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FILIP, Koning der Belgen,

PHILIPPE, Roi des Belges,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.

A tous, présents et a venir, Salut.

Gelet op de wet van 27 juni 1921
betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de stichtingen en de
Europese
politieke
partijen
en
stichtingen, artikel 50, § 3, gewijzigd bij
artikel 284 van de programmawet van 27
december 2004 ;

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif, les
fondations,
les
partis
politiques
européens et les fondations politiques
européennes, article 50, § 3, modifié par
l'article 284 de la loi programme du 27
décembre 2004 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 18
juni
2002
tot
verlening
van
rechtspersoonlijkheid
aan
de
internationale vereniging «Association of
Issuing Bodies of the renewable energy
certification system», afgekort «AIB»,
(ondernemingsnummer 0864 645 330) ;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 2002
accordant la personnalité civile
l'association internationale «Association
of Issuing Bodies of the renewable
energy certification system», en abrégé
«AIB», (numéro d'entreprise 0864 645
330 ) ;

Gelet op het verzoekschrift van 20 juli
2017
waarbij
de
bovenvermelde
internationale vereniging, waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, de
volgende wijziging van het doel en de
activiteiten, aangenomen door de
algemene vergadering van 4 juli 2017, ter
koninklijke goedkeuring voorlegt :

Vu la requête du 20 juillet 2017 par
laquelle
l'association
internationale
susmentionnée, dont le siège est établi
1000 Bruxelles, soumet à l'approbation
royale la modification suivante du but et
des activités, adoptée par l'assemblée
générale du 4 juillet 2017 :

«Artikel 2
Doel
2.1.1 De Vereniging heeft als doel het ontwikkelen, gebruik en promotie van een
gestandaardiseerd systeem, gebaseerd op structuren en procedures om de
betrouwbare werking te garanderen van internationale certificeringsprogramma's
die voldoen aan de criteria van objectiviteit, niet-discriminatie en kostenefficiëntie
met het oog op het bevorderen van de internationale uitwisseling van certificaten.
2.1.2 Daartoe kan de Vereniging alle activiteiten verrichten die verbonden,
verwant, bijkomend of nuttig zijn om deze doeleinden te verwezenlijken. De
verrichte activiteiten zijn van die aard:
(a) Systemen voor het uitwisselen van certificaten te voorzien tussen
de landen die lid zijn of waren van de EU en latere uitbreidingen,
partijen
van
de
contracterende
en
EVA-landen
Energiegemeenschap;
(b) Harmonisering te bevorderen en verzekeren van de praktijken,
vermeld in Deel 1 voor vrijwillige certificeringsstelsels en voor
betrekking
tot
de
praktijken
met
zover
mogelijk,
certificeringsstelsels, binnen nationale en Europese wetgeving,
tevens voor verplichte steunstelsels en herkomst-etikettering
("disclosure");
(c) Een gestandaardiseerd systeem te ontwikkelen, te verbeteren en te
implementeren, dat o.a. de volgende elementen bevat:
definities van data;
protocollen voor de overdracht van data, met inbegrip van
respons tijden en opmaak van data;
data 'sharing';
statistische rapportering;
- registratie van transactie;
- standaarden en praktijken voor de registratie en revisie van
productie installaties; en
— standaarden en praktijken voor energiebemetering; en
(d) Het verspreiden van ervaring, verworven binnen de AIB, door het
geven van lezingen en deelname aan seminaries, workshops en
expertise, aan te bieden aan internationale instituten, regeringen,
internationale handelsorganisaties en Niet-Gouvernementele
Organisaties. ; »

Gelet op de overeenstemming van de Vu la conformité de la modification
aangebrachte wijziging met artikel 46 apportée avec Particle 46 de la loi
précitée ;
van voormelde wet ;

Op de voordracht van de Minister van Sur la proposition du Ministre de la
Justice,
Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1.- De wijziging van het doel en
de activiteiten, aangenomen door de
algemene
vergadering
van
de
internationale vereniging «Association of
«AIB»,
Issuing Bodies», afgekort
waarvan de zetel gevestigd is te 1000
Brussel, Koning Albert II-laan, 20, bus 19,
wordt goedgekeurd.

Article le r.- La modification du but et des
activités, adoptée par l'assemblée
générale de l'association internationale
«Association of Issuing Bodies», en
abrégé «AIB», dont le siège est établi
à 1000 Bruxelles, Boulevard du Roi
Albert II, 20, boîte 19, est approuvée.

Art. 2. De minister bevoegd voor Justitie Art. 2. Le ministre qui a la Justice dans
is belast met de uitvoering van dit ses attributions est chargé de l'exécution
besluit.
du présent arrêté.

Brussel, 28 september 2017.

Bruxelles, le 28 septembre 2017.

(g.) FILIP

PHILIPPE (s.)

Van Koningswege :
De Minister van Justifie,

Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,

(g.) K. GEENS. (s.)

Voor eensluidende uitgifte :
De administratieve Assistente,

Pour expédition conforme :
L'Assistante administrative,

Edmée CHRETIEN

