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Dossiernummer : 2020-04-16/06 

Titel

16 APRIL 2020. - Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr.
2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en
beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn
ingevoerd 

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 23-06-2020, zijn verwerkt. 

Nota : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij ORD 2020-12-04/04, art. 2

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 21-04-2020 bladzijde : 27389

Inwerkingtreding : 16-04-2020

Inhoudstafel

Art. 1-3

Tekst

Artikel 1.[1 De opschorting van de in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd
zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, bedoelde
vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan de vervaldag een rechtsgevolg heeft die vastgelegd
zijn in de ordonnanties en besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in de akten die op grond daarvan
ingevoerd zijn, alsook de vervaltermijnen, de beroepstermijnen en alle termijnen waarvan de vervaldag een
rechtsgevolg heeft die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen, wordt met een maand verlengd, namelijk tot 15 mei 2020]1.
  De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen akten en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig.
  De akten en beslissingen waarvan de geldigheidsduur tijdens de in het eerste lid vermelde periode afloopt of
waarvan de verlenging afhangt van een formaliteit die vervuld moet worden tijdens de in dat lid vermelde periode,
worden geacht verlengd te worden met een duur die gelijk is aan de opschortingsduur.
  ----------
  (1)<BESL 2020-06-15/07, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 16-04-2020> 

  Art. 2. De verlenging van al de termijnen bedoeld in artikel 1 geldt niet voor de selectieprocedures voor het
personeel van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 16 april 2020.
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