
Met bijzondere hoogachting, 

KONINKRIJK BELGIË 

1040 Brussel, 
Wetenschapsstraat 33 2 7 -11-

 

De Heer B. WEYTS 
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, 
Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn 
Martelaarsplein 7 RAAD VAN STATE 

1000 BRUSSEL 

Betreft: adviesaanvraag 64.745/1 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot 
wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 
2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter 
bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer. 

Mijnheer de minister 

Op 20 november 2018 diende u een adviesaanvraag in bij de Raad van State over een 
ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen 
voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer. U verzocht om de 
behandeling van deze adviesaanvraag binnen een termijn van dertig kalenderdagen. Die termijn 
verstrijkt op 20 december 2018. 

Gelet op de werklast waarmee de Raad van State momenteel wordt geconfronteerd, ziet 
het er naar uit dat het onmogelijk zal zijn om advies te geven. Ik hield eraan u daarvan nu reeds op 
de hoogte te brengen. 

Indien de termijn voor het onderzoek van de adviesaanvraag effectief verstrijkt zonder 
dat een advies kan worden uitgebracht, wordt de adviesaanvraag met toepassing van artikel 84, 
§ 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, onttrokken 
aan de afdeling Wetgeving en van de rol afgevoerd. Het betrokken besluit kan in dat geval worden 
uitgevaardigd met een vermelding in de aanhef dat het advies van de Raad van State niet werd 
meegedeeld binnen deze termijn (zie Beginselen van de wetgevingstechniek. Handleiding voor het 
opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, Raad van State, 2008, formule F 3-7-1, te 
raadplegen via de internetsite van de Raad van State, www.raadvanstate.be). 

Ik dank u voor uw begrip. 

M. Van Damme, 
Kamervoorzitter 

Kopie bezorgd per e-mail aan: slien.verlinden@vlaanderen.be 
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