
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2019/30676]

21 MAI 2019. — Koninklijk besluit houdende toekenning van een
facultatieve toelage aan de vzw “Europees Milieubureau”

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 2018 houdende de financiewet voor
het begrotingsjaar 2019, artikel 7;

Gelet op de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige
kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de
verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en
toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artike-
len 121 tot 124;

Overwegende dat het Verdrag betreffende toegang tot informatie,
inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieu-
aangelegenheden, door België is ondertekend op 25 juni 1998 en
geratificeerd op 21 januari 2003;

Overwegende in het bijzonder artikel 3.4 dat stipuleert dat “Elke
Partij voorziet in passende erkenning van en steun aan verenigingen,
organisaties of groepen die milieubescherming bevorderen en waar-
borgt dat haar nationale rechtsstelsel strookt met deze verplichting”;

Overwegende dat de toelage een essentiële bijdrage vormt om het
Europees Milieubureau in staat te stellen zijn werkprogramma voor
2019 correct uit te voeren, in het bijzonder voor zijn bevorderingsop-
drachten van de beginselen van het Verdrag van Aarhus alsook de
uitvoering ervan;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een facultatieve toelage van maximum 22.000 (tweeën-
twintigduizend) euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de
organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.00.01 (programma 25.55.1)
van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotings-
jaar 2019 wordt verleend aan het “Europees Milieubureau”, met zetel in
Waterloolaan 34, 1000 Brussel (ondernemingsnummer 0415.814.848),
vertegenwoordigd door Jeremy Wates, Secretary General, als tegemoet-
koming in de werkingskosten van deze organisatie binnen het kader
van haar werkprogramma voor 2019, in het bijzonder bij de bevorde-
ring en het opvolgen van de effectieve uitvoering van het Verdrag van
Aarhus.

Art. 2. De periode gedekt door de toelage neemt een aanvang op
1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2019.

Art. 3. De toelage is bestemd voor de personeels- en werkingskosten
die de begunstigde vereniging heeft gemaakt voor de organisatie en
coördinatie van acties over de uitvoering van haar werkprogramma
voor het jaar 2019.

Art. 4. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekening-
nummer BE94 4264 0987 7114 van de vzw “Europees Milieubureau”,
Waterloolaan 34, te 1000 Brussel.

Art. 5. § 1. De uitgaven die zijn aangetoond tijdens het afgelopen
jaar worden gerechtvaardigd op voorlegging van een deugdelijk en
onvergolden verklaarde schuldvordering, samen met de stukken die de
toelage verantwoorden alsmede een eindrapport van activiteiten.

§ 2. De verantwoordingsstukken zijn door de opdrachtgever gedag-
tekend en ondertekend en voor de betaalde som voor deugdelijk en
onvergolden verklaard.

§ 3. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken voor uitbe-
taling van de toelage moeten ten laatste op 30 juni 2020 ter beschikking
liggen van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksge-
zondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ze worden in
drie exemplaren ingediend ter attentie van het Stafdienst Budget en
Beheerscontrole – Victor Hortaplein 40, bus 10, 9de verdieping te
1060 Brussel.
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Art. 6. Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de Federale Staat, zal het in het kader van het
hierboven vermelde project niet benutte gedeelte door de vzw « Euro-
pees Milieubureau » worden terugbetaald aan de financiële dienst van
de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer IBAN : BE42
6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT :
PCHQBEBB) op naam van « Diverse Ontvangsten ».

Art. 7. De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 mei 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister voor Leefmilieu,
M. C. MARGHEM
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