
2° het volgordenummer van het etiket;

3° het identificatiekenmerk van het bedrijf of het logo van de betrokken vereniging, alsmede de kenmerken van de
keuringsdienst.

De afscheurbare strook van de etiketten wordt ter goedkeuring aan de keuringsdienst voorgelegd.

Art. 19. De etiketten worden door de keuringsdienst afgegeven.

Het bedrijf of de vereniging is verantwoordelijk voor de ontvangen etiketten en houdt een register van de
etikettenvoorraad bij.

Art. 20. Het bedrag van de retributie dat de keuringsdienst mag innen, is vastgesteld op 50 frank per stuk kant.
Daaraan wordt de prijs toegevoegd van de tegen de kostprijs aangerekende etiketten.

Art. 21. De rechthebbende op de aanduiding van lokale herkomst ″Binche Kant″, moet, voor de controle, de
stukken inventariseren op basis van het aantal uren die nodig zijn voor hun vervaardiging.

Art. 22. De keuringsdienst gaat na of de voorwaarden voor de toekenning van de aanduiding vervuld zijn, door
geregeld controle te houden op de kwaliteit van de vervaardiging van de kloskant, het volume van de produktie en de
omzet van het bedrijf of de vereniging.

Het kwaliteitsniveau van het produkt wordt gecontroleerd door één van de door de Waalse Regering erkende
derde controlediensten waarvan de lijst bij dit besluit is gevoegd.

Bij het uitbrengen van het jaarverslag zal de keuringsdienst zijn methodologie aan de Commissie voor
kwaliteitslabels en herkomstbenamingen voorleggen.

Art. 23. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 24. De Minister van Economie en K.M.O.’s is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 11 september 1997.

De Minister-President van de Waalse Regering,
belast met Economie, Buitenlandse Handel, Kmo’s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

Bijlage

Lijst van de derde controlediensten

− Bertin, Colette, rue des Mulets 60, 6111 Landelies;
− Blanchart, Hélène, rue des Merbes 282, 7133 Buvrinnes;
− Corso, Carole, place de Bray 17, 7130 Bray;
− Parfait, Léona, rue des Ecoliers 1, 7130 Binche;
− Parfait, Catherine, rue des Chasseurs 6, 7130 Binche;
− Rems, Rita, rue de Prisches 3, 7130 Binche.
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 september 1997 tot toekenning van de

aanduiding van lokale herkomst ″Binche Kant″.

Namen, 11 september 1997.

De Minister-President van de Waalse Regering,
belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.’s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

c

[C − 97/27582]F. 97 — 2568
16 OCTOBRE 1997. — Arrêté du Gouvernement wallon

portant désignation du fonctionnaire visé à l’article 2, 25°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment l’article 2, 25°;
Vu l’avis de la Commission des déchets;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

Arrête :

Article 1er. Le fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l’article 2, 25°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets est le directeur régional compétent de la Division de la Police de l’Environnement de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l’Environnement.
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Art. 2. Le Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN

ÜBERSETZUNG
[C − 97/27582]D. 97 — 2568

16. OKTOBER 1997 — Erlaß der Wallonischen Regierung
zur Bezeichnung des in Artikel 2 25° des Dekrets vom 27. Juni 1996 über die Abfälle erwähnten Beamten

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 27. Juni 1996 über die Abfälle, insbesondere des Artikels 2 25°;
Aufgrund des Gutachtens der Kommission über Abfälle;
Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;
Auf Vorschlag des Ministers der Umwelt, der Naturschätze und der Landwirtschaft,

Beschließt:

Artikel 1 - Der mit der Überwachung beauftragte Beamte im Sinne des Artikel 2 25° des Dekrets vom
27. Juni 1996 über die Abfälle ist der für die Abteilung Umweltpolizei der Generaldirektion der Naturschätze und der
Umwelt zuständige Regionaldirektor.

Art. 2 - Der Minister der Umwelt wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 16. Oktober 1997

Der Minister-Vorsitzende der Wallonischen Regierung,
beauftragt mit der Wirtschaft, dem Außenhandel, den K.M.B., dem Tourismus und dem Erbe,

R. COLLIGNON

Der Minister der Umwelt, der Naturschätze und der Landwirtschaft,
G. LUTGEN

VERTALING
[C − 97/27582]N. 97 — 2568

16 OKTOBER 1997. — Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaar
die bedoeld wordt in artikel 2, 25°, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 2, 25°;
Gelet op het advies van de Afvalstoffencommissie;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,

Besluit :

Artikel 1. De met het toezicht belaste ambtenaar die bedoeld wordt in artikel 2, 25°, van het decreet van
27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, is de bevoegde gewestelijke directeur van de Afdeling Milieupolitie van de
Algemene Directie Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu.

Art. 2. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 oktober 1997.

De Minister-President van de Waalse Regering,
belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO’s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,
G. LUTGEN
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