afdelingshoofd, en Patriek RONVAUX, auditeur.

eerste auditeur-

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 5 augustus 2013.

*

* Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, 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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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 rechtsgrond, alsmede van de vraag of
aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.
Het aldus beperkte onderzoek van het voorontwerp van decreet houdende
instemming met voornoemd gemengd verdrag geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
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