
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2018/13881]

11 JULI 2018. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële
bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan
de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties,
in het kader van de financiering van effectgerichte maatregelen
binnen het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende
luchtverontreiniging over lange afstand

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

Gelet op de wet van 22 december 2017 houdende de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, programma 25.55.1;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op
21 juni 2018;

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, artikelen 121
tot 124;

Overwegende het Verdrag betreffende grensoverschrijdende lucht-
verontreiniging over lange afstand, gedaan te Genève op 13 novem-
ber 1979;

Overwegende de Protocollen ter uitvoering van het Verdrag betref-
fende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand;
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Overwegende de beslissing van het Uitvoerend Orgaan - samenge-
steld uit vertegenwoordigers van de Verdragsluitende Partijen belast
met het toezicht op de tenuitvoerlegging van het Verdrag betreffende
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand - om de
Werkgroep Effecten op te richten om kwesties verband houdende met
de uitvoering van het Verdrag te bezien en de daartoe noodzakelijke
studies en andere documentatie te verzorgen en aanbevelingen te doen
aan het Uitvoerend Orgaan;

Overwegende dat de Protocollen gesteund zijn op de studie van
effecten van bepaalde stoffen op het leefmilieu en de volksgezondheid;

Overwegende dat, in de Ministeriële Verklaring te Göteborg van
1999, opgemerkt wordt dat voor een efficiënte werking van het Verdrag
en zijn Protocollen modaliteiten voor een stabiele lange termijn
financiering voor de kernactiviteiten voorzien in deze akten noodzake-
lijk zijn;

Overwegende de herziene beslissing 2002/1 met betrekking tot de
financiering van de kernactiviteiten, genomen door het Uitvoerend
Orgaan van het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtveront-
reiniging over lange afstand (zie doc. ECE/EB.AIR/2017/2);

Overwegende dat de kernactiviteiten van het Verdrag en zijn
protocollen, verschillend van de activiteiten onder het EMEP protocol,
dienen bekostigd te worden;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een bedrag ten belope van de omzetwaarde in euro van
USD 14.924,7 aan te rekenen ten laste van het op de basisallocatie
55.11.35.40.01 (Programma 25.55.1) van de begroting van de
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
voor het begrotingsjaar 2018 uitgetrokken krediet, wordt aan de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties ver-
leend als bijdrage van de federale overheid voor het jaar 2018, en zal
gestort worden op het volgende rekeningnummer :
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Account number : 485001802

Account currency : USD

Account name : UNOG General Fund

Bank name : JP Morgan Chase

Bank address :270 Park Avenue 43rd floor, New York, NY 10017 USA

Bank number : (ABA) 021000021 (Specific for US use)

Bank Swift Code : CHAS US 33

Reference : ″LUA-ECE/EOA″

Art. 2. De uitbetaling bedoeld in artikel 1 gebeurt bij voorlegging
van de vorderingen voor uitbetaling van de bijdrage. Deze vorderingen
worden opgesteld in toepassing van de geldende regelgeving en
worden ingediend bij FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN
DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Stafdienst Budget en Beheerscontrole

Eurostation blok 2

Victor Hortaplein 40, bus 10

1060 BRUSSEL

Art. 3. De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister voor Leefmilieu,
M. C. MARGHEM
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