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

[C − 2019/42829]
3 DECEMBER 2019. — Wet tot bekrachtiging van het koninklijk

besluit van 15 oktober 2018 tot vaststelling voor het jaar 2018 van
het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8,
zestiende lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de
voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentra-
les en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncen-
trales (1)

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

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 15 oktober 2018 tot vaststelling
voor het jaar 2018 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in
artikel 14, § 8, zestiende lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de
voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales
en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales,
wordt bekrachtigd met ingang van 15 december 2018, de dag van zijn
inwerkingtreding.

Art. 3. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 3 december 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Energie,
M. C. MARGHEM

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers :
(www.dekamer.be)
Stukken : 55-0635 (2019/2020)
Integraal Verslag : 21 november 2019.
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