
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2019/42406]

8 OKTOBER 2019. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor
2019 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot
informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toe-
gang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden

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;

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 dat de activiteiten van het verdrag dienen bekostigd te
worden;

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

Overwegende dat het noodzakelijk is de voortduring te verzekeren
van de internationale werkzaamheden van dit verdrag, gelet op het
belang van zijn werkingsgebied verbonden aan de rechten van de mens
en het leefmilieu;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een bedrag van 20.000S (twintigduizend euros) aan te
rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisal-
locatie 11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2019, wordt verleend aan
het Kantoor van de Verenigde Naties te Genève als financiële steun aan
het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvor-
ming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden als
bijdrage van de federale overheid voor het jaar 2019. Dit bedrag zal
gestort worden op het volgende rekeningnummer:

Account Name: United nations (CHUB7)

Account currency: EUR

Account Number: 240-FP100381.0

IBAN Number: CH85 0024 0240 FP10 0381 0

Bank Name: UBS AG

Bank Address: Rue Du Rhône 8,

1211 Genève, Switzerland

Bank Number: 240

Bank Swift Code: UBSW CH ZH 80A

Référence: 5200080900/ECE/E104/Aarhus

Convention

Art. 2. Het in artikel 1 vermeld bedrag zal in eenmaal vereffend
worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot
uitbetaling voorgelegd wordt.
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Art. 3. De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord
worden op basis van een activiteitenverslag, begeleid van een financiële
staat, afgeleverd door het Secretariaat van het Verdrag betreffende
toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de
rechter inzake milieuaangelegenheden.

Art. 4. 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 niet benutte gedeelte van
de hogervermelde financiële bijdrage, door het Verdrag betreffende
toegang tot informatie worden terugbetaald aan de financiële dienst
van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer: BE42
6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT :
PCHQBEBB) op naam van ″ Diverse Ontvangsten″.

Art. 5. De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 oktober 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Leefmilieu,
M. C. MARGHEM
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