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Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. — Kennisgeving. —
Wijziging van de vergunningsvoorwaarden van de kernreactoren
van Doel en Tihange in het kader van de inwerkingstelling van de
filtered containment venting systems, in toepassing van artikel 13
van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werkne-
mers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende
stralingen

Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2018 (ANPP-0032883, 0032899,
0032900, 0032901, 0032902 et 0032903), worden de vergunnings-
voorwaarden voor de drie kernreactoren van Tihange en de vergun-
ningsvoorwaarden voor de vier kernreactoren van Doel, toebehorend
aan de NV ELECTRABEL, aangevuld in het kader van de inwerking-
stelling van de filtered containment venting systems.

In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State wordt u ervan op de hoogte gesteld dat
een verzoekschrift tot nietigverklaring (en tot schorsing) bij de Raad
van State kan worden ingediend tegen de bijgevoegde beslissing.

Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld
worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en
van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat :

• het opschrift ’verzoekschrift tot nietigverklaring’ als het niet
eveneens een vordering tot schorsing bevat;

• de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende
partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats;
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• het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en
de middelen;

• de naam en het adres van de verwerende partij
De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State

bedraagt 60 dagen vanaf deze kennisgeving. Op hetzelfde ogenblik als
zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie
daarvan ter informatie aan de verwerende partij. De verzoekende partij
mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat.

De verzending naar de Raad van State gebeurt bij ter post aangete-
kende brief naar het volgende adres: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brus-
sel.

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be/, doorklikken
naar ’procedure’ > ’bestuursrechtspraak’.
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