
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2019/14084]

23 MEI 2019. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische
financiële bijdrage voor 2019 aan het permanent secretariaat van de
Conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en
plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsver-
keer (CITES)

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;

81768 MONITEUR BELGE — 29.08.2019 — BELGISCH STAATSBLAD

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 Overeenkomst inzake de bescherming van in
het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het
desbetreffende handelsverkeer, opgemaakt te Washington op
3 maart 1973, in voege getreden is op 1 januari 1984 en goedgekeurd
werd door de wet van 28 juli 1981;

Overwegende dat Artikel XII van bovenvermelde Overeenkomst een
permanent secretariaat heeft ingesteld te Genève, Zwitserland;

Overwegende dat op de 17e Conferentie der Partijen van CITES
(vergadering van 24 september tot 4 oktober 2016 te Johannesburg
South Afrika) de vertegenwoordigers het voorziene budget voor
2017/2019 evenals de bijdrageschaal voor 2017/2019 goedgekeurd
hebben;

Overwegende dat België zich, als lid van de CITES-conventie,
verplicht ziet bij te dragen tot de werking van deze vermaarde
internationale conventie;

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
USD 53,017.00 aan te rekenen 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 begrotings-
jaar 2019, wordt aan het secretariaat van CITES verleend als Belgische
bijdrage voor 2019 en zal gestort worden op het volgende rekening-
nummer:

Bank : UBS SA

Account Nr.: 240-730.490.60F

IBAN: CH21 0024 0240 7304 9060 F

In: rue des Noirettes 35, CH-1211 Genève 2, Zwitserland

SWIFT address : UBSWCHZH80A

Clearing code: 240

For the benefit of : CITES

Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Genève, Suisse

Art. 2. Het in artikel 1 vermeld bedrag zal in één keer 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 activiteitsrapport, vergezeld van een finan-
ciële staat, afgeleverd door het secretariaat van CITES.

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

 h
ttp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

d.
d.

 2
9-
08
-2
01
9




