
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2017/40317]
2 MEI 2017. — Koninklijk besluit houdende erkenning van het

Nationaal Instituut voor Radio-elementen als exploitant van een
kerninstallatie

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

Gelet op het Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid op het
gebied van de kernenergie, ondertekend te Parijs op 29 juli 1960,
goedgekeurd bij de wet van 1 augustus 1966, gewijzigd bij het
aanvullend Protocol, ondertekend te Parijs op 28 januari 1964, goedge-
keurd bij de wet van 1 augustus 1966, en door het Protocol,
ondertekend te Parijs op 16 november 1982, goedgekeurd bij de wet van
3 juli 1985;

Gelet op het Verdrag tot aanvulling van het Verdrag van Parijs van
29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de
kernenergie, ondertekend te Brussel op 31 januari 1963, goedgekeurd
bij de wet van 1 augustus 1966, gewijzigd bij het aanvullend Protocol,
ondertekend te Parijs op 28 januari 1964, goedgekeurd bij de wet van
1 augustus 1966, en door het Protocol, ondertekend te Parijs op
16 november 1982, goedgekeurd bij de wet van 3 juli 1985;

Gelet op de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aanspra-
kelijkheid op het gebied van de kernenergie, artikel 8, vervangen bij de
wet van 29 juni 2014, en artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit houdende erkenning van het Natio-
naal Instituut voor Radio-elementen als exploitant van een kerninstal-
latie van 20 december 2000, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
30 januari 2001;

Overwegende dat het maximumbedrag waarvoor het voornoemde
Instituut aansprakelijk is, voor de door een kernongeval veroorzaakte
schade, werd vastgelegd op 3 miljard Belgische frank, na overleg in
Ministerraad;

Overwegende dat de euro sedert 1 januari 1999 de munteenheid van
de Belgische Staat is geworden;

Overwegende dat het genoemd Instituut het bewijs heeft geleverd
dat het beschikt over een verzekering of een andere financiële
zekerheid ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid bepaald bij
de voormelde wet van 22 juli 1985 en dat deze verzekering of financiële
zekerheid door de Minister van Energie werd goedgekeurd;
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Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van
Energie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te B-6220 Fleurus, wordt erkend
als nucleaire exploitant in het kader van zijn activiteiten van productie
van radio-isotopen vanuit verrijkt kernmateriaal te Fleurus.

Art. 2. Het maximumbedrag waarvoor het voornoemde Instituut
aansprakelijk is, voor de door een kernongeval veroorzaakte schade, is
bepaald op 74.368.057,43 euro.

Art. 3. Het koninklijk besluit van 20 december 2000 houdende
erkenning van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen als
exploitant van een kerninstallatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 30 januari 2001, wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 5. De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd
voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 mei 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
K. PEETERS

De Minister van Energie,
M. C. MARGHEM
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