VLAAMSE OVERHEID

15 MEI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 30
april 2004 houdende oprichting van een strategische
adviesraad « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen », de
regeling van de presentiegelden en de toewijzing van
goederen, rechten en verplichtingen

De Vlaamse Regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, met
name artikel 20;
Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, zoals herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op het bosdecreet van 13 juni 1990, met name artikel 39, 41bis, 41ter en 43;
Gelet op het jachtdecreet van 24 juli 1991, met name artikel 5, 13, 33 en 34;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, met name artikel 11.3.2;
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, met name artikel 15, 21, § 2, 30, 36, 36bis, 37, § 1, 44 en 47, § 3, 51
en 54, § 2;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden,
gewijzigd bij de decreten van 23 juni 2006, 22 december 2006 en 13 juli 2007, met
name artikel 5;
Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel "Strategische
adviesraad" en tot wijziging van diverse andere decreten, gewijzigd bij de decreten van
28 april 2006 en 25 mei 2007, met name artikel 7 en 48;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 1980 tot instelling van een Vlaamse Hoge
Jachtraad, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 29 juni 1981;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot instelling van een Vlaamse Hoge Raad
voor de Riviervisserij, herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 1985 houdende regeling
van de instelling en de werking van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, zoals
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1988;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 1991 houdende regeling van de
instelling en de werking van de Vlaamse Hoge Bosraad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de
presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende
comités bij intern verzelfstandigde agentschappen;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 maart 2009;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 3
april 2009;
Gelet op het advies 46.433/3 van de Raad van State, gegeven op 28 april 2009, met
toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen moet samengesteld en

geïnstalleerd worden overeenkomstig het nieuwe decretale kader ingevolge « bestuurlijk
beleid »;
Overwegende dat voor een efficiënte vervulling van de taken van de strategische
adviesraad de toewijzing van goederen en middelen onontbeerlijk is;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke
Ordening, de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en
Toerisme en de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, opgericht bij decreet van 29 april 1991 : de
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, opgericht bij decreet van 29 april 1991 tot
instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de
algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en
natuurverenigingen;
2° de strategische adviesraad met rechtspersoonlijkheid « Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen » : de strategische adviesraad opgericht door het decreet van 30 april 2004
tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid met een titel "Strategische adviesraad" en tot wijziging van diverse andere
decreten, gewijzigd bij de decreten van 28 april 2006 en 25 mei 2007.
Art. 2. De strategische adviesraad met rechtspersoonlijkheid « Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen » behoort tot het beleidsdomein leefmilieu, natuur en energie, zoals
vastgelegd in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met
betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.
Art. 3. Het decreet van 30 april 2004 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel "Strategische
adviesraad" en tot wijziging van diverse andere decreten, gewijzigd bij de decreten van
28 april 2006, 25 mei 2007 en 19 december 2008, treedt in werking op 1 juni 2009.
De afdelingen 2, 5 en 7 van hoofdstuk 5 « Wijzigingsbepalingen » van voornoemd
decreet, treden echter in werking op 1 september 2009.
Art. 4. De beurtrol voor de jaarlijkse benoeming van de voorzitter van de strategische
adviesraad met rechtspersoonlijkheid « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen », bedoeld
in artikel 11.3.2, § 4, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, wordt, vanaf 1 januari 2010, ingevuld met behulp van een achtjarige
cyclus, waarbij, in een periode jaar x tot en met jaar x+7 :
- De voorzitter voorgedragen wordt uit de organisaties bedoeld in artikel 11.3.2., § 1,
tweede lid, 1°, in de jaren x, x+2, x+4, x+6;
- De voorzitter voorgedragen wordt uit de organisaties bedoeld in artikel 11.3.2., § 1,
tweede lid, 2°, in de jaren x+1, x+3, x+5;
- De voorzitter voorgedragen wordt uit de organisaties bedoeld in artikel 11.3.2., § 1,
tweede lid, 3°, in het jaar x+7.
De periode die voorafgaat aan 1 januari 2010 wordt ingevuld op dezelfde manier als de
eerste periode in deze cyclus.
Art. 5. § 1. De bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot
regeling van de presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van
raadgevende comités bij intern verzelfstandigde agentschappen zijn van toepassing op
de voorzitter en de leden van de strategische adviesraad met rechtspersoonlijkheid
"Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen", voor zover dit besluit er niet uitdrukkelijk van
afwijkt.
§ 2. In uitvoering van artikel 3 van het besluit, vermeld in § 1, bedraagt het

presentiegeld per vergadering :
1° 100 euro voor de deskundigen, bedoeld in artikel 11.3.1, § 3 van het decreet van 5
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
2° Een bedrag van 150 % van het in 1° bedoelde bedrag voor de voorzitter van de
strategische adviesraad met rechtspersoonlijkheid "Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen";
3° 40 euro voor alle andere leden van de strategische adviesraad met
rechtspersoonlijkheid "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen", met uitzondering van de
leden, bedoeld in het tweede lid van deze paragraaf.
Leden die in toepassing van andere reglementeringen subsidies ontvangen van de
Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van opdrachten in het
kader van de strategische advisering over het milieubeleid van de Vlaamse Regering of
het Vlaams Parlement, ontvangen geen presentiegeld.
Art. 6. De uitrustingsgoederen die in gebruik waren bij de Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen, opgericht bij decreet van 29 april 1991, worden toegewezen aan de
strategische adviesraad met rechtspersoonlijkheid "Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen". De minister stelt hiertoe een lijst vast, op het moment van de
inwerkingtreding, bepaald in artikel 3.
De opgesomde goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden.
Art. 7. De strategische adviesraad met rechtspersoonlijkheid "Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen" treedt van rechtswege in de rechten en verplichtingen die, door zijn
rechtsgeldige vertegenwoordigers, zijn aangegaan namens de Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen, opgericht bij decreet van 29 april 1991, of die door het Vlaams Gewest of de
Vlaamse Gemeenschap zijn aangegaan specifiek ten behoeve van de Milieu- en
Natuurraad van Vlaanderen, opgericht bij decreet van 29 april 1991.
Art. 8. In uitvoering van artikel 417 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7
maart 2008 waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in
overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli
2003, wordt de datum van de inwerkingtreding van de artikelen 24, 103, 2°, 131, 2°,
225, 2°, 233, 247, 315, 317, 1°, 321, 322, 323, 338, 2°, 340, 2°, 341, 2°, 391, 3° en
artikel 416, 2°, 3°, 4° en 7° van dat besluit bepaald op 1 september 2009.
Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid en de
Vlaamse minister bevoegd voor de Financiën en de Begroting zijn, ieder wat haar of hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 15 mei 2009.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

