FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

1000 Brussel, 10 september 2004
Wetstraat 16

VERZOEKEN OM ADVIES VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE

A. VOORONTWERPEN VAN WET
1. Algemene regel
Behalve voor de ontwerpen betreffende begrotingen, rekeningen, leningen,
domeinverrichtingen en het legercontingent, is het advies van de afdeling wetgeving
van de Raad van State steeds vereist voor alle voorontwerpen van wet,
overeenkomstig artikel 3, §§ 1 en 2, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en
gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996.

2. Termijnen en draagwijdte van het onderzoek
a) Het advies wordt gevraagd zonder aanduiding van termijn

1° Het advies wordt gevraagd met toepassing van artikel 3, § 1, van de
gecoördineerde wetten (cfr. bijlage 1).
2° Overeenkomstig artikel 84, § 1, inleidende zin, van de gecoördineerde
wetten, vervangen door de wet van 2 april 2003, wordt de adviesaanvraag onderzocht
in de volgorde van de inschrijving ervan op de rol.
3° Het advies heeft betrekking op het geheel van de tekst.

b) Het advies wordt gevraagd binnen een termijn van ten hoogste 30 dagen

1° Het advies wordt gevraagd met toepassing van de artikelen 3, § 1, en 84,
§1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten (cfr. bijlage 2).
2° Overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, wordt het advies verstrekt
binnen een termijn van ten hoogste 30 dagen. Deze versnelde procedure wijkt af van
de normale procedure en mag slechts in beperkte mate worden gebruikt.

Aan de Regeringsleden
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Deze termijn wordt verlengd tot 45 dagen indien:
-

het betrokken Regeringslid, met toepassing van artikel 85, vraagt dat het
advies gegeven wordt door de algemene vergadering;

-

de eerste voorzitter, met toepassing van artikel 85bis, de zaak
doorverwijst naar de verenigde kamers indien de adviesaanvraag een
probleem doet rijzen in verband met de onderscheiden bevoegdheden van de
Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten.

Het betrokken Regeringslid kan vóór het verstrijken van deze termijn aan de
Raad van State een bijkomende termijn toestaan.
3° Het advies heeft normaal betrekking op het geheel van de tekst, maar
kan zich beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de
handeling, de rechtsgrond en de te vervullen voorgeschreven vormvereisten. De
afdeling wetgeving is er in ieder geval toe gebonden om over deze drie punten een
advies te verstrekken binnen de aangehaalde termijnen.

c) Het advies wordt gevraagd binnen een termijn van ten hoogste vijf
werkdagen

1° Het advies wordt gevraagd met toepassing van de artikelen 3,§ 1, en
84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten (cfr. bijlage 3).
In de adviesaanvraag moet de spoedbehandeling met bijzondere redenen worden
omkleed (cfr. infra D. Motivering van de hoogdringendheid of spoedbehandeling).
2° Overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, wordt het advies verstrekt
binnen een termijn van ten hoogste vijf werkdagen.
Deze termijn wordt verlengd tot 8 werkdagen indien:
-

het betrokken Regeringslid, met toepassing van artikel 85, vraagt dat het
advies gegeven wordt door de algemene vergadering;

-

de eerste voorzitter, met toepassing van artikel 85bis, de zaak
doorverwijst naar de verenigde kamers indien de adviesaanvraag een
probleem doet rijzen in verband met de onderscheiden bevoegdheden van de
Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten.

Het betrokken Regeringslid kan vóór het verstrijken van deze termijn aan de
Raad van State een bijkomende termijn toestaan.
3° Het advies beperkt zich tot het onderzoek van de bevoegdheid van de
steller van de handeling, de rechtsgrond en de te vervullen voorgeschreven
vormvereisten.
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B. ONTWERPEN VAN KONINKLJK BESLUIT GENOMEN MET TOEPASSING
VAN EEN KADERWET OF EEN OPDRACHTWET
1. Algemene regel

Het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State is altijd vereist
voor alle ontwerpen van koninklijk besluit die van kracht zijnde wettelijke
bepalingen kunnen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, overeenkomstig
artikel 3bis, §§ 1 en 2, van de gecoördineerde wetten, ingevoegd bij de wet van
4 augustus 1996 (cfr. bijlagen 1, 2 en 3).

2. Bijzondere regels

Met toepassing van artikel 3bis, § 1, tweede en derde lid, zullen dit advies,
alsmede het besluit, het verslag aan de Koning en de tekst die werd voorgelegd aan
de afdeling wetgeving, vóór hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, meegedeeld
worden aan de Voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat.
Bovendien dient dit advies te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
samen met het verslag aan de Koning en het besluit waarop het betrekking heeft.

3. Termijnen en draagwijdte van het onderzoek
Dezelfde regels als deze voorzien voor de ontwerpen
koninklijk besluit zijn van toepassing (cfr. infra C.3.).

van

reglementair

C. ONTWERPEN VAN REGLEMENTAIR KONINKLIJK OF MINISTERIEEL BESLUIT
1. Algemene regel
Als algemene regel geldt dat, ook voor deze ontwerpen, het advies van de
afdeling wetgeving van de Raad van State moet worden gevraagd, overeenkomstig
artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten.

2. Uitzondering

1° Van deze algemene regel kan slechts in één geval worden afgeweken, nl. in
het geval dat in de aanhef van het ontwerp van besluit, met toepassing van
hetzelfde artikel 3, §1, de met bijzondere redenen omklede hoogdringendheid wordt
ingeroepen. In dat geval moet het advies van de Raad van State dus niet worden
gevraagd.
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2° In de aanhef van het ontwerp van besluit dient volgende formule te worden
gebruikt:
"Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989
en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat … (motivering van de hoogdringendheid);”.

3. Termijnen en draagwijdte van het onderzoek

a) Het advies wordt gevraagd zonder aanduiding van termijn

1° Het advies wordt gevraagd met toepassing van artikel 3, § 1, van de
gecoördineerde wetten (cfr. bijlage 1).
2° Overeenkomstig artikel 84, § 1, inleidende zin, van de gecoördineerde
wetten, wordt de adviesaanvraag onderzocht in de volgorde van de inschrijving ervan
op de rol.
3° Het advies heeft betrekking op het geheel van de tekst.

b) Het advies wordt gevraagd binnen een termijn van ten hoogste 30 dagen

1° Het advies wordt gevraagd met toepassing van de artikelen 3, § 1, en 84,
§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten (cfr. bijlage 2).
2° Overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, wordt het advies verstrekt
binnen een termijn van ten hoogste 30 dagen. Deze versnelde procedure wijkt af van
de normale procedure en mag slechts in beperkte mate worden gebruikt.
Deze termijn wordt verlengd tot 45 dagen indien:
-

het betrokken Regeringslid, met toepassing van artikel 85, vraagt dat het
advies gegeven wordt door de algemene vergadering,

-

de eerste voorzitter, met toepassing van artikel 85bis, de zaak
doorverwijst naar de verenigde kamers indien de adviesaanvraag een
probleem doet rijzen in verband met de onderscheiden bevoegdheden van de
Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten.

Het betrokken Regeringslid kan vóór het verstrijken van deze termijn aan de
Raad van State een bijkomende termijn toestaan.
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3° Het advies heeft normaal betrekking op het geheel van de tekst, maar kan
zich beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling,
de rechtsgrond en de te vervullen voorgeschreven vormvereisten.
4° Indien de afdeling wetgeving zijn advies niet heeft meegedeeld binnen de
termijn van 30 dagen, eventueel verlengd tot 45 dagen, of binnen de bijkomende
termijn die werd toegestaan door het betrokken Regeringslid, wordt de
adviesaanvraag aan de Raad van State onttrokken. In de aanhef van het ontwerp van
besluit wordt melding gemaakt van het ontbreken van de mededeling van het advies
binnen de termijn.
5° In de aanhef van het ontwerp van besluit dienen de volgende formules te
worden gebruikt:
-

vermelding van het gegeven advies:
"Gelet op het advies nr. … van de Raad van State, gegeven op … (datum
vermelden), met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State; ";

-

vermelding van het ontbreken van het advies:
"Gelet op de adviesaanvraag binnen een termijn van 30 dagen, [verlengd
met … dagen], aan de Raad van State gezonden op …;
Overwegende dat op het einde van deze termijn het advies ontbreekt;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State, vervangen door de wet van 2 april 2003; ".

c) Het advies wordt gevraagd binnen een termijn van ten hoogste vijf
werkdagen

1° Het advies wordt gevraagd met toepassing van de artikelen 3, § 1, en
84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten (cfr. bijlage 3).
In de adviesaanvraag moet de spoedbehandeling met bijzondere redenen worden
omkleed. In dit geval dienen deze bijzondere redenen vermeld in de adviesaanvraag
eveneens te worden aangehaald in de aanhef van het ontwerp van besluit.
2° Overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, wordt het advies verstrekt
binnen een termijn van ten hoogste vijf werkdagen.
Deze termijn wordt verlengd tot 8 werkdagen indien:
-

het betrokken Regeringslid, met toepassing van artikel 85, vraagt dat het
advies gegeven wordt door de algemene vergadering;

-

de eerste voorzitter, met toepassing van artikel 85bis, de zaak
doorverwijst naar de verenigde kamers indien de adviesaanvraag een
probleem doet rijzen in verband met de onderscheiden bevoegdheden van de
Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten.

Het betrokken Regeringslid kan vóór het verstrijken van deze termijn aan de
Raad van State een bijkomende termijn toestaan.
3° Het advies beperkt zich tot het onderzoek van de bevoegdheid van de
steller van de handeling, de rechtsgrond en de te vervullen voorgeschreven
vormvereisten.
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4° Indien de afdeling wetgeving zijn advies niet heeft meegedeeld binnen de
termijn van 5 werkdagen, eventueel verlengd tot 8 werkdagen, of binnen de
bijkomende termijn die werd toegestaan door het betrokken Regeringslid, wordt de
adviesaanvraag aan de Raad van State onttrokken. In de aanhef van het besluit wordt
melding gemaakt van het ontbreken van de mededeling van het advies binnen de
termijn.
5° In de aanhef van het ontwerp van besluit dienen de volgende formules te
worden gebruikt:
-

vermelding van het gegeven advies:
"Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door … (letterlijke
aanhaling van de motivering van de hoogdringdheid die gebruikt werd in
de adviesaanvraag);
Gelet op het advies nr. … van de Raad van State, gegeven op … (datum
vermelden), met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State; ";

-

vermelding van het ontbreken van het advies:
"Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door … (letterlijke
aanhaling van de motivering van de hoogdringdheid die gebruikt werd in
de adviesaanvraag);
Gelet op de adviesaanvraag binnen een termijn van 5 werkdagen,
[verlengd met … dagen], aan de Raad van State gezonden op …;
Overwegende dat op het einde van deze termijn het advies ontbreekt;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State, vervangen door de wet van 2 april 2003; ".

D. MOTIVERING VAN DE HOOGDRINGENDHEID OF DE SPOEDEBEHANDELING

Of het nu de toepassing betreft van artikel 3, § 1, of van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten, het volstaat niet de hoogdringendheid
of de spoedbehandeling in te roepen, deze moet ook met bijzondere redenen worden
omkleed.
Aan deze wettelijke eis mag niet voldaan worden met een nietszeggende formule
die het wettelijk vereiste zou uithollen. Het is b.v. niet voldoende in te roepen
dat het nodig is onverwijld schikkingen te treffen om de ene of de andere maatregel
te realiseren, of dat een wet of een besluit dringend is omdat deze wet of dit
besluit op een bepaalde datum in werking dient te treden zonder uit te leggen
waarom.
Bovendien moet deze motivering zo gebeuren dat de bestuurde zijn rechten kan
doen gelden; zij mag dus niet vervat zijn in een document dat niet gepubliceerd is,
maar ze moet duidelijk blijken uit de akte zelf. Het is derhalve vereist dat de
hoogdringendheid met bijzondere redenen wordt omkleed in de aanhef, hetzij van het
indieningsbesluit van het ontwerp van wet, hetzij van het ontwerp van reglementair
koninklijk of ministerieel besluit, en in geval van verzoek om spoedbehandeling, in
de aanhef van het ontwerp van reglementair koninklijk of ministerieel besluit.
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In het belang van de rechtszekerheid kan niet genoeg onderstreept worden hoe
noodzakelijk het is deze substantiële vormvereiste na te komen in de reglementaire
besluiten. De hoven en rechtbanken zijn immers, krachtens artikel 159 van de
Grondwet, verplicht de toepassing te weigeren van besluiten waarvan de
hoogdringendheid of het verzoek om spoedbehandeling niet of niet voldoende
gemotiveerd is, en de Raad van State kan, om dezelfde redenen, een dergelijk
besluit waartegen een beroep tot nietigverklaring werd ingediend, vernietigen.
Tevens dient hier te worden onderstreept dat, in het geval het advies van de
Raad van State wordt gevraagd binnen de vijf werkdagen (artikel 84, § 1, eerste
lid, 2°), de Raad van State de adviesaanvraag onontvankelijk kan verklaren wanneer
de omstandigheden die de spoedbehandeling rechtvaardigen niet gemotiveerd zijn of
wanneer deze motivering een tautologie vormt.

E. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS VOOR ELKE ADVIESAANVRAAG

Tot slot wordt herinnerd aan bepaalde richtlijnen waarmee soms geen rekening
wordt gehouden bij het raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State:
a) Alle vormvereisten die gepaard gaan met een ontwerp moeten zijn vervuld
vooraleer het, in zijn definitieve vorm opgesteld, aan de Raad van State wordt
voorgelegd, bijvoorbeeld:
-

het advies van de Inspectie van Financiën;

-

het akkoord van de Ministers van Ambtenarenzaken en/of van Begroting;

-

de adviezen van comités voor advies, in het bijzonder, het protocol waarin
de conclusies van elke syndicale onderhandeling zijn opgenomen, waarbij
wordt onderstreept dat in geval van syndicale onderhandelingen, de
Ministerraad akte dient te nemen van het protocol van niet-akkoord,
alvorens de adviesaanvraag bij de Raad van State in te dienen;

-

de adviezen van de Gemeenschappen, van de Gewesten, en andere substantiële
vormvereisten, bedoeld in artikel 14bis van de gecoördineerde wetten,
ingevoegd door de wet van 16 juni 1989;

-

de beraadslaging in Ministerraad, enz...,

De stukken waaruit blijkt dat de voorafgaande vormvoorschriften op
regelmatige wijze zijn vervuld, moeten bij de adviesaanvraag worden gevoegd in
evenveel exemplaren als het ontwerp zelf.
In de aan de Raad van State gerichte brief met de adviesaanvraag moeten
alle vervulde vormvereisten worden opgesomd met vermelding van de datum waarop ze
zijn vervuld en het dossier dient een volledige inventaris te bevatten van de
stukken die samen met de brief worden overgezonden.
De aandacht dient hierbij gevestigd te worden op de artikelen 84,
vervangen door de wet van 2 april 2003, en 84bis en 84ter, van de gecoördineerde
wetten, ingevoegd bij de wet van 25 mei 1999 en gewijzigd bij de wet van 2 april
2003:
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-

artikel 84, § 3, tweede lid: wanneer het advies wordt gevraagd binnen
de termijn van 30 dagen of vijf werkdagen, wordt dit advies gegeven,
ondanks de niet-naleving van eventuele voorgeschreven vormvereisten;

-

artikel 84bis: indien het advies wordt gevraagd zonder aanduiding van
een termijn onderzoekt de betrokken kamer de zaak binnen de 15 dagen
na de ontvangst van de adviesaanvraag indien de voorafgaande vereiste
vormvereisten werden nageleefd.
Is dit niet het geval, dan brengt zij, in
indienende overheid schriftelijk op de hoogte
voorafgaande formaliteiten. Terzelfdertijd kan
van de rol te halen en haar in te schrijven op

voorkomend geval, de
van de niet vervulde
zij beslissen de zaak
een wachtrol.

Het onderzoek van de zaak wordt hernomen van zodra de kamervoorzitter
vastgesteld heeft dat de formaliteiten volledig vervuld zijn.
b) De adviesaanvraag moet aan de eerste voorzitter van de Raad van State
worden gestuurd.
c) Twintig exemplaren van het ontwerp, waarvan één exemplaar het visum draagt
van het betrokken Regeringslid, moeten bij het begeleidend schrijven worden
gevoegd.
d) Gaat het echter om een ontwerp dat mogelijk zal worden voorgelegd aan
meerdere kamers of aan de verenigde kamers van de afdeling wetgeving, dan is het
raadzaam bij het begeleidend schrijven een bijkomend aantal exemplaren te voegen
zodat het onderzoek naar behoren kan gebeuren.
e) De Raad van State vraagt bovendien om tezelfdertijd het volledige dossier,
met de begeleidende brief, via elektronische weg (in Acrobat-PDF-formaat) toe te
zenden op volgend adres : “wet-leg@raadvst-consetat.be”.
f) Overeenkomstig de artikelen 3, § 1, en 82, tweede lid, van de
gecoördineerde wetten, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, vermeldt het
betrokken Regeringslid, in het begeleidend schrijven, de naam, de hoedanigheid en
het telefoon- en faxnummer, en het e-mailadres, van de gemachtigde ambtenaar of de
gemachtigde vertegenwoordiger van het Regeringslid die door hem werd aangeduid om
de zaak te behandelen, bij voorkeur de persoon (of personen) die nauw betrokken is
(of zijn) geweest bij het uitwerken van het ontwerp.
federale
speciaal
zijn dat
Raad van
bereiken

Het kan nuttig zijn om bij wijze van aanvullende maatregel binnen de
overheidsdienst of de beleidscel één of twee personen aan te wijzen die er
mee belast worden systematisch na te gaan of de dossiers in zoverre gereed
ze aan de Raad van State kunnen worden bezorgd. Die aanwijzing moet aan de
State worden meegedeeld met opgave van hoe en waar die contactpersonen te
zijn.

g) Wanneer het gaat om een ontwerp dat door de Ministerraad werd onderzocht,
moet het opnieuw aan de Ministerraad worden voorgelegd indien de Raad van State in
zijn advies fundamentele of belangrijke opmerkingen maakt.
h) Telkens wanneer om het advies van de afdeling wetgeving werd verzocht,
moet dit advies gevoegd worden bij:
-

de memorie van toelichting van het ontwerp van wet, samen met de tekst
van het voorontwerp;

-

het Verslag aan de Koning wanneer aan het koninklijk besluit een
dergelijk verslag voorafgaat.
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F. OVERMAKEN VAN HET ADVIES

In het geval het advies van de Raad van State per fax of per elektronische
post wordt medegedeeld, wordt die mededeling steeds schriftelijk bevestigd (art.
84, § 2, derde lid, van de gecoördineerde wetten, vervangen door de wet van 2 april
2003).
Moet het advies worden vertaald, dan wordt het geacht reeds te zijn
medegedeeld op het ogenblik dat de tekst ervan wordt medegedeeld in de taal waarin
het is gesteld. Vervolgens beschikt de Raad van State over een termijn van maximaal
15 dagen om het advies te vertalen (art. 83, derde lid, van de gecoördineerde
wetten, ingevoegd bij de wet van 2 april 2003).
G. BESLUIT

De Regeringsleden worden uitgenodigd om deze regels toe te passen met respect
voor het werk van de Raad van State en er slechts van af te wijken in geval van
absolute noodzaak en werkelijke hoogdringendheid.
Bovendien dient, wanneer de hoogdringendheid of de spoedbehandeling
ingeroepen wordt, blijk gegeven te worden van dezelfde zorg in alle stappen van de
procedure (in voorkomend geval, de adviesaanvraag als dusdanig bij de Raad van
State, tweede lezing in Ministerraad, indiening bij het Parlement, ondertekening
door het Staatshoofd en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).

De Eerste Minister,

G. VERHOFSTADT
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BIJLAGE 1

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

Met toepassing van artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad
van State, [of van artikel 3bis, § 1, van dezelfde wetten*], heb ik de eer een
voorontwerp of ontwerp van ....................................., voor advies voor
te leggen aan de afdeling wetgeving van dit Hoog Rechtscollege.
Bij deze brief zijn twintig exemplaren gevoegd, waarvan één door mij
werd geviseerd.
Eventueel in te voegen:
[Worden eveneens bijgevoegd de documenten die laten blijken dat aan de
voorgeschreven vormvereisten is voldaan (eventueel opsomming en data)].

Indien de Raad van State het nodig zou achten uitleg te vragen over de
draagwijdte van sommige bepalingen, dan kan men zich richten tot Mevr./de heer
.................................................(naam, hoedanigheid en telefoonen faxnummer, en e-mailadres van de persoon)die door mij werd aangeduid voor het
verstrekken van bedoelde uitleg.
Met de meeste hoogachting.

(handtekening van de verantwoordelijke Minister)

Aan de Heer Eerste Voorzitter
van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33
1040

BRUSSEL

•
voor de ontwerpen van koninklijk besluit genomen met toepassing van een
kaderwet of een opdrachtwet.
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BIJLAGE 2

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

Met toepassing van artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad
van State, [of van artikel 3bis, § 1, van dezelfde wetten*], heb ik de eer een
voorontwerp of ontwerp van ......................................, voor advies voor
te leggen aan de afdeling wetgeving van dit Hoog Rechtscollege.
Met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde
wetten, zou ik u dank weten mocht het advies worden verstrekt binnen een termijn
van ten hoogste 30 dagen.
Bij deze brief zijn twintig exemplaren gevoegd, waarvan één door mij werd
geviseerd.
Eventueel in te voegen:
[Worden eveneens bijgevoegd de documenten die laten blijken dat aan de voorgeschreven vormvereisten is voldaan (eventueel opsomming en data)].

Indien de Raad van State het nodig zou achten uitleg te vragen over de
draagwijdte van sommige bepalingen, dan kan men zich richten tot Mevr./de heer
............................................................
(naam, hoedanigheid en telefoon- en faxnummer, en e-mailadres van de persoon) die
door mij werd aangeduid voor het verstrekken van bedoelde uitleg.
Met de meeste hoogachting.
(handtekening van de verantwoordelijke Minister)

Aan de Heer Eerste Voorzitter
van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33
1040

BRUSSEL

•
voor de ontwerpen van koninklijk besluit genomen met toepassing van een
kaderwet of een opdrachtwet.
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BIJLAGE 3

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

Met toepassing van artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad
van State, [of van artikel 3bis, § 1, van dezelfde wetten*], heb ik de eer een
voorontwerp of ontwerp van ...................................., voor advies voor
te leggen aan de afdeling wetgeving van dit Hoog Rechtscollege.
Om redenen van dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door ... zou ik U dank
weten mocht het advies worden verstrekt binnen de termijn bepaald in artikel 84,
§1, eertse lid, 2°, van de gecoördineerde wetten.
Bij deze brief zijn twintig exemplaren gevoegd, waarvan één door mij werd
geviseerd.
Eventueel in te voegen:
[Worden eveneens bijgevoegd de documenten die laten blijken dat aan de voorgeschreven vormvereisten is voldaan (eventueel opsomming en data)].

Indien de Raad van State het nodig zou achten uitleg te vragen over de
draagwijdte van sommige bepalingen, dan kan men zich richten tot Mevr./de heer
.................................................(naam, hoedanigheid en telefoonen faxnummer, en e-mailadres van de persoon) die door mij werd aangeduid voor het
verstrekken van bedoelde uitleg.
Met de meeste hoogachting.
(handtekening van de verantwoordelijke Minister)

Aan de Heer Eerste Voorzitter
van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33
1040

BRUSSEL

*
voor de ontwerpen van koninklijk besluit genomen met toepassing van een
kaderwet of een opdrachtwet.
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