
Art. 2 - Artikel 1 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 2. Februar 2012 über die Beförderung gefährlicher
Güter auf Binnenwasserstraßen, zuletzt abgeändert durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 23. Mai 2019,
erhält folgende Fassung:

″Artikel 1 - ″Durch den vorliegenden Erlass wird die Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 24. September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland, abgeändert durch die Richtlinie
2010/61/EU der Kommission vom 2. September 2010, die Richtlinie 2012/45/EU der Kommission vom 3. Dezem-
ber 2012, die Richtlinie 2014/103/EU der Kommission vom 21. November 2014, die Richtlinie 2016/2309/EU der
Kommission vom 16. Dezember 2016, die Richtlinie 2018/217 der Kommission vom 31. Januar 2018, die Richtlinie
2018/1846/EU der Kommission vom 23. November 2018 und die Richtlinie 2020/1833/EU der Kommission vom
2. Oktober 2020 teilweise umgesetzt.″.

Art. 3. Der vorliegende Erlass tritt am Tage seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Art. 4 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Vorschriften im Bereich der Beförderung von
gefährlichen Gütern im Binnenschiffsverkehr gehören, wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses
beauftragt.

Namur, den 3. Dezember 2021

Für die Regierung:

Der Ministerpräsident
E. DI RUPO

Der Minister für Klima, Energie und Mobilität
Ph. HENRY

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2021/205808]

3 DECEMBER 2021. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren en van het besluit van de Waalse
Regering van 2 februari 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen
en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1, eerste lid, gewijzigd bij de wet van
15 mei 2006;

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 17ter, § 1, ingevoegd bij de wet van
22 januari 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de
binnenwateren;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen
over de binnenwateren;

Gelet op het rapport van 15 juni 2021 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2o, het decreet van 11 april 2014
houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft pl aatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale Regering;

Gelet op het advies nr. 70.154/4 van de Raad van State, gegeven op 6 oktober 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijk openbaar wegen- en
waterwegendomein;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen
over de binnenwateren, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019, worden de
woorden ″Voor de toepassing van dit besluit tot omzetting met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen
over de binnenwateren van richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, gewijzigd bij Richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van
2 september 2010, bij Richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012, bij Richtlijn 2014/103/EU van de
Commissie van 21 november 2014, bij Richtlijn 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 en bij
Richtlijn 2018/1846 van de Commissie van 23 november 2018″ vervangen door wat volgt: ″Voor de toepassing van dit
besluit tot omzetting, met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, van
Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van
gevaarlijke goederen over land, gewijzigd bij Richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010, bij
Richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012, bij Richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van
21 november 2014, bij Richtlijn 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016, bij Richtlijn 2018/1846 van de
Commissie van 23 november 2018 en bij Richtlijn 2020/1833/EU van de Commissie van 2 oktober 2020″.″
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Art. 2. Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het binnenlands vervoer
van gevaarlijke goederen over de waterweg, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van
23 mei 2019, wordt vervangen als volgt:

″Artikel 1. Bij dit besluit wordt Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van
24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, gewijzigd bij Richtlijn 2010/61/EU van
de Commissie van 2 september 2010, Richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012, Richtlijn 2014/
103/EU van de Commissie van 21 november 2014, Richtlijn 2016/2309/EU van de Commissie van 16 december 2016,
Richtlijn 2018/217 van de Commissie van 31 januari 2018, Richtlijn 2018/1846/EU van de Commissie van
23 november 2018 en Richtlijn 2020/1833/EU van de Commissie van 2 oktober 2020, gedeeltelijk omgezet. ″.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De Minister bevoegd voor vervoer van gevaarlijke goederen over de waterweg is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Namen, 3 december 2021.

Voor de Regering:

De Minister-President,
E. DI RUPO

De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,
Ph. HENRY

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2021/34178]

2 DECEMBER 2021. — Ordonnantie houdende instemming met de
overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest over de statistische overdrachten van
energie uit hernieuwbare bronnen voor de naleving van richt-
lijnen 2009/28/EG en (EU) 2018/2001, ondertekend te Vilnius/
Brussel op 15 juli 2021

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij,
Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. De overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de statistische overdrachten van
energie uit hernieuwbare bronnen voor de naleving van richtlijnen
2009/28/EG en (EU) 2018/2001, ondertekend te Vilnius/Brussel op
15 juli 2021, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3. § 1. De Regering neemt een beslissing over het verzoek
bedoeld in artikel 10, lid 2, van de overeenkomst, voordat enige
mededeling aan de Republiek Litouwen wordt gedaan.

§ 2. De Regering deelt haar beslissing aan het Parlement mede.
Binnen 30 dagen na deze mededeling kan het Parlement zich verzetten
tegen de mededeling van het verzoek als bedoeld in artikel 10, lid 2 van
de overeenkomst.

Art. 4. Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van de
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 2 december 2021.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme,
de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van
gewestelijk belang,

R. VERVOORT

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2021/34178]

2 DECEMBRE 2021. — Ordonnance portant assentiment à l’accord
entre la République de Lituanie et la Région de Bruxelles-Capitale
sur les transferts statistiques d’énergie produite à partir de sources
renouvelables à des fins de conformité avec les directives 2009/
28/CE et (UE) 2018/2001, signé à Vilnius/Bruxelles le 15 juillet 2021

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à
l’article 39 de la Constitution.

Art. 2. L’accord entre la République de Lituanie et la Région de
Bruxelles-Capitale sur les transferts statistiques d’énergie produite à
partir de sources renouvelables à des fins de conformité avec les
directives 2009/28/CE et (UE) 2018/2001, signé à Vilnius/Bruxelles
le 15 juillet 2021, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. § 1er. Le Gouvernement adopte une décision concernant la
demande visée à l’article 10, § 2, de l’accord préalablement à toute
communication avec la République de Lituanie.

§ 2. Le Gouvernement communique sa décision au Parlement. Dans
les 30 jours suivant cette communication, le Parlement peut s’opposer
à la communication de la demande visée à l’article 10, § 2, de l’accord.

Art. 4. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée
au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation
urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l’Image de Bruxelles et du
Biculturel d’intérêt régional,

R. VERVOORT
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