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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie tot instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk 
België en de Republiek Moldavië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door 
bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten  

Voorontwerp van ordonnantie tot instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk 
België en de Dominicaanse Republiek inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden 
door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire 
posten 

Voorontwerp van ordonnantie tot instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk 
België en de Republiek Kosovo inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door 
bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten  

 

 

 

 

Aanvrager Staatssecretaris Pascal Smet 

Aanvraag ontvangen op 6 december 2022 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie - Werkgelegenheid - Fiscaliteit – 

Financiën  

Advies aangenomen door de Plenaire 

vergadering op 

19 januari 2023 
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Vooraf 
De status van het diplomatieke en consulaire personeel evenals deze van zijn gezinsleden wordt 
geregeld door het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) en inzake consulair verkeer 
(1963).  

Deze Verdragen voorzien in een aantal voorrechten en immuniteiten voor de betrokken personen. 

Hoewel deze ten aanzien van de gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel geen verbod 

instellen tot het verrichten van betaalde werkzaamheden in de ontvangende Staat, is het zo dat hun 

status in de praktijk vaak onverenigbaar is met het uitoefenen van een beroep.  

Om aan de gezinsleden van het betrokken personeel toch de mogelijkheid te bieden om betaalde 

werkzaamheden te verrichten, wordt tussen België en een andere Staat een wederkerigheids-

overeenkomst gesloten. 

De voorontwerpen van ordonnantie tot instemming met drie wederkerigheidsovereenkomsten met 

de republiek Moldavië, de Dominicaanse republiek en de republiek Kosovo worden voor advies aan 

Brupartners voorgelegd.   

Advies 
Brupartners formuleert geen opmerkingen over de bovengenoemde voorontwerpen van ordonnantie. 
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