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DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, W ONEN, GELIJKE KANSEN EN
ARMOEDEBESTRIJDING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van
de zitting 2019 van het Vlaams Parlement

1. Juridische situering

Overeenkomstig §1 van artikel 10 van het Bijzonder Decreet van 7 juli 2006 over de
Vlaamse instellingen, ingevoerd bij het Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende
vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse
instellingen zal de gewone zitting 2019-2020 van het Vlaams Parlement van
rechtswege worden geopend op 23 september 2019, dit is de vierde maandag van
september.
In uitvoering van artikel 10, §3 van het Bijzonder Decreet van 7 juli 2006 over de
Vlaamse instellingen, ingevoerd bij het Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende
vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse
instellingen, moet de zitting 2019 van het Vlaams Parlement door de Vlaamse
Regering gesloten worden.
Bijgaand ontwerp van besluit treedt in werking op zondag 22 september 2019, zodat
de werkzaamheden van het Vlaams Parlement tot het uiterste minimum van één dag
zullen onderbroken worden.

2. Budgettaire weerslag
Het voorstel van beslissing heeft geen budgettaire weerslag.

3. Weerslag van het voorstel op de lokale besturen
Dit besluit heeft geen weerslag op de lokale besturen, noch op de provincies noch op
de gemeenten.

4. Weerslag op het personeelsbestand en/of personeelsbudget
Dit besluit heeft geen weerslag op het personeelsbestand en/of het
personeelsbudget van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het akkoord van de
Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en
organisatieontwikkeling is aldus niet vereist.

5. Adviezen
-

Het advies van de Raad van State is niet vereist aangezien het geen reglementair
besluit is;
Het taaladvies is niet vereist aangezien het hier een besluit betreft dat steeds in
dezelfde vorm terugkeert;
Het advies van de Inspectie van financiën werd gegeven op 8 juli 2019 en is
gunstig. Er is geen begrotingsakkoord vereist.

6. Reguleringsimpactanalyse (RIA)

Er dient geen RIA te worden opgemaakt vermits het hier regelgeving betreft die de
werking van de overheid zelf regelt

Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit
houdende sluiting van de zitting 2019 van het Vlaams Parlement.
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