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15 APRIL 1994. - Wet betreffende  

de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu  

tegen de uit ioniserende stralingen  

voortspruitende gevaren en  

betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.  

 
 
 
 
BS 29/07/1994 
 
 
Gewijzigd door: 
 
KB 07/08/1995  BS 07/09/1995 
WET 12/12/1997  BS 18/12/1997 
WET 03/05/1999  BS 04/05/1999 
WET 10/02/2000  BS 06/04/2000 
KB 22/02/2001  BS 28/02/2001 
WET 02/04/2003  BS 02/05/2003 
KB 30/05/2002  BS 11/06/2002 
WET 31/01/2003  BS 28/02/2003 
WET 02/04/2003  BS 02/05/2003 
KB 23/08/2004  BS 27/08/2004 
WET 20/07/2005  BS 29/07/2005 
KB 17/09/2005  BS 27/09/2005 
WET 27/03/2006  BS 11/04/2006 
KB 10/11/2006  BS 27/11/2006 
WET 15/05/2007 BS 08/06/20071 
 
KB 26/10/2007 BS 09/11/2007 (art 1 verlengt de overgangsmaatregel  

van art 52bis tot 31/12/2007  

                                                 
1 Voor het heffingsjaar 2007 verstuurt het Agentschap, in afwijking van artikel 3 een betalingsbevel in de maand 
volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad (cfr art 6 van de wet dd 15/05/2007 – BS 
08/06/2007 
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HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. ----------------------------------------- Art. 1, 1bis, 2, 2bis 
 
 
HOOFDSTUK II. - Bevoegde overheid. -----------------------------------------------------Art. 3-13 
 
 
HOOFDSTUK III. - Opdrachten van  

het agentschap. --------------- Art. 14-17, 17bis, 17ter, 18, 18bis, 18ter, 19-27 
 
 
HOOFDSTUK IV. - De uitbesteding van bepaalde opdrachten  

door het agentschap. ------------------------------------------------- Art. 28-30 
 
 
HOOFDSTUK V. - Middelen, begroting, rekeningen. -------------------------------------- Art. 31-34 
 
 
HOOFDSTUK VI. - Bestuur van het Agentschap. ----------------------------Art. 35-46, 46bis, 47-48 
 
 
HOOFDSTUK VII. - Strafbepalingen. ----------------------------------------------- Art. 49, 49bis, 50 
 
 
HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen. ----------------------------------------Art. 51-52, 52bis, 53-54 
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HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1.  
Voor de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen wordt verstaan onder : 
- ioniserende stralingen :  

stralingen samengesteld uit fotonen of deeltjes welke in staat zijn direct of indirect de vorming 
van ionen te veroorzaken; 

 
- radioactieve stof :  

elke stof die één of meer radionucliden bevat waarvan de activiteit of de  
concentratie om redenen van stralingsbescherming niet mag worden verwaarloosd; 

 
- bevoegde overheid :  

de overheid aangewezen krachtens deze wet en krachtens haar uitvoeringsbesluiten;  
 
- algemeen reglement :  

het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van 
de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen, genomen met 
toepassing van de wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de 
uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren, vervangen door deze wet; 

 
- erkende instellingen :  

de instellingen die door het algemeen reglement met bepaalde taken worden belast; 
 
- dienst voor fysische controle :  

de dienst die krachtens het algemeen reglement door de bedrijfsleider moet worden opgericht en 
die belast is met de organisatie van en het toezicht op de maatregelen die nodig zijn om de 
bepalingen van dat reglement te doen naleven; 

 
- het Agentschap :  

de openbare instelling opgericht door deze wet voor de nucleaire controle; 
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- kernmateriaal : de volgende bijzondere splijtbare producten en kerngrondstoffen : 

a) de bijzondere splijtbare producten zijn plutonium 239, uranium 233, uranium verrijkt in  
uranium 235 of 233 : elk product dat één of meerdere van de hierboven vermelde isotopen 
bevat. 

 
Uranium verrijkt in uranium 235 of 233 is uranium dat hetzij uranium 235 bevat hetzij 
uranium 233, dan wel deze beide isotopen in een zodanige hoeveelheid dat de verhouding 
tussen de som van beide isotopen en de isotoop 238 groter is dan de verhouding tussen de 
isotoop 235 en de isotoop 238 in natuurlijk uranium; 

 
b) de kerngrondstoffen zijn het uranium dat een mengeling aan isotopen bevat die in de  

natuur voorkomen en uranium verarmd in uranium 235; thorium; de voornoemde 
materialen onder de vorm van metaal, legering, de chemische verbindingen of 
concentraten; 

 
- nationaal nucleair vervoer :  

het vervoer, met om het even welk vervoermiddel, van kernmateriaal dat geconditioneerd is met 
het oog op een zending, wanneer dit uitsluitend binnen Belgisch grondgebied plaatsvindt; 

 
- internationaal nucleair vervoer :  

het vervoer, met om het even welk vervoermiddel, van kernmateriaal, dat geconditioneerd is met 
het oog op een zending, dat de grenzen van het grondgebied moet overschrijden, te rekenen vanaf 
het vertrek uit de installatie van de expediteur in de Staat van oorsprong tot de aankomst in een 
installatie van de geadresseerde op het grondgebied van de Staat van eindbestemming; 

 
- fysieke beveiligingsmaatregelen :  

alle administratieve, organisatorische en technische maatregelen met als doel het beschermen van 
kernmateriaal tijdens de productie, het gebruik, de opslag of het vervoer tegen de risico's van 
ongeoorloofd bezit en diefstal en het beschermen van kernmateriaal tijdens de productie, het 
gebruik, de opslag alsook de nucleaire installaties, het nationaal en internationaal nucleair 
vervoer tegen de risico's van sabotage. De genoemde maatregelen hebben eveneens tot doel de 
documenten en gegevens aangaande voornoemd materiaal, installaties en nucleair vervoer te 
beschermen tegen voornoemde handelingen; 

 
- sabotage :  

alle opzettelijke handelingen gericht tegen kernmateriaal tijdens de productie, het gebruik, de 
opslag of het vervoer, tegen de nucleaire installaties of tegen het nationaal of internationaal 
nucleair vervoer, die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze de gezondheid en veiligheid van 
het personeel, de bevolking en het milieu in gevaar kunnen brengen door het blootstellen aan 
bestraling of uitstoot van radioactieve materie; 

 
- nucleaire inspecteurs :  

de directeur-generaal en de leden van het departement toezicht en controle van het Agentschap 
die een zelfde of een hogere rang hebben als de deskundigen bij voornoemde instelling en die 
door de Koning worden aangeduid. 
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Art. 1bis.  
Voor de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten wordt, inzake de fysieke 
beveiligingsmaatregelen verstaan onder : 
- nucleaire installaties :  

alle installaties waar kernmateriaal wordt geproduceerd, gebruikt en opgeslagen. 
 
Art. 2.  
Er wordt een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht “Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle”, afgekort F.A.N.C. 
 
De zetel ervan is gevestigd in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. 
 
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 32 tot 34 van deze wet, valt het Agentschap onder de 
toepassing van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op bepaalde instellingen van 
openbaar nut. 
 
In artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op bepaalde instellingen van 
openbaar nut, worden in de categorie C, op hun plaats in de alfabetische volgorde, ingevoegd de 
woorden : “Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle”. 
 
Art. 2bis.  
De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur is niet van toepassing op 
kernmateriaal en alle daarop betrekking hebbende documenten en gegevens. 
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HOOFDSTUK II. - Bevoegde overheid. 
 
Art. 3.  
De Koning kan, met uitsluiting van de gemeentelijke overheid, maatregelen nemen ter bescherming 
van de werknemers, de volksgezondheid of het leefmilieu. 
 
Deze maatregelen hebben betrekking op de voorwaarden verbonden aan het invoeren, het uitvoeren, 
het produceren, het vervaardigen, het bezit, (het vervoeren,) het doorvoeren, het te koop aanbieden, 
het verkopen, het afstand doen onder bezwarende titel of om niet, het verdelen en het gebruiken met 
commercieel, industrieel, wetenschappelijk, medisch of enig ander oogmerk, van apparaten, 
installaties of stoffen die ioniserende stralingen kunnen verspreiden. Deze voorwaarden, verbonden 
aan voormelde activiteiten kunnen ook slaan op de toebehoren van apparaten en installaties en op 
de software die dient om de veiligheid en de werking van deze apparaten en installaties te 
verzekeren.  
 
De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de voorwaarden, de beperkingen en de 
nadere regelen volgens welke het Agentschap de opdrachten vervult bepaald in de artikelen 19  
en 20. 
 
Hij kan eveneens de verwijdering en de ontruiming van radioactieve stoffen reglementeren. 
 
De Koning kan de nadere regelen bepalen volgens welke de gemeentelijke overheden worden 
geïnformeerd. 
 
Art. 4.  
Onverminderd de bepalingen van artikel 8 mogen de in artikel 3 genoemde apparaten en stoffen 
enkel vervoerd worden door personen daartoe erkend door het Agentschap. De Koning regelt, na 
advies van het Agentschap, de wijze van erkenning. 
 
Art. 5.  
De bevoegde overheid kan te allen tijde de beslissingen schorsen en vernietigen van 
gedecentraliseerde besturen die rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed hebben op het vervoer 
van radioactieve stoffen of van apparaten die deze stoffen bevatten. 
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Art. 6.  
Wanneer een onvoorziene gebeurtenis de volksgezondheid en het leefmilieu in gevaar brengt, is de 
Koning, met uitsluiting van de gemeentelijke overheid, gemachtigd tegenover de producenten, 
fabrikanten, houders, vervoerders of gebruikers van apparaten of stoffen die ioniserende stralingen 
kunnen verspreiden, alle door de omstandigheden vereiste maatregelen te treffen, met het oog op de 
bescherming van de bevolking of het leefmilieu. 
 
In dezelfde omstandigheden en met hetzelfde doel is de Koning, met uitsluiting van de 
gemeentelijke overheid, eveneens gemachtigd alle passende maatregelen te nemen om de gevaren te 
weren, die kunnen ontstaan uit de toevallige besmetting van om het even welke omgevingen, 
stoffen of produkten door radioactieve stoffen. 
 
Art. 7.  
De Koning wijst de personen aan die belast zijn met het toezicht op de naleving van deze wet en 
van haar uitvoeringsbesluiten, wat betreft het medisch toezicht op de werknemers en de 
arbeidshygiënische omstandigheden. 
 
Art. 8.  
De Koning wijst de personen aan die belast zijn met de opdrachten bedoeld in de artikelen 7 en 14 : 
1. Op het militair domein, met dien verstande dat het Agentschap belast is met het toezicht en de  

controle op de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten op de plaatsen waar personen 
die geen deel hebben aan de landsverdediging, noch behoren tot een vreemde Krijgsmacht, op 
regelmatige wijze aanwezig zijn;  

 
2. op alle andere door Hem aangewezen plaatsen, waar apparaten of stoffen worden geproduceerd,  

vervaardigd, gehouden of gebruikt die ioniserende stralingen kunnen verspreiden en die voor de 
behoeften van de krijgsmacht moeten dienen; 

 
3. naar aanleiding van de door de minister van Landsverdediging bevolen of vergunde transporten  

van bovenvermelde apparaten en stoffen. 
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Art. 9.  
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van het Wetboek van strafvordering, worden de leden van 
de controledienst van het Agentschap die door de Koning werden belast met het toezicht op de 
naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, bekleed met de hoedanigheid van officier van 
gerechtelijke politie, hulpofficier van de Procureur des Konings. 
 
Zij sporen de overtredingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten op en stellen ze vast bij 
proces-verbaal dat geldt tot het tegendeel wordt bewezen. Hun bevoegdheden worden bepaald door 
de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit onverminderd het bepaalde in artikel 10. 
 
De leden van de controledienst hebben het recht een waarschuwing te geven en hierbij een termijn 
te bepalen waarbinnen de overtreder zich in regel moet stellen. 
 
Deze termijn mag ten hoogste zes maanden bedragen. 
 
Wanneer de dag waarop de termijn om zich in regel te stellen verstrijkt een zaterdag, een zondag of 
een wettelijke feestdag is, dan wordt deze verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
 
Bij het geven van deze waarschuwingen kunnen zij alle passende maatregelen voorschrijven die zij 
nuttig achten om de gevaren voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, de bevo lking 
en het leefmilieu op het vlak van de ioniserende stralingen te bestrijden of weg te werken. 
 
Art. 10.  
De personen bedoeld in artikel 9 beschikken ook over de hierna volgende bevoegdheden voor de 
uitoefening waarvan zij een beroep kunnen doen op de hulp van de overtreder of zijn aangestelden. 
 
Zij hebben te allen tijde vrije toegang tot vervoermiddelen, fabrieken, opslagplaatsen, ziekenhuizen 
en, meer in het algemeen, tot alle inrichtingen waar apparaten of stoffen die ioniserende stralingen 
kunnen verspreiden geproduceerd, vervaardigd, gehouden of gebruikt worden. 
 
Tot bewoonde lokalen hebben zij evenwel enkel toegang wanneer de rechter in de politierechtbank 
vooraf toestemming heeft verleend. 
 
Zij kunnen de apparaten of de stoffen die geproduceerd, vervaardigd, gehouden, vervoerd of 
gebruikt worden onder voorwaarden die niet stroken met de voorschriften van deze wet of haar 
uitvoeringsbesluiten, in beslag nemen. 
 
In identieke gevallen en afgezien van eventuele rechtsvervolgingen, kunnen zij ambtshalve alle 
maatregelen treffen om de bronnen van ioniserende stralingen, die gevaar zouden kunnen opleveren 
voor de volksgezondheid of het leefmilieu, onschadelijk te maken. 
 
Wat betreft de vervoermiddelen en verpakkingen die niet beantwoorden aan de voorschriften van de 
besluiten genomen ter uitvoering van deze wet, kunnen zij alle vereiste spoedmaatregelen treffen, 
inzonderheid het gebruik ervan verbieden, ze vergezellen en in beslag nemen. 
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Art. 11.  
De betrokkenen kunnen tegen de maatregelen bedoeld in artikel 9, derde lid, en 10, vierde tot zesde 
lid, volgens door de Koning vastgestelde regels, beroep instellen bij de minister onder wie het 
Agentschap ressorteert. 
 
Het beroep heeft geen schorsende werking. 
 
Indien de minister geen beslissing heeft genomen binnen de vastgestelde termijn, die niet langer 
mag zijn dan drie maanden, wordt het beroep geacht gegrond te zijn. In dat geval zijn de 
maatregelen waartegen beroep werd ingesteld, van rechtswege opgeheven. 
 
Art. 12.  
§ 1. De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepalen dat eenmalige 
retributies worden geheven: 
1° ten bate van het Agentschap ter gelegenheid van het indienen van een aangifte, van een beroep of  

van een aanvraag tot het bekomen van een vergunning, een toelating of een erkenning; 
 
2° ten bate van de Staat om alle kosten te dekken die voortvloeien uit de toepassing van de  

maatregelen ter uitvoering van artikel 6, in het bijzonder wat het noodplan voor nucleaire risico's 
betreft; 

 
De in het eerste lid, 2°, bedoelde retributies worden toegewezen aan het Fonds voor de risico's van 
nucleaire ongevallen van het Ministerie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 
 
§ 2. De retributies geheven bij toepassing van § 1, 2°, worden toegewezen en aangewend 
overeenkomstig de volgende regels: 
1° de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken doet ieder jaar een voorstel voor de besteding van  

voormelde retributies; 
 
2° de opbrengst van de geheven retributies wordt door de Koning over de diensten die bij deze  

materie betrokken zijn, verdeeld op de voordracht van de Minister bevoegd voor Binnenlandse 
Zaken.   
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§ 3. De vergoedingen verschuldigd krachtens deze wet kunnen bij dwangbevel worden gevorderd. 
De Koning wijst de personen aan die ermee belast zijn de dwangbevelen uit te vaardigen en 
uitvoerbaar te maken. De dwangbevelen worden betekend bij deurwaardersexploot. 
 
§ 4. In afwachting van de inwerkingtreding van de artikelen van deze wet waardoor het Agentschap 
zijn materiële bevoegdheden bekomt, kan het Agentschap de retributies bedoeld in  
artikel 12, § 1, 1°, rechtsgeldig innen en aanwenden teneinde zijn operationalisering voor te 
bereiden. 
 
Art. 13.  
De bepalingen van deze wet inzake de fysieke beveiligingsmaatregelen en haar 
uitvoeringsbepalingen dienaangaande wijken af voor het kernmateriaal en alle daarop betrekking 
hebbende documenten en gegevens,van de bepalingen van de wet van 11 december 1998 
betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen en haar uitvoeringsbesluiten ervan met 
uitzondering van de bepalingen inzake de veiligheidsmachtigingen en de latere aanpassingen ervan 
dienaangaande. 
 
 
 
HOOFDSTUK III. - Opdrachten van het agentschap. 
 
Art. 14.  
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 7 en 8, is het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle belast met de controle en het toezicht. Het is ook belast met de begeleiding bepaald in 
artikel 10, tweede lid van de wet van 20 juli 1978 die de maatregelen bevat die het Internationaal 
Agentschap voor Atoomenergie toelaten toezichts- en controlewerkzaamheden te verrichten op 
Belgisch grondgebied. 
 
Art. 15.  
Algemeen gesteld omvat de opdracht van het Agentschap de onderzoekingen die dienstig zijn voor 
het omschrijven van alle exploitatievoorwaarden en tot het bestuderen van de veiligheid en 
beveiliging van de inrichtingen waarin ioniserende stralingen worden aangewend. 
 
Deze opdracht omvat ook het toezicht, de controles en de inspecties die eruit voortvloeien, de 
stralingsbescherming, de opleiding en de voorlichting, de contacten met de overheid en met de 
betrokken nationale instellingen en de interventies in noodgevallen. Het Agentschap verleent zijn 
technische medewerking aan de minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken. 
 
Onverminderd de toepassing van artikel 8 van deze wet is het Agentschap eveneens belast met de 
controle op de fysieke beveiligingsmaatregelen. 
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Art. 16.  
§ 1. Met uitzondering van de installaties voor industriële elektriciteitsproductie door splijting van 
kernbrandstoffen die, overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de wet van 31 januari 2003 houdende de 
geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie, niet meer het voorwerp 
van vergunningen kunnen uitmaken, verleent of weigert de Koning)de oprichtings- en 
exploitatievergunning die de oprichting voorafgaat van elke inrichting waarin stoffen of apparaten 
die ioniserende stralingen kunnen uitzenden, aanwezig zijn.  
 
Het Agentschap onderzoekt de aanvragen tot het verkrijgen van de vergunning bedoeld in het eerste 
lid. Het Agentschap wint daarover het advies in van de Wetenschappelijke Raad waarvan sprake is 
in artikel 37. 
 
De vergunning bepaalt onder andere de regelen betreffende de periodieke beoordeling van de 
veiligheid van de installaties en het moment van de oplevering bedoeld in § 2. 
 
De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder de vergunning bedoeld in het eerste lid, wordt 
verleend. Hij kan die voorwaarden wijzigen gedurende de volledige levensduur van de inrichting, 
haar ontmanteling inbegrepen. 
 
§ 2. De exploitatie van een inrichting bedoeld in § 1 mag niet starten vooraleer de Koning, 
vaststellend dat aan de vergunningsvoorwaarden is voldaan, de vergunning van deze inrichting 
heeft bevestigd. Deze bevestiging wordt door een gunstig opleveringsrapport, dat door het 
Agentschap is opgesteld, voorafgegaan. De oplevering vindt plaats vooraleer de radioactieve stoffen 
die het voorwerp van de vergunning zijn, in de installatie worden ingebracht. 
 
§ 3. Het Agentschap houdt toezicht op de naleving van de voorwaarden opgelegd door de 
oprichtings- en exploitatievergunning. 
 
De Koning kan de vergunning schorsen of intrekken op grond van een advies van het Agentschap. 
 
Art. 17.  
De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de nadere regelen voor de toepassing 
van artikel 16. Hij deelt de inrichtingen, bedoeld in artikel 16, § 1, in al naargelang het risico dat ze 
inhouden. Hij mag het verlenen van de vergunning aan inrichtingen, waarvan de indeling met het 
hoogste risico overeenstemt, niet delegeren. 
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Art. 17bis.  
Op voorstel van het Agentschap : 
- stelt de Koning de fysieke beveiligingsmaatregelen vast die genomen moeten worden met  

betrekking tot de inrichting, de bewaking en het toezicht over de plaatsen en de voertuigen 
waarin kernmateriaal wordt opgeslagen; 

 
- deelt de Koning, overeenkomstig de regelingen vastgesteld in het internationaal recht en de  

aanbevelingen van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, het kernmateriaal voor 
vreedzaam gebruik in categorieën in, en bepaalt Hij het minimale beschermingsniveau voor elk 
van die categorieën; 

 
- stelt de Koning de fysieke beveiligingsmaatregelen vast die genomen moeten worden ter  

bescherming van de kerntechnologie ontwikkeld door Belgische nucleaire instellingen. 
 
Art. 17ter. 
De Koning bepaalt, op voorstel van het Agentschap, de regels voor classificatie en declassificatie 
van het kernmateriaal en de daarop betrekking hebbende documenten en gegevens en bepaalt wie 
een classificatieniveau kan toekennen. 
 
Art. 18.  
Het Agentschap onderzoekt de dossiers inzake vervoer van radioactieve stoffen. Het houdt toezicht 
op de naleving van de bijzondere voorwaarden opgelegd door de vergunnings- en erkenningsakten 
afgeleverd door de bevoegde overheid. 
 
Art. 18bis.  
§ 1. Elke persoon die kernmateriaal bewaart, gebruikt of vervoert mag dit niet, zonder de 
goedkeuring van het Agentschap, doorgeven aan andere personen dan deze die de bevoegdheid 
hebben om het uit hoofde van hun functie te ontvangen. 
 
§ 2. Elke persoon die over documenten of gegevens beschikt aangaande het kernmateriaal bedoeld 
in voorgaande paragraaf, mag deze niet zonder de goedkeuring van het Agentschap, doorgeven aan 
andere personen dan deze die de bevoegdheid hebben om het uit hoofde van hun functie te 
ontvangen. 
 
Art. 18ter.  
§ 1. De Koning bepaalt de zones binnen de nucleaire installaties waar de toegang wordt afhankelijk 
gemaakt van een identiteitscontrole. 
 
§ 2. Het Agentschap bepaalt de overige toegangsmodaliteiten voor deze zones. 
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Art. 19.  
Onder de voorwaarden, binnen de grenzen en volgens de nadere regelen bepaald in artikel 3 : 
- keurt het Agentschap de medische toestellen goed die ioniserende stralingen uitzenden en houdt  

er toezicht op; 
 
- erkent het Agentschap de apothekers en de geneesheren die ioniserende stralingsbronnen  

gebruiken, de geneesheren belast met het medisch toezicht op de werknemers die beroepshalve 
zijn blootgesteld aan ioniserende stralingen, alsook de deskundigen belast met de fysische 
controle van de inrichtingen; 

 
- onderzoekt het Agentschap de vergunningsaanvragen en kent het de vergunningen toe voor het  

gebruik van radioactieve stoffen in de geneeskunde, alsook voor de vervaardiging en de verdeling 
van deze stoffen. Het houdt toezicht op de naleving van de bijzondere voorwaarden opgelegd 
door de vergunningsakten. 

 
Art. 20.  
Onder de voorwaarden, binnen de grenzen en volgens de nadere regelen bepaald in artikel 3, 
onderzoekt het Agentschap de vergunningsaanvragen en kent het de vergunningen toe voor het 
gebruik van ioniserende stralingen voor de sterilisatie van medische apparaten en de behandeling 
van voedingswaren. Het houdt toezicht op de naleving van de bijzondere voorwaarden opgelegd 
door de vergunningsakten. 
 
De controle op de behandeling van voedingsmiddelen gebeurt gezamenlijk met het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
 
Art. 21.  
Het Agentschap houdt toezicht op de radioactiviteit over het gehele grondgebied zowel in normale 
omstandigheden als in noodgevallen. In normale omstandigheden bestaat die taak erin op geregelde 
tijdstippen de radioactiviteit van de lucht, het water, de bodem en de voedselketen te bepalen 
alsmede de door de bevolking opgelopen stralingsdosis te beoordelen en nauwlettend op te volgen. 
 
Daartoe kan het Agentschap een beroep doen op bevoegde openbare en partikuliere instellingen. 
 
Art. 22.  
Het Agentschap verleent technische hulp bij de uitwerking van de noodplannen die de minister van 
Binnenlandse Zaken beslist. Het organiseert een interventiecel voor de noodgevallen. 
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Art. 23.  
Het Agentschap is ermee belast een wetenschappelijke en technische documentatie op he t gebied 
van de nucleaire veiligheid samen te stellen. Het Agentschap kan alle documenten, in om het even 
welke vorm, opvragen bij de instellingen en bedrijven waar het de controle uitoefent. 
 
Het bevordert en coördineert de onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden. Het knoopt 
bevoorrechte betrekkingen aan met de openbare instellingen die in het nucleaire domein werkzaam 
zijn, met de kringen van het wetenschappelijk onderzoek alsook met de betrokken internationale 
organisaties. 
 
Art. 24.  
Het Agentschap doet voorstellen aan de ministers onder wie het ressorteert aangaande maatregelen 
die de Koning krachtens deze wet oplegt. 
 
Art. 25.  
Binnen de grenzen van zijn bevoegdheid controleert het Agentschap de naleving door de 
exploitanten van hun verplichtingen inzake opleiding, informatie en bescherming van de 
werknemers. 
 
Art. 26.  
Het Agentschap is belast met de verspreiding van neutrale en objectieve informatie op nucleair 
gebied. Het zorgt voor het overbrengen van technische informatie inzake stralingsbescherming en 
nucleaire veiligheid. Het werkt, op initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken, mee aan de 
informatieverstrekking aangaande de noodplannen die deze minister opstelt. 
 
Het stelt een jaarlijks activiteitenverslag op dat voorgelegd wordt aan de toezichthoudende 
overheden en bestemd is voor de Wetgevende Kamers. 
 
Art. 27.  
In afwijking van artikel 1676 van het Gerechtelijk Wetboek is het Agentschap bevoegd elk geschil 
bij overeenkomst aan arbitrage te onderwerpen. 
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HOOFDSTUK IV. - De uitbesteding van bepaalde opdrachten door het agentschap. 
 
Art. 28.  
Onder zijn eigen verantwoordelijkheid kan het Agentschap, voor de uitoefening van bepaalde 
opdrachten, een beroep doen op de medewerking van instellingen die het speciaal daartoe heeft 
erkend. 
 
Het gaat, geheel of gedeeltelijk, om de bestendige controle van de goede uitvoering van de 
opdrachten toebedeeld aan de dienst voor fysische controle die de bedrijfsleider moet oprichten, om 
de oplevering van de nieuwe installaties, om de goedkeuring van bepaalde beslissingen van de 
dienst voor fysische controle. 
 
Wat het vervoer van bijzondere splijtbare producten betreft, kan het Agentschap ook een door haar 
erkende instelling belasten met het permanent toezicht op de lading, het vervoer en het afleveren 
van die producten. 
 
Art. 29.  
De erkenningen bedoeld in artikel 28 worden verleend op basis van de door het Agentschap 
vastgelegde criteria en hebben onder meer betrekking op : 
- de kwalificaties van het personeel van de instelling; 
 
- de middelen waarover de instelling moet beschikken voor het uitvoeren van de opdrachten; 
 
- de nadere regelen inzake controle op zowel de werkwijze van de instelling als op de uitvoering  

van de haar toevertrouwde opdrachten. 
 
De Koning regelt bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van het Agentschap, de 
procedure tot toekenning en intrekking van de erkenning van de instellingen. 
 
Iedere eerste erkenning van een in dit hoofdstuk bedoelde instelling, verleend krachtens deze wet, 
wordt toegekend voor een duur van maximum vijf jaar. Deze kan verlengd worden voor perioden 
van maximum vijf jaar. 
 
Art. 30.  
De opdrachten bedoeld in artikel 28 worden toegekend op grond van een bestek. Dit bestek bepaalt, 
onder meer, de wijze waarop de prestaties, verricht door de instelling, worden vergoed. 
 
De Koning keurt het bestek goed dat door het Agentschap wordt opgesteld. 
 
Het Agentschap wijst de instelling aan die met de opdracht wordt belast op basis van het bestek en 
de ontvangen regelmatige offerten. 
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Art. 30bis. 2 
§ 1. De bedragen van de jaarlijkse heffingen, die ten bate van het Agentschap worden geheven ten 
laste van houders van vergunningen en erkenningen, worden als volgt vastgesteld : 
 
Voor de raadpleging van de tabel, zie volgend blad  
 

                                                 
2 Art 30bis en 30ter treden buiten werking op 1 januari 2009 (cfr Wet 15/05/2007 art 6 – BS 08/06/2007 
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Omschrijving van de 
vergunde inrichting, 
de activiteit of de 
erkende persoon of 
diensten 

Jaar 
2001 

Jaar 
2002 

Jaar 
2003 

Jaar 
2004 

Jaar 
2005 

Jaar 
2006 

Jaar 
2007 

Jaar 
2008 

 
Houders van een 
vergunning voor het 
invoeren, fabriceren, 
bereiden, te koop 
aanbieden of verkopen 
van radionucliden of 
bereidingen die er 
bevatten en die 
bestemd zijn om in 
niet-ingekapselde 
vorm gebruikt te 
worden in de 
geneeskunde of de 
dierengeneeskunde, 
voor diagnostiek “ in 
vivo” of “ in vitro” en 
voor therapie  

846,77  2.652,80  2.677,77  2.723,83  2.775,22  2.831,95  2.991,96  2.991,96  

Deskundigen in de 
medische 
stralingsfysica  

42,34  132,64  133,89  136,19  138,76  141,60  0  0  

Vervoerders van 
radioactieve stoffen, 
houders van één of 
meerdere algemene 
vervoervergunningen 
(het specifieke 
vervoer van 
ontmantelde 
bliksemafleiders 
uitgezonderd) 

508,06  1.591,68  1.606,66  1.634,30  1.665,13  1.699,17  1.795,18  1.795,18  

Vervoerders van 
radioactieve stoffen, 
voor elke speciale 
vervoervergunning 

338,71  1.061,12   1.071,11  1.089,53  1.110,09  1.132,78  1.196,78  1.196,78  

Voertuigen en 
vaartuigen met 
kernaandrijving  

8.467,73  26.528,02  26.777,71  27.238,31  27.752,24  28.319,50  29.919,61  29.919,61  

Geneesheren  42,34  132,64  133,89  136,19  138,76  141,60  0  0  
Kernreactoren voor 
elektriciteitsproductie, 
per megawatt 
geïnstalleerd 
vermogen  

677,42  2.122,24  2.142,22  2.179,06  2.220,18  2.265,56  2.393,57  2.393,57  

Inrichtingen van 
klasse 1, andere dan 
kernreactoren voor 
elektriciteitsproductie  

6774,18  21.222,41  21.422,16  21.790,64  22.201,79  22.655.60  23.935,68  23.935,68  

Inrichtingen van 
klasse 2  

423,39  1.326,40  1.338,88  1.361,91  1.387,61  1.415,97  1.495,98  1.495,98  

Inrichtingen van 
klasse 3  

50,81  159,17  160,67  163,43  166,52  169,92  88,26  88,26  
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Omschrijving van de 
vergunde inrichting, de 
activiteit of de erkende 
persoon of diensten  

Jaar 
2001 

Jaar 2002 Jaar 2003 Jaar 2004 Jaar 2005 Jaar 2006 Jaar 
2007 

Jaar 
2008 

 
Beroepsactiviteiten 
waarbij natuurlijke 
stralingsbronnen 
aangewend worden en 
die door het Agentschap 
vergund zijn  

169,35  530,56  535,55  544,77  555,04  566,39  598,39 598,39  

Dosimetrische diensten  423,39  1.326,40  1.338,88  1.361,91  1.387,61  1.415,97  1.495,98  1.495,98  
Houders van één of 
meerdere algemene 
invoervergunningen 
(invoer en verdeling van 
radiofarmaceutische 
producten uitgezonderd)  

254,03  795,85  803,34  817,16  832,58  849,60  897,60  897,60  

Houders van één of 
meerdere algemene 
doorvoervergunningen  

254,03  795,85  803,34  817,16  832,58  849,60  897,60  897,60  
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§ 2. Deze heffingen zijn verschuldigd door elke inrichting die op 1 januari van het begrotingsjaar 
vergund is, voor elke handeling die op 1 januari van dit jaar het voorwerp uitmaakt van een 
vergunning met een geldigheidstermijn van één jaar of meer en voor elke persoon of inrichting die 
op 1 januari van dit jaar is erkend voor een periode van één jaar of meer. 
 
§ 3. In de loop van het eerste kwartaal van ieder begrotingsjaar verstuurt het Agentschap een 
betalingsbevel aan elke heffingsplichtige, dat het te betalen bedrag van de heffing vermeldt. Het 
jaarlijks te betalen bedrag van de heffing moet worden betaald op het in het betalingsbevel 
vermelde rekeningnummer van het Agentschap binnen twee maanden na de ontvangstdatum.  
 
Heffingen die niet zijn betaald binnen de in het eerste lid bepaalde termijn worden ambtshalve  
met 25 % verhoogd. De heffingsplichtigen ontvangen hiertoe een aanmaning van het Agentschap. 
 
Heffingen die niet zijn betaald binnen de vier maanden na de ontvangst van het betalingsbevel 
bedoeld in het eerste lid, worden ambtshalve met 50 % verhoogd. De heffingsplichtigen ontvangen 
hiertoe een tweede aanmaning van het Agentschap. 
 
§ 4. De heffingen verschuldigd bij deze wet kunnen bij dwangbevel worden ingevorderd. De 
dwangbevelen worden bij deurwaardersexploot betekend. 
 
§ 5.De Koning wijst de personen aan die de dwangbevelen uitsturen, uitvaardigen en uitvoerbaar 
maken. » 
 
 
Art. 30ter.  
§ 1. Voor de jaren 2001 tot 2006 worden de betalingsbevelen, die het Agentschap en het Fonds voor 
de risico's van nucleaire ongevallen in deze periode aan elke heffingspichtige hebben gericht op 
basis van het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de 
betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de 
ioniserende stralingen, geacht betalingsbevelen te zijn in de zin van deze wet. 
 
§ 2. Een vrijstelling van heffing, bedoeld in deze wet, wordt verleend aan de heffingsplichtigen die 
voor de jaren 2001 tot 2006 een jaarlijkse retributie hebben betaald op basis van het koninklijk 
besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies 
geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen.  
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HOOFDSTUK V. - Middelen, begroting, rekeningen. 
 
Art. 31.  
Het Agentschap wordt gefinancierd door: 
1° de jaarlijkse heffingen bedoeld in de artikelen 30bis en 30ter ; 
 
2° de éénmalige retributies bedoeld in artikel 12 § 1, 1°; 
 
3° de administratieve geldboetes zoals bedoeld in de artikelen 53 tot 64; 
 
4° de vergoedingen voor de bijkomende buitengewone prestaties gevoegd bij de vergoedingen  

betaald door de natuurlijke en rechtspersonen bedoeld in artikel 12 en vereist voor de uitoefening 
van zijn opdracht;  

 
5° schenkingen en legaten; 
 
De opbrengst van de retributies, geheven met toepassing van artikel 3bis van de wet  
van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen 
voortspruitende gevaren, toegekend aan de diensten bevoegd op nucleair gebied die verbonden zijn 
aan het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en aan het Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu, wordt overgedragen naar de rekening van het Agentschap, volgens 
een kalender die wordt vastgesteld in akkoord tussen de minister van Begroting en de 
voogdijminister van het Agentschap. 
 
De middelen die tijdens het lopende begrotingsjaar uitgetrokken zijn op de begroting van deze 
diensten, worden opgevoerd op de begroting van het Agentschap. 
 
Onverminderd de bepalingen van artikel 45 § 1, neemt het Agentschap het geheel van de goederen, 
rechten en verplichtingen over, die werden verworven of aangegaan door de Staat middels de 
financiële middelen verworven krachtens artikel 3bis, §1,1°, van voornoemde wet  
van 29 maart 1958. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de 
modaliteiten van de eigendomsoverdracht van de bezittingen van deze diensten. De archieven van 
de federale en provinciale diensten waarvan de bevoegdheden overgedragen worden aan het 
Agentschap overeenkomstig, hetzij de artikelen 14 en 51, hetzij artikel 16, komen toe aan het 
Agentschap. 
 
Alle kosten en investeringen verbonden aan de activiteiten van het Agentschap komen ten laste van 
de maatschappijen, instellingen of personen waarvoor prestaties worden verricht, binnen de grenzen 
bepaald in artikel 12. 
 
In voorkomend geval, voegt het Agentschap bij de vergoedingen betaald door de natuurlijke 
personen of rechtspersonen bedoeld in artikel 12, de kosten van bijkomende buitengewone 
prestaties vereist voor de uitoefening van zijn opdracht. 
 
Het Agentschap moet zijn financieel evenwicht naleven.  
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Art. 32.  
De boekhouding van het Agentschap wordt gehouden volgens de methoden gebruikt in de 
handelssector. De regels bepaald door de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding en de 
jaarrekening van de ondernemingen en door de uitvoeringsbesluiten ervan, worden in acht 
genomen. 
 
De raad van bestuur van het Agentschap wijst een revisor aan, gekozen onder de leden van het 
Instituut van Bedrijfsrevisoren. 
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Art. 33.  
De revisor stuurt ten minste éénmaal per jaar ter gelegenheid van het opmaken van de balans en van 
de verlies- en winstrekening of van de jaarrekening, een verslag over het actief en het passief, 
alsmede over de bedrijfsresultaten aan de ministers onder wier bevoegdheid het Agentschap 
ressorteert en aan de raad van bestuur. Hij wijst hen onverwijld op elk verzuim, op elke 
onregelmatigheid en, in het algemeen, op elke toestand die het financiële evenwicht van het 
Agentschap in het gedrang kan brengen. 
 
Art. 34.  
De raad van bestuur van het Agentschap stelt elk jaar vóór 1 november de begroting vast van het 
volgend dienstjaar en keurt vóór 1 juni de rekeningen van het voorbije dienstjaar goed. De door het 
Agentschap vastgestelde rekeningen worden toegezonden aan de ministers onder wie het ressorteert 
en aan de minister van Financiën. Laatstgenoemde zendt ze aan het Rekenhof over voor nazicht.  
 
 
 
HOOFDSTUK VI. - Bestuur van het Agentschap. 
 
Art. 35.  
Het Agentschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit een voorzitter en dertien 
leden, allen stemgerechtigd en door de Koning aangewezen bij een in Ministerraad overlegd besluit 
op voorstel van de ministers onder wier bevoegdheid het Agentschap valt. Deze aanwijzing 
geschiedt op basis van hun bijzondere wetenschappelijke of professionele kwaliteiten vermeld in 
het aanwijzingsbesluit, op het vlak van de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de 
gevaren van ioniserende stralingen. 
 
De raad van bestuur bestaat uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. Bij staking van 
stemmen, is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend. 
 
De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, nadere regels bepalen omtrent de 
samenstelling en de werking van de bestuurs- en adviesorganen van het Agentschap. 
 
Art. 36.  
De voorzitter en de leden van de raad van bestuur worden door de Koning aangewezen, voor een 
termijn van zes jaar. Hun mandaat is vernieuwbaar volgens de regels bepaald voor de benoeming. 
Het mandaat eindigt van rechtswege wanneer de titularis de leeftijd van 65 jaar bereikt. 
 
In afwijking van het eerste lid, eindigt het mandaat van de helft van de leden die deel uitmaken van 
de eerste raad van bestuur na een termijn van drie jaar. 
 
Op gemotiveerd eensluidend advies van de raad van bestuur, goedgekeurd met tweederde 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, kunnen de bestuurders van het Agentschap worden 
ontslagen door een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. 
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Art. 37.  
Er wordt een Wetenschappelijke Raad ingesteld die tot taak heeft het Agentschap te adviseren over 
het toezichtsbeleid en meer bepaald, overeenkomstig artikel 16, vooraf advies uit te brengen voor 
het afgeven van vergunningen voor nieuwe nucleaire installaties of bij het hernieuwen van de 
vergunningen. De Koning regelt de samenstelling en de bevoegdheden van de Wetenschappelijke 
Raad, die bestaat uit specialisten op het gebied van de kernenergie en van de veiligheid. 
 
De raad van bestuur staat in voor het overleg tussen het Agentschap en de geïnteresseerde kringen 
en meer bepaald de exploitanten van de nucleaire installaties. 
 
Art. 38.  
Onverminderd andere beperkingen bepaald bij of krachtens een wet, is de uitoefening van het 
mandaat van voorzitter of van bestuurder van het Agentschap onverenigbaar met het mandaat of de 
functie van : 
1° lid van het Europees Parlement; 
 
2° lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Senaat; 
 
3° lid van de federale regering; 
 
4° lid van een Gemeenschaps- of Gewestparlement of van een gemeenschaps- of gewestregering;  
 
5° provinciegouverneur of lid van de bestendige deputatie van een provincieraad; 
 
6° lid van een college van burgemeester en schepenen of voorzitter van een openbaar centrum  

voor maatschappelijk welzijn; 
 
7° personeelslid van het Agentschap of van een persoon of instelling die ofwel rechtstreeks ofwel  

onrechtstreeks door bemiddeling van een erkende instelling onder het toezicht van het 
Agentschap staat, met uitzondering van personeelsleden van universiteiten en hogescho len die 
geen rechtstreeks belang hebben bij de opdrachten van het Agentschap. 

 
Deze onverenigbaarheden blijven gelden tot na het verstrijken van het jaar volgend op het 
beëindigen van het mandaat of de functie. 
 
Wanneer een bestuurder bovenvermelde bepalingen overtreedt moet hij de betrokken mandaten of 
functies neerleggen. Indien hij nalaat dit te doen wordt hij van rechtswege geacht zijn mandaat in 
het Agentschap te hebben neergelegd. 
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Art. 39.  
De raad van bestuur vertegenwoordigt het Agentschap in gerechtelijke procedures. 
 
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een gedeelte van zijn bevoegdheden 
overdragen aan de directeur-generaal. De bevoegdheidsoverdrachten kunnen alleen geschieden 
krachtens bijzondere beslissingen van de raad van bestuur die het voorwerp en de omvang van elke 
overgedragen bevoegdheid bepaalt. De voorzitter en de directeur-generaal vertegenwoordigen het 
Agentschap in authentieke en onderhandse akten. 
 
Art. 40.  
De Koning bepaalt het bedrag van de vergoedingen die aan de leden van de raad van bestuur 
kunnen worden toegekend. Hij bepaalt het bedrag van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten. 
 
Art. 41.  
Het dagelijks bestuur van het Agentschap, zijn vertegenwoordiging voor wat betreft het beheer en 
de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, worden toevertrouwd aan de directeur-
generaal, die voor een vernieuwbare termijn van zes jaar, door de Koning, bij een in Ministerraad 
overlegd besluit, wordt aangewezen. Hij kan alleen worden afgezet bij een in Ministerraad overlegd 
koninklijk besluit, op eensluidend gemotiveerd advies van twee derden van de leden van de raad 
van bestuur. 
 
De voorzitter en de directeur-generaal behoren tot een verschillende taalrol. 
 
De wederzijdse rechten en plichten van de directeur-generaal en van het Agentschap worden 
geregeld in een arbeidsovereenkomst opgesteld overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten. Tijdens de onderhandelingen over deze overeenkomst wordt het 
Agentschap vertegenwoordigd door de raad van bestuur. 
 
De directeur-generaal die zich, op het ogenblik van zijn benoeming, in een statutaire band bevindt 
met de Staat of met enige andere publiekrechtelijke rechtspersoon die onder de Staat ressorteert, 
wordt van rechtswege ter beschikking gesteld overeenkomstig de nadere regelen van het betrokken 
statuut voor de gehele duur van zijn mandaat. Gedurende deze periode behoudt hij evenwel zijn 
rechten op bevordering en op weddeverhoging. 
 
Indien de directeur-generaal, op het ogenblik van zijn benoeming, contractueel verbonden is met de 
Staat of met enige andere publiekrechtelijke rechtspersoon die onder de Staat ressorteert, wordt de 
betrokken overeenkomst van rechtswege geschorst voor de gehele duur van zijn mandaat. 
Gedurende deze periode behoudt hij evenwel zijn rechten op bevordering en op weddeverhoging. 
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Art. 42.  
Het Agentschap is onderworpen aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten. 
 
Art. 43.  
Het Agentschap wordt derwijze georganiseerd dat de reglementerende functie en de toezichtsfunctie 
onafhankelijk van elkaar worden uitgeoefend. 
 
Art. 44.  
Onverminderd de bepalingen van artikel 46, wordt het personeel van het Agentschap aangeworven 
door middel van een arbeidsovereenkomst, opgesteld overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten en dit in afwijking van artikel 8, § 2  
en § 3, van het koninklijk besluit nr 56 van 16 juli 1982 betreffende de werving in sommige 
overheidsdiensten. 
 
Op de voordracht van de directeur-generaal en met de goedkeuring van de ministers tot wier 
bevoegdheid het Agentschap behoort, bepaalt de raad van bestuur : 

1° de personeelsformatie; 
 
2° de regeling inzake aanwerving, loopbaan, bezoldiging en sociale voordelen van het personeel. 

 
De arbeidsvoorwaarden van het personeel zijn ten minste gelijkwaardig aan die bepaald bij de wet 
van 20 februari 1990 betreffende de ambtenaren van de administraties en van sommige instellingen 
van openbaar nut. 
 
Het Agentschap moet op permanente wijze de opleiding van zijn personeelsleden verzekeren op 
internationaal niveau, in functie van de aan hen toevertrouwde opdrachten. 
 
Art. 45.  
§ 1. De statutaire en contractuele personeelsleden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 
het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Economische Zaken, en het 
Ministerie van Justitie, verbonden aan de diensten bevoegd voor de nucleaire sector, alsook het 
wetenschappelijk personeel van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur, met 
opdrachten in de nucleaire sector, kunnen naar het Agentschap overgeplaatst worden, na selectie 
door zijn Raad van bestuur. Deze overplaatsing gebeurt minstens met behoud van hun 
arbeidsvoorwaarden. 
 
§ 2. De Koning bepaalt, bij in Ministerraad overlegd besluit, de modaliteiten van de overdracht aan 
het Agentschap van personeelsleden van instellingen van openbaar nut met opdrachten in de 
nucleaire sector. 
 
§ 3. Het Agentschap kan het geldelijk en administratief statuut van de overgedragen 
personeelsleden aanpassen, ter harmonisering van de verschillende statuten van toepassing op het 
personeel van het Agentschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 44. 
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Art. 46.  
De personeelsleden van het Agentschap bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke 
politie, worden tewerkgesteld in een statutair verband, volgens regelen vastgesteld door de Koning, 
op de voordracht van de ministers tot wier bevoegdheid het Agentschap behoort en van de minister 
van Justitie. 
 
Art. 46bis.  
§ 1. In afwijking van de artikelen 45, § 1, en 46, worden de statutaire personeelsleden van de 
overheidsdiensten vermeld in artikel 45, § 1, die geselecteerd werden door de raad van bestuur, na 
een oproep in het Belgisch Staatsblad, ter beschikking gesteld van het Agentschap. 
 
§ 2. De ter beschikking gestelde personeelsleden bedoeld in § 1, blijven onderworpen aan het 
administratief en geldelijk statuut en aan de pensioenregeling die in hun dienst van oorsprong van 
kracht zijn. Zij behouden in hun dienst van oorsprong hun aanspraken op bevordering. 
 
§ 3. De duur van de terbeschikkingstelling bij het Agentschap wordt beschouwd als een periode van 
dienstactiviteit. 
 
§ 4. De ter beschikking gestelde personeelsleden zijn onderworpen aan het gezag van de directeur-
generaal van het Agentschap. 
 
§ 5. De ter beschikking gestelde personeelsleden van het Ministerie van Justitie die de hoedanigheid 
hebben van officier van gerechtelijke politie behouden deze hoedanigheid tijdens de duur van de 
terbeschikkingstelling. 
 
In afwijking van artikel 9, kunnen de personeelsleden van de andere overheidsdiensten bedoeld in 
artikel 45, § 1, tijdens de terbeschikkingstelling door de Koning bekleed worden met de 
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie. 
 
§ 6. Tijdens zijn terbeschikkingstelling kan de betrekking die het statutair personeelslid heeft 
achtergelaten op geen enkele wijze toegewezen worden. 
 
§ 7. De bezoldiging van het ter beschikking gestelde personeelslid is deze waarop het recht heeft in 
zijn dienst van oorsprong, met inbegrip van de eventuele toelagen en vergoedingen. Zij wordt 
uitbetaald door het Agentschap. Daartoe geeft de dienst van oorsprong alle nuttige inlichtingen aan 
het Agentschap. 
 
Nochtans mag de dienst van oorsprong de uitbetaling van de bezoldiging van het 
terbeschikkinggestelde personeelslid voortzetten. In dit geval vraagt hij de terugbetaling van de 
vereffende bedragen door middel van een driemaandelijkse staat van verzoek tot terugbetaling. 
 
Het Agentschap betaalt de totale budgettaire last terug. De werkgeversbijdragen voor de sociale 
zekerheid, de kinderbijslag, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage zijn in ieder geval in de totale 
budgettaire last inbegrepen. 
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§ 8. Het ter beschikking gestelde personeelslid kan vragen dat aan zijn terbeschikkingstelling een 
einde wordt gemaakt, mits een vooropzeg van één maand. 
 
De raad van bestuur van het Agentschap kan aan de terbeschikkingstelling een einde stellen mits 
een vooropzeg van drie maanden. Hij brengt de dienst van oorsprong van het ter beschikking 
gestelde personeelslid hiervan op de hoogte. 
 
§ 9. Het personeelslid wiens terbeschikkingstelling wordt beëindigd, stelt zich ter beschikking van 
de Minister of van de overheid waaronder hij ressorteert. Indien het zonder geldige reden weigert of 
verwaarloost dit te doen, wordt het na een afwezigheid van tien dagen als ontslaggevend 
beschouwd. 
 
Art. 47.  
Het personeel van het Agentschap neemt de nodige maatrege len om het vertrouwelijk karakter te 
bewaren van de gegevens waarvan het kennis heeft. Het zal deze gegevens enkel aanwenden in het 
kader van de uitoefening van zijn toezichtopdracht. 
 
Art. 48.  
Het Agentschap staat onder het gezamenlijk toezicht van (de minister bevoegd voor Binnenlandse 
Zaken 
 
Het in vorige lid bedoelde toezicht van de ministers wordt uitgeoefend door bemiddeling van één 
regeringscommissaris, door de Koning benoemd bij een in Ministerraad overlegd besluit. Deze 
commissaris vervult eveneens de functie van gemachtigde van de minister van Financiën, zoals 
bepaald in artikel 9, § 4, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige 
instellingen van openbaar nut. 
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HOOFDSTUK VII. - Strafbepalingen. 
 
Art. 49. 
De inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de besluiten die ter uitvoering van deze wet 
werden genomen, worden gestraft met een geldboete van duizend frank tot een miljoen frank en met 
gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar of met één van deze straffen alleen. 
 
Worden met dezelfde straffen gestraft, zij die de in artikel 9 bedoelde personen bij de uitoefening 
van hun opdracht belemmeren of die hun medewerking weigeren te verlenen. 
 
Art 49bis.  
Indien de in artikel 49 bedoelde misdrijven worden gepleegd in oorlogstijd, worden ze gestraft met 
een geldboete van 50 tot 50.000 euro en met opsluiting van vijf tot 10 jaar, of met één van deze 
straffen alleen. 
 
Art. 50.  
Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn 
toepasselijk op de bij deze wet of haar uitvoeringsbesluiten omschreven inbreuken. 
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HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen. 
 
Art. 51.  
Artikel 10, tweede lid, van de wet van 20 juli 1978 betreffende bijzondere bepalingen om het 
Internationaal Agentschap voor Atoomenergie toe te laten inspectie- en verificatiewerkzaamheden 
door te voeren op Belgisch grondgebied, in uitvoering van het Internationaal Akkoord  
van 5 april 1973 ter uitvoering van de §§ 1 en 4 van artikel III van het Verdrag van 1 juli 1968 
inzake de niet-verspreiding van kernwapens wordt vervangen door de volgende bepalingen : 
 
“Ambtenaren van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle opgericht door de wet  
van 15 april 1994, bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hebben het 
recht de inspecteurs te vergezellen tijdens hun inspectieopdrachten bedoeld in deze wet”.  
 
Art. 52.  
De wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende 
stralingen voortspruitende gevaren, gewijzigd door de wetten van 29 mei 1963, 3 december 1969, 
14 juli 1983, 22 december 1989 en 26 juni 1992 wordt opgeheven. 
 
De koninklijke besluiten genomen krachtens voormelde wet blijven van toepassing zolang zij niet 
gewijzigd of opgeheven worden krachtens deze wet. 
 
Art. 52bis. 3 
§ 1. Tot op het ogenblik dat de in artikel 28, lid 2 bedoelde opdrachten worden overgenomen, hetzij 
door het Agentschap zelf, overeenkomstig de artikelen 15 en 16, hetzij door een erkende instelling 
overeenkomstig de artikelen 28 en 30, blijven de exploitanten van nucleaire inrichtingen gehouden 
voornoemde opdrachten toe te vertrouwen aan organismen die bij toepassing van de wet  
van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen 
voortspruitende gevaren, voor onbepaalde duur werden erkend. 
 
§ 2. De erkende organismen zijn gehouden de hen tot op heden toevertrouwde opdrachten op 
onafhankelijke wijze uit te voeren en verder te blijven uitoefenen tot op het ogenblik dat die 
opdrachten worden overgenomen, hetzij door het Agentschap zelf, overeenkomstig de  
artikelen 15 en 16, hetzij door een erkende instelling overeenkomstig de artikelen 28 en 30. 
 
Daartoe behouden zij tijdelijk hun bestaande erkenning. Onverminderd artikel 29, worden hun 
erkenning en opdrachten van rechtswege beëindigd op het ogenblik dat een aanvang wordt 
genomen met de in artikel 28, lid 2 bedoelde opdrachten hetzij door het Agentschap zelf, 
overeenkomstig de artikelen 15 en 16, hetzij door een erkende instelling overeenkomstig de 
artikelen 28 en 30. 
 
§ 3. De overgangsregeling ingevoerd middels dit artikel geldt voor een maximale duur van twee 
jaar. De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit de voorwaarden en de nadere regelen 
bepalen betreffende de overdracht van de specifieke controleopdrachten. Hij kan op dezelfde wijze 
de termijn van deze overgangsregeling met telkens maximaal één jaar verlengen. 

                                                 
3 De overgangsregeling bedoeld in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van 
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle wordt verlengd met een periode van één jaar, met name tot 31 augustus 2007 - 
wordt verlengd tot 31 december 2007 cfr KB 26/102007 – art 1 (BS 09/11/2007) 
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Art. 53.  
De Koning kan bestaande wetsbepalingen wijzigen om ze aan te passen aan de bepalingen van deze 
wet. 
 
Art. 54.  
De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de datum van inwerkingtreding van de 
bepalingen van deze wet. 
 
 
 


