
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[2017/201467]
6 MAART 2017. — Koninklijk besluit betreffende de toekenning van

het beheer en de uitbouw van een blootstellingsregister in het
kader van het dosimetrisch toezicht aan het Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 januari 2014 tot wijziging van de wet van
15 april 1994 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, wat
betreft het dosimetrisch toezicht, artikel 37;

Gelet op het advies nr. CSS 9300 van de Hoge Gezondheidsraad,
gegeven op 31 augustus 2015;
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Gelet op het advies nr. 186 van de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk, gegeven op 23 oktober 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
2 mei 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 31 mei 2016;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeen-
komstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende
diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 60.271/3 van de Raad van State, gegeven op
18 november 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2o, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het
advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. - De artikelen 2 tot en met 24 en 29 tot en met 36 van de
wet van 26 januari 2014 tot wijziging van de wet van 15 april 1994
betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu
tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betref-
fende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft het
dosimetrisch toezicht, treden in werking op de eerste dag van de
maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.

Art. 2. - De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 maart 2017

FILIP

Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister

en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
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