
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2020/30124]

9 JANUARI 2020. — Koninklijk besluit houdende aanwijzing
voor de Federale Staat van de leden van het Forum Nationaal REACH

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

Gelet op de verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van
chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agent-
schap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richt-
lijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG)
nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlij-
nen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de
Commissie;

Gelet op de wet van 21 december 2012 houdende instemming met het
Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie
en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH);

Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2014 houdende
aanwijzing voor de Federale Staat van de leden van het Forum
Nationaal REACH, opgericht krachtens artikel 3, § 3, van het Samen-
werkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie
en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH);

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van
Financiën, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van
Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden aangewezen als effectieve leden van het Forum
Nationaal REACH voor een periode van vijf jaar :

1° Michel Leynen, als vertegenwoordiger van de Inspectiedienst van
het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
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2° Dimitri De Coninck, als vertegenwoordiger van de Inspectiedienst
van de Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk van de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

3° Vera Jansegers, als vertegenwoordiger van de Administratie der
Douane en Accijnzen.

Art. 2. Worden aangewezen als plaatsvervangende leden van het-
zelfde forum voor een periode van vijf jaar :

1° Fabrice Procureur, als vertegenwoordiger van de Inspectiedienst
van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheids-
dienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

2° Aline Demortier, als vertegenwoordiger van de Inspectiedienst
van de Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk van de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

3° Joris Robyn, als vertegenwoordiger van de Administratie der
Douane en Accijnzen.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2019.

Art. 4. De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor
Financiën, de minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister
bevoegd voor Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 januari 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
A. DE CROO

De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

De Minister van Leefmilieu,
M. C. MARGHEM

De Minister van Werk,
N. MUYLLE

*
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