
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2019/14085]
23 MEI 2019. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische

financiële bijdrage voor 2019 aan het secretariaat van het Verdrag
van Rotterdam

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;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven
op 21 maart 2019;

Gelet op de wet van 7 oktober 2002 houdende instemming met het
Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestem-
ming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de
internationale handel en de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam
op 10 september 1998;

Overwegende dat België de Conventie van Rotterdam geratificeerd
heeft op 23 oktober 2002 en dat deze Conventie in werking is getreden
op 24 februari 2004;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artike-
len 121 tot 124;

Overwegende dat het barema van de bijdragen 2019 aan het Verdrag
van Rotterdam vastgesteld werd in de beslissing RC-8/17 die is
aangenomen door de Achtte Conferentie van de partijen (2017);
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Overwegende dat België, als partij van het Verdrag van Rotterdam,
verplicht is bij te dragen tot de goede werking van het Programma van
deze internationale conventie;

Overwegende dat het Verdrag van Rotterdam, een ideaal kader
instelt voor de uitwerking van activiteiten betreffende gevaarlijke
chemische producten;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een bedrag in euro ten belope van de omzetwaarde van
US $ 35.315, aan te rekenen op 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 2019, wordt aan
het Secretariaat van het Verdrag van Rotterdam verleend als Belgische
bijdrage voor 2019 en zal gestort worden op het volgende rekening-
nummer:

J.P. Morgan Chase Bank

International Agencies Banking Division

277 Park Avenue, 23rd floor

New York, N. Y. 10172

USA

Code ABA : 021000021 (Bankcode van de Verenigde Staten)

Code SWIFT = BIC : CHASUS33

Titularishouder : UNITED NATIONS (USCH5)

Rekeningnummer : 485-002809

Referentie : 40ROL BEL

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.

Art. 3. De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord
worden op basis van een activiteitenrapport, vergezeld van een
financiële staat, afgeleverd door het secretariaat van het Verdrag van
Rotterdam.

Art. 4. De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Leefmilieu,
M. C. MARGHEM
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