
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2019/201864]
21 MAART 2019. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de Raad van het Fonds

voor de bescherming van biodiversiteit

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikel 58nonies, ingevoegd bij het programmadecreet van

17 juli 2018;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 januari 2019;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 24 januari 2019;
Gelet op het rapport van 24 januari 2019 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van 11 april 2014

houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op
28 januari 2019 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Natuur;
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Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1o Fonds : het Fonds voor de bescherming van biodiversiteit ingesteld bij artikel 58septies van de wet van

12 juli 1973 op het natuurbehoud;
2o Raad : de Raad van het Fonds bedoeld in artikel 58nonies van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;
3o de Minister: de Minister van Natuur;
4o DGO3 : het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de

Waalse Overheidsdienst.
Art. 2. De Raad wordt ingesteld bij DGO3.
Art. 3. Overeenkomstig artikel 58decies van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, bestaat de Raad uit de

volgende leden :
1o de inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen van DGO3 of diens afgevaardigde;
2o een lid van het interfederaal corps van de Inspectie van Financiën geaccrediteerd bij de Waalse Regering;
3o de directeur van de Directie Natuur en Groengebieden van het Departement Natuur en Bossen van het DGO3

of diens afgevaardigde;
4o de personeelslid van de Directie Natuur en Groengebieden van het Departement Natuur en Bossen van DGO3

of diens plaatsvervangende;
5o de directeur van de Directie Natuur en Water van het Departement Onderzoek van het Natuurlijk en

Landbouwmilieu van DGO3 of diens afgevaardigde;
6o twee vertegenwoordigers van de beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling Natuur of hun plaatsvervangers.
De Raad wordt voorgezeten door het lid bedoeld in het eerste lid, 1o, of, bij diens afwezigheid, door zijn

plaatsvervanger.
Art. 4. De Minister wijst de leden bedoeld in artikel 3 aan, alsook, voor elk van hen, een plaatsvervanger die hun

plaats kan innemen in geval van afwezigheid.
Art. 5. De Raad brengt de Minister, op diens aanvraag of op eigen initiatief, zijn advies uit betreffende de

beheersmodaliteiten van het Fonds, met inbegrip van :
1o de ontvangsten van het Fonds;
2o de toewijzing van de ontvangsten van het Fonds en, in het bijzonder, de planning en de programmering in tijd en

ruimte, het ontwerp, de uitvoering, de financiering, de doeltreffendheid en de doelmatigheid, de opvolging en de contrôle :
door het Fonds gefinancierde compensatieprojecten;
b) door het Fonds gefinancierde projecten voor de verbetering of het herstel van habitats of milieus geschikt voor

biodiversiteit;
c) door het Fonds gefinancierde onderzoeksprojecten;
d) andere projecten waarvoor de Regering heeft vastgesteld dat ze een impact hebben op de biodiversiteit;
e) vergoedingen, toelagen of prestaties, met inbegrip van personeels-, werkings-, investeringskosten en andere

kosten gebonden aan acties of opdrachten besloten in het kader van het Fonds en uitgevoerd door specifieke
personeelsleden of derden;

3o de boekhouding van het Fonds;
4o de financiële garanties die moeten worden geëist van derden belast met de uitvoering van de onder punt 2o, a),

bedoelde projecten;
5o elke andere vraag in verband met zijn opdracht.
De Minister kan bepalen aan welke personen of instellingen het advies wordt meegedeeld, met inbegrip van de

eigenaars en gebruikers van de betrokken percelen in voorkomend geval.
Art. 6. Om zijn opdrachten tot een goed einde te brengen, wordt de Raad minstens twee keer per jaar door DGO3

ingelicht over de boekhoudkundige toestand van de ontvangsten en uitgaven van het Fonds.
De Raad kan elke persoon, gemeenschap, bestuur, instelling of organisatie die hij bij de uitvoering van zijn

opdracht nuttig acht, raadplegen of uitnodigen. Hij kan werkgroepen in eigen kring oprichten.
Art. 7. Uiterlijk op 30 september van elk jaar stelt de Raad een verslag op met een inventaris van de

financieringsbronnen van het Fonds, de toewijzing en de wijze van uitvoering van het voorgaande jaar en maakt hij dit
verslag op die datum over aan de Minister en de Voorzitter van het Parlement, overeenkomstig artikel 58nonies, derde
lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud.

Het jaarlijks verslag bedoeld in het eerste lid alsook de adviezen van de Raad worden gelijktijdig bekendgemaakt
op de website van DGO3.

Art. 8. De Raad komt minstens twee keer per jaar bijeen na oproeping door zijn voorzitter of van de Minister.
De Raad maakt een huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Minister.
Overeenkomstig artikel 58undecies, derde lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, adviseert de Raad

geldig enkel wanneer minstens de helft van de leden aanwezig is. Indien het quorum niet wordt bereikt, worden de
leden opnieuw opgeroepen uiterlijk binnen de volgende vijftien dagen. Als het quorum weer niet wordt bereikt tijdens
die zitting, heeft de Raad zitting op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige leden.

De Raad kan ook, via zijn huishoudelijk reglement, een procedure voor beraadslaging langs elektronische weg
instellen in geval van gebrek aan quorum op de eerste vergadering, in dringende gevallen of in bijzonder
gerechtvaardigde omstandigheden.

De adviezen worden bij consensus uitgebracht. Bij gebrek aan consensus, geschiedt de adviesverlening bij gewone
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 9. De leden van de Raad en de uitgenodigde personen hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten,
overeenkomstig de regels van toepassing op de ambtenaren-generaal van het Waalse Gewest.

Art. 10. De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 21 maart 2019.

Voor de Regering :

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed
en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN
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