
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2017/205758]

16 OKTOBER 2017. — Ministerieel besluit betreffende de hernieuwing van de leden
van het Comité van deskundigen voor de erkenning van de individuele zuiveringssystemen

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit,
Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones,

Gelet op het decreet van 16 februari 2017 tot wijziging van het decreet van 6 november 2008 houdende
rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.222 en
R.409 tot R.417;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2017 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële
bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de voorstellen van de organen die het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de
erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen vormen;

98417MONITEUR BELGE — 10.11.2017 — BELGISCH STAATSBLAD

Overwegende dat voldaan is aan de regel van het twee derde quorum op grond waarvan niet meer dan twee derde
van de leden van een adviesorgaan van hetzelfde geslacht mogen zijn,

Besluit :
Artikel 1. Het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele

zuiveringssystemen bestaat uit de volgende leden, respectievelijk gewone leden en plaatsvervangende leden, die
worden aangewezen voor een periode van vijf jaar :

Type organisatie Gewone leden Plaatsvervangende leden

Waalse Overheidsdienst - DGO3
Departement Milieu en Water

De heer Jean-François Vaerewyck Mevr. Carine Hansenne

Academisch of wetenschappelijk
personeel

Mevr. Françoise Pirard De heer Stéphane Nonet

De heer Patrick Gérin De heer Marnik Vanclooster

Representatieve verenigingen in
het ontwerp, de bouw en de
installatie van individuele
zuiveringssystemen

Mevr. Dominique Defrise De heer Bruno Vandezande

Mevr. Hélène Dellogue De heer Aymé Argeles

Representatieve vereniging in de
opleiding

Mevr. Pénélope Clotuche De heer Jean-Claude Govers

AQUAWAL De heer Michel Lejeune Mevr. Isabelle Massart

De heer Eric Lefèvre De heer Jean-Luc Schoeling

SPGE (Openbare maatschappij
waterbeheer)

De heer Jean-Luc Lejeune Mevr. Marine Pommier

De heer Christian Didy De heer Dimitri Kleykens

Vertegenwoordigers van
de Minister

Mevr. Claire Deroanne De heer Renaud Baiwir

Art. 2. De heer Michel Lejeune wordt benoemd tot voorzitter van het Comité van deskundigen voor het autonome
saneringsstelsel.

De heer Eric Lefèvre wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Comité van deskundigen voor het autonome
saneringsstelsel.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 6 juni 2012 tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen
belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 16 oktober 2017.
Namen, 16 oktober 2017.

C. DI ANTONIO
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