TITEL I. _ Opdrachten van de Instelling.
Artikel 1.<KB 1991-10-16/34, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991> Definities.
Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder :
- Radioactief afval : elke stof waarvoor geen enkel gebruik is voorzien en die
radionucliden bevat in een hogere concentratie dan de waarden die de bevoegde overheid
als aanvaardbaar beschouwt voor stoffen die zonder toezicht mogen worden gebruikt of
geloosd;
Radioactief afval van buitenlandse oorspong : radioactief afval dat zijn
radioactiviteitskenmerken heeft verkregen buiten België, behalve indien deze
radioactiviteit afkomstig is van uitrustingen en/of afval van Belgische oorsprong dat in
het buitenland is verwerkt;
- Verrijkte splijtstoffen : elke stof die splijtbare uraniumisotopen bevat in een gehalte
dat hoger is dan dat van natuurlijk uranium en zich in een andere vorm bevindt dan deze
van ongebruikte of bestraalde splijtstof;
- Plutoniumhoudende stoffen : elke stof die splijtbare plutoniumisotopen bevat en zich
in een andere vorm bevindt dan deze van ongebruikte of bestraalde splijtstof;
- Ongebruikte splijtstof : splijtstoffen of plutonimumhoudende stoffen vervat in een
structuur die het gebruik ervan in een reactor mogelijk maakt, voordat ze in de reactor
worden geladen;
- Bestraalde splijtstof : splijtstoffen of plutoniumhoudende stoffen vervat in een
structuur die het gebruik ervan in een reactor mogelijk maakt, nadat ze definitief uit de
reactor zijn ontladen;
- Overtollige hoeveelheden : hoeveelheden verrijkte splijtstoffen plutoniumhoudende
stoffen of ongebruikte of bestraalde splijtstof waarvoor geen enkel gebruik of latere
omzetting voorzien is door de producent of de exploitant;
- Transport : vervoer buiten de sites van de producenten en exploitanten;
- Tenlasteneming : alle technische en administratieve operaties die nodig zijn om te
zorgen voor het weghalen van het radioactief afval of overtollige hoeveelheden van de
site van de producenten en hun overbrenging naar de door de Instelling beheerde
installaties;
- Keuring : operatie verricht bij de tenlasteneming van het afval of overtollige
hoeveelheden en bestemd om de conformiteit van dit afval met de van kracht zijnde
specificaties te onderzoeken, met het oog op de verantwoordelijkheidsoverdracht;
- Nucleaire installaties : elke site, uitrustingen, fabrieken of centrales die radioactief
materiaal in werking stellen;
- Opslag van plutoniumhoudende splijtstoffen en ongebruikte splijstof : tijdelijke opslag
van dergelijke stoffen in afwachting van een eventueel later gebruik of van hun
classificatie als radioactief afval;
- Opslag van radioactief afval : tijdelijke opslag van dergelijk afval met de bedoeling en
op een manier die het mogelijk maakt het later terug te nemen;
- Opslag van bestraalde splijtstof : tijdelijke opslag van deze stof in afwachting van de
opwerking of van hun classificatie als radioactief afval;
- Berging van radioactief afval : storting of opberging van dergelijk afval zonder de
bedoeling het te recuperen. Dit omvat inzonderheid de mogelijke opberging aan de
oppervlakte of in geologische lagen, evenals de storting binnen de door de internationale

overeenkomsten toegelaten grenzen;
- Verwerking en conditionering van radioactief afval : geheel van mechanische,
chemische, fysische en andere verrichtingen met het oog op de omvorming van het
radioactieve afval in colli die beantwoorden aan de operationele vereisten inzake
behandeling, transport, opslag of berging;
- Ontmanteling : geheel van administratieve en technische verrichtingen die het
mogelijk maken een installatie uit de lijst van geklasseerde installaties te halen,
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 februari 1963, houdende
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en de werknemers tegen het
gevaar van ioniserende stralingen;
- De Instelling : de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
(NIRAS);
- Bevoegde overheid : de overheid bevoegd inzake vergunning en nucleaire controle,
aangewezen krachtens de wet van 4 augustus 1955 betreffende de veiligheid van de Staat
op het gebied van de kernenergie, en haar uitvoeringsbesluiten, en krachtens de wet van
29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen het gevaar van de
ioniserende stralingen, en haar uitvoeringsbesluiten;
- Voogdijoverheid van de Instelling : de Ministers die bevoegd zijn voor Economische
Zaken en Energie;
- Producenten of exploitanten : bedrijven, instellingen, instituten of natuurlijke personen
voor wie de Instelling haar bevoegdheden uitoefent.
(- faillissement : staat waarin een koopman zich bevindt, die op duurzame wijze heeft
opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is en die in een dergelijke toestand is
verklaard door de rechtbank van koophandel overeenkomstig de faillissementswet van 8
augustus 1997;
- insolvabiliteit : staat van de natuurlijke of rechtspersoon of van de maatschappij die
zijn of haar schulden niet kan betalen, door ontoereikendheid van de activa;) <KB 200606-02/50, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2006>
[1 - de wet : wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980;
- werkdag : iedere kalenderdag andere dan een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag.]1
---------(1)<KB 2012-07-03/09, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 29-10-2012>
Art. 2. Bevoegdheden en opdrachten van de Instelling.
(§ 1. De instelling oefent haar opdracht uit met inachtneming van de van kracht zijnde
reglementering en is inzonderheid onderworpen aan de controle en het toezicht van de
bevoegde overheden.) <KB 1991-10-16/34, art. 2,§1, 002; Inwerkingtreding : 22-111991>
(§ 2. De taken van de Instelling over het gehele Belgische grondgebied betreffen onder
meer de volgende domeinen :
1° Het beheer van al het radioactieve afval aanwezig op Belgisch grondgebied, ongeacht
zijn oorsprong en afkomst. Het beheer van afval van buitenlandse oorsprong is
onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de Voogdijoverheid van de
Instelling. Het beheer van radioactief afval omvat :
a) Het transport van het geconditioneerde of niet-geconditioneerde afval;

b) De verwerking en conditionering van het radioactieve afval voor rekening van de
producenten die niet beschikken over de daartoe door de Instelling erkende uitrustingen,
alsook de kwalificatie en opvolging van de verrichtingen nodig voor de conditionering
van het radioactieve afval bij de producenten die beschikken over deze uitrustingen; de
voorwaarden voor de kwalifikatie van de uitrustingen opgelegd door de Instelling
overeenkomstig dit besluit alsook de verhaalmodaliteiten worden bepaald door de Koning;
c) De opslag van het radioactieve afval buiten de installaties van de producent;
d) De berging van het geconditioneerde radioactieve afval.
2° De volgende aspecten van het beheer van verrijkte splijtstoffen, plutoniumhoudende
stoffen en ongebruikte of bestraalde splijstof:
a) Het transport van verrijkte splijtstoffen en van plutoniumhoudende stoffen die de
Instelling dient ten laste te nemen, en die in hoeveelheid en verrijkingsgraad de volgende
grenswaarden overschrijden :
- uranium 235 met een concentratie van 20 % of meer in het verrijkte uranium : 5 kg of
meer;
- uranium 233 : 2 kg of meer;
- plutonium : 2 kg of meer.
b) Het transport van de overtollige hoeveelheden ongebruikte of bestraalde splijtstof die
de Instelling dient ten laste te nemen;
c) De opslag, buiten de installaties van de producenten of exploitanten, van de
overtollige hoeveelheden verrijkte splijtstoffen, van de overtollige hoeveelheden
plutoniumhoudende stoffen en van de overtollige hoeveelheden ongebruikte of bestraalde
splijtstof.
3° De volgende aspecten van de ontmanteling van niet meer gebruikte nucleaire
installaties :
- de inzameling en evaluaties van alle inlichtingen die de Instelling in de gelegenheid
stellen programma's op te stellen voor het beheer van het afval dat eruit voortvloeit;
- het akkoord over het programma voor de ontmanteling van de besmette installaties;
- de uitvoering van het ontmantelingsprogramma op verzoekt van de exploitant of in
geval van onvermogen van deze laatste.) <KB 1991-10-16/34, art. 2,§1, 002;
Inwerkingtreding : 22-11-1991>
(§ 3. De opdrachten van de Instelling in de bij § 1 bepaalde gebieden zijn :
1° Op het vlak van het beheer van het radioactieve afval :
a) de uitvoering van de verrichtingen voortvloeiend uit § 2, 1°, van dit artikel;
b) het opmaken en bijhouden van de kwantitatieve en kwalitatieve inventaris van het
geconditioneerde of niet-geconditioneerde afval, evenals het opmaken en bijhouden van
de vooruitzichten inzake afvalproduktie op korte, middellange en lange termijn;
c) het opmaken en bijhouden van een algemeen beheerprogramma op lange termijn dat
een technisch-economische beschrijving omvat van de acties die door de Instelling
worden overwogen om het beheer van het radioactief afval te waarborgen;
d) het opstellen, op basis van de algemene regels, voorgesteld aan de bevoegde overheid
en door deze goedgekeurd, van de criteria voor de acceptatie van het geconditioneerde en
niet-geconditioneerde afval dat moet worden ten laste genomen in het kader van haar
opdracht;
e) het opstellen, op basis van de algemene regels voorgesteld aan de bevoegde overheid
en door deze goedgekeurd, van de gedetailleerde en praktische specificaties inzake

vrijstelling van radioactief afval;
f) het bepalen - in overleg met de producenten - van de methodes voor de verwerking en
conditionering van het niet-geconditioneerde radioactief afval;
g) het kwalificeren, op grond van de door de Ministers die voor Economische Zaken en
Energie bevoegd zijn, van de uitrustingen bestemd voor de verwerking en conditionering
van het radioactief afval;
h) zich vergewissen van de overeenstemming van de kwaliteit van het al of niet
geconditioneerd radioactief afval met de acceptatiecriteria vermeld in littera d) hierboven
en zorgen voor de definitieve keuring ervan.
2° Op het vlak van het beheer van de overtollige hoeveelheden verrijkte splijtstoffen,
plutoniumhoudende stoffen en ongebruikte of bestraalde splijtstof :
a) de uitvoering van de verrichtingen voortvloeiend uit § 2, 2° van dit artikel;
b) het periodiek inzamelen bij de producenten of exploitanten van de inlichtingen die de
Instelling nodig heeft om haar in de gelegenheid te stellen te ramen op welk ogenblik en
volgens welke modaliteiten zij ertoe zou gebracht kunnen worden deze hoeveelheden ten
laste te nemen;
c) het opstellen, op basis van de algemene regels voorgesteld aan de bevoegde overheid
en door haar goedgekeurd, van de criteria voor de acceptatie van deze ten laste te nemen
hoeveelheden met het oog op hun opslag overeenkomstig § 2, 2°, littera c) van dit artikel;
d) zich vergewissen van de overeenstemming van de kenmerken van deze hoeveelheden
met de in littera c) hierboven genoemde acceptatiecriteria en zorgen voor hun keuring
voor opslag.
3° Op het vlak van de ontmanteling :
a) de uitvoering van de verrichtingen voortvloeiend uit § 2, 3°;
b) het volgen van de evolutie van de methodologie en van de ontmantelingstechnieken
en de ermee verband houdende kosten, met het oog op de goedkeuring van de
ontmantelingsprogramma's en de eventuele uitvoering van de ontmanteling, zoals
bepaald in § 2, 3° van dit artikel.
4° In een algemene context :
a) een informatie- en communicatieprogramma voor het geheel van haar activiteiten
opstellen en uitvoeren;
b) in samenwerking met de exploitanten de programma's voor toegepast onderzoek en
ontwikkeling bepalen die nodig zijn voor het vervullen van haar opdrachten.) <KB 199110-16/34, art. 2,§1, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991>
(§ 4. De Instelling kan haar opdrachten uitvoeren met eigen middelen en ze eveneens
uitbesteden in onderaanneming of de uitvoering ervan overlaten aan derden in het kader
van overeenkomsten waarin de in acht te nemen regels worden gespecificeerd. De
opdrachten welke de Instelling aan derden toevertrouwt, worden onder haar
verantwoordelijkheid en haar toezicht uitgevoerd onder de bestendige controle van de
bevoegde overheid.) <KB 1991-10-16/34, art. 2,§1, 002; Inwerkingtreding : 22-111991>
§ 5. Ter verwezenlijking van haar opdracht kan de Instelling alle belangen in
verenigingen, syndicaten en vennootschappen nemen en alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, alle aanbestedingen aangaan en alle verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan of van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij kan met name alle onroerende en roerende

goederen kopen, verkopen, huren en beheren en alle installaties die voor haar activiteit
nuttig zijn, ontwerpen, bouwen, omvormen of inrichten.
(§ 6. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de toepassing van de
wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de bescherming van de bevolking
tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.) <Ingevoegd bij KB 1991-10-16/34, art. 2,
§ 2, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991>
Art. 3. <KB 1991-10-16/34, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991> Betrekkingen
met de producenten van radioactief afval.
§ 1. Elke persoon die radioactief afval bezit, installaties exploiteert die radioactief afval
produceren, of het voornemen heeft dergelijke installaties te bouwen, moet aan de
Instelling alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de uitoefening van haar
opdrachten.
§ 2. De Instelling stelt met elke exploitant van nucleaire installaties die regelmatig
hoeveelheden radioactief afval produceren die belangrijk worden geacht door de
Instelling, een overeenkomst voor de uitvoering van het algemene programma voor het
beheer van het radioactieve afval genoemd in artikel 2, § 3, 1°, c). Deze overeenkomst
bepaalt de respectieve rechten en plichten van de partijen in verband met de uitvoering
van het programma.
Bovendien bepaalt deze overeenkomst de actiemiddelen die de Instelling in staat stellen :
- de permanente inventarissen bij te houden en na te kijken met betrekking tot het afval
voortgebracht door de exploitatie en de ontmanteling van de nucleaire installaties;
- zich ervan te vergewissen dat de door de exploitant gebruikte of overwogen
uitrustingen voor de afvalconditionering en de aangewende procédés verenigbaar zijn met
het algemene programma van de Instelling;
- haar eigen investeringen te plannen;
- zich ervan te vergewissen dat de door de exploitant ingevoerde beschikkingen inzake
kwaliteitszekerheid geschikt zijn om afval voort te brengen dat voldoet aan de
acceptatiecriteria van de Instelling;
- de toepassing van deze beschikkingen door de exploitanten te controleren;
- de verantwoordelijkheden op korte, middellange en lange termijn te omschrijven;
- te beschikken over een passende financiering om haar programma te verwezenlijken.
§ 3. De tenlasteneming van het radioactief afval door de Instelling met het oog op het
vervoer, de conditionering, de opslag en/of de berging ervan zal het voorwerp zijn van
overeenkomsten tussen de afvalproducenten en de Instelling. Deze overeenkomsten
bepalen onder meer de modaliteiten van de verantwoordelijkheidsoverdracht en de
financiële en technische voorwaarden. De raad van bestuur legt elk jaar de
handelsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op bepaalde categorieën radioactief
afval waarvan de tenlasteneming niet gedekt is door een overeenkomst.
De Instelling betekent kwijting van de verantwoordelijkheid aan de producent wanneer
zij het afval gekeurd heeft.
De overeenkomsten bevatten een clausule waarin wordt gestipuleerd det diegene die het
afval geconditioneerd heeft, verplicht is, gedurende een periode die niet meer dan vijftig
jaar bedraagt, de Instelling te vergoeden voor de bijkomende kosten die deze zou moeten
dragen tijdens de opslagperiode of tijdens de bergingsverrichtingen en die zouden
voortspruiten uit een gebrek dat niet kon worden opgespoord op het ogenblik van de

keuring ervan door de Instelling, op voorwaarde dat zij deze elementen kan bewijzen.
(§ 4. De beschikbare gelden op middellange en lange termijn van de instelling of
beheerd door de instelling en bestemd voor de uitvoering van de operationele taken en
opdrachten toevertrouwd aan de instelling door dit besluit moeten worden belegd in
schuldvorderingsbewijzen uitgedrukt in euro uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat
van de Europese Gemeenschap, door zijn plaatselijke besturen of door internationale
publiekrechtelijke instellingen waarin één of meer Staten deelnemen.
De beschikbare gelden op middellange en lange termijn van de instelling of beheerd
door de instelling, die bestemd zijn voor de uitvoering van de operationele taken en
opdrachten toevertrouwd aan de instelling door dit besluit en die belegd werden in andere
financiële instrumenten dan deze toegestaan overeenkomstig dit besluit, worden
vrijgemaakt en belegd overeenkomstig dit besluit, zodra deze beleggingen terug hun
oorspronkelijke waarde hebben bereikt, vermeerderd met een samengestelde intrest gelijk
aan de inflatie verhoogd met 2 % per jaar sinds de datum van verwerving.) <KB 2006-0501/70, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 19-06-2006>
Art. 4. <KB 1991-10-16/34, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991> Betrekkingen
met de houders van verrijkte splijtstoffen, plutoniumhoudende stoffen, of ongebruikte of
bestraalde splijtstof.
§ 1. Elke persoon die verrijkte splijtstoffen, plutoniumhoudende stoffen, of ongebruikte
of bestraalde splijtstof houdt die vallen onder de toepassing van artikel 2, § 2, 2° moet
aan de Instelling alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de uitoefening van haar
opdrachten.
§ 2. De Instelling sluit met deze houders een akkoord waarin de aard van deze
inlichtingen wordt bepaald.
§ 3. De tenlasteneming van deze stoffen door de Instelling met het oog op het vervoer
en de opslag ervan overeenkomstig artikel 2, § 2, 2° van dit besluit is het voorwerp van
een overeenkomst tussen de houder van deze stoffen en de Instelling. Deze overeenkomst
bepaalt onder meer de modaliteiten van de verantwoordelijkheidsoverdracht en de
financiële en technische voorwaarden.
Art. 5. <KB 1991-10-16/34, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991> Betrekkingen
met de exploitanten van te ontmantelen installaties.
§ 1. Elke persoon die nucleaire installaties exploiteert of een aanvraag indient om deze
te exploiteren moet aan de Instelling eveneens te gelegener tijd en ten laste drie jaar voor
de definitieve stillegging van deze installaties, alle inlichtingen verstrekken in verband
met de vooruitzichten inzake de ontmanteling van deze installaties en in verband met de
aard, hoeveelheden en data van overdracht aan de Instelling van het afval dat daaruit zal
voortvloeien, alsook alle inlichtingen vereist in het kader van de toepassing van artikel 16.
§ 2. De Instelling zal binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van dit besluit,
met elk van deze exploitanten, een akkoord sluiten dat de aard van deze informatie
bepaalt.
§ 3. De tenlasteneming door de Instelling van het radioactief afval dat voortvloeit uit de
ontmanteling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de artikels 2, § 3, en 3, § 3.
§ 4. Ingeval de exploitant of de persoon die financieel verantwoordelijk is voor de te
ontmantelen installaties, zich van de uitvoering ervan wenst te ontheffen, stellen de

Instelling en deze exploitant een overeenkomst op die de technisch-financiële
modaliteiten bepaalt van de ontmanteling van de betrokken installaties.
TITEL II. _ Statuut, bestuur, beheer en raadpleging.
Afdeling I. _ Statuut.
Art. 6. Statuut van de Instelling.
De Instelling geniet de rechtspersoonlijkheid en is bevoegd om arbitrageovereenkomsten af te sluiten.
(Ze zal de benaming Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte
Splijtstoffen, afgekort: NIRAS, dragen. Haar maatschappelijke zetel is in het
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad gevestigd.) <KB 1991-10-16/34, art. 6,
002; Inwerkingtreding : 22-11-1991>
De Instelling wordt onder de voogdij van de Minister van Economische Zaken geplaatst.
De bevoegdheden van de Instelling, evenals de werkings- en financieringsvoorwaarden
ervan, worden bij dit besluit vastgelegd.
De Instelling zal slechts kunnen worden ontbonden bij een wet die de wijze en de
voorwaarden van deze ontbinding zal regelen.
Afdeling II. _ Bestuur.
Art. 7.<KB 1991-10-16/34, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991> Samenstelling
van de raad van bestuur. De Instelling wordt bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit een voorzitter, twee ondervoorzitters en een maximum van elf andere
leden gekozen wegens hun bijzondere wetenschappelijke of professionele bekwaamheid
op de aktiviteitsgebieden van de Instelling en van het beheer van deze. Hij moet worden
samengesteld op een taalkundig paritaire wijze en een vertegenwoordiger van elke
gewestelijke Executieve omvatten.
Op voorstel van de Ministers die bevoegd zijn voor Economische Zaken en Energie,
benoemt de Koning, na beraadslaging van de Ministerraad, de voorzitters en de
ondervoorzitters.
In elke andere vacature wordt voorzien door de Ministers die bevoegd zijn voor
Economische Zaken en Energie na beraadslaging van de Ministerraad.
Bij staking van stemmen binnen de raad, heeft de voorzitter doorslaggevende stem.
De voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de raad mogen niet in dienst zijn van
derde maatschappijen of instellingen die regelmatig een beroep doen op de diensten van
de Instelling of haar regelmatig goederen of diensten leveren.
Mogen bovendien de ambten van voorzitter, ondervoorzitters of lid van de raad van
bestuur niet bekleden zij die, op het ogenblik dat ze hun toevertrouwd worden, lid zijn
van het Europees Parlement, de Wetgevende Kamers of vergaderingen met gelijkaardige
wetgevende macht zoals de Raden van de Gemeenschappen en de Gewesten. De
personen die de hoedanigheid hebben van Minister, Staatssecretaris of lid van een
gemeenschapsexecutieve, Gouverneur van een provincie, lid van de bestendige deputatie,
Burgemeester, Schepen of Voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn van een gemeente [1 ...]1, mogen deze functies evenmin bekleden. Dit verbod

blijft gelden tijdens het jaar volgend op het verstrijken van de betrokken ambten of
mandaten.
---------(1)<KB 2012-07-03/09, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 29-10-2012>
Art. 8. Functies.
§ 1. De Voorzitter, (de Ondervoorzitters) en de leden van de Raad worden met hun
mandaat bekleed voor een termijn van zes jaar die kan worden vernieuwd. <KB 1991-1016/34, art. 8,§1, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991>
Bij het verstrijken van deze termijn blijven ze evenwel hun mandaat uitoefenen tot
nieuwe leden zijn aangeduid.
§ 2. (De mandaten van de voorzitter, de ondervoorzitters en de bestuurders verstrijken
ook door het overlijden, het ontslag, de burgerlijke onbekwaamheid of wanneer
betrokkenen de leeftijd van 65 jaar bereiken.) <KB 1991-10-16/34, art. 8,§2, 002;
Inwerkingtreding : 22-11-1991>
Wanneer een beheerder uit zijn ambt treedt of de hoedanigheid verliest op grond
waarvan hij werd aangeduid, is hij van rechtswege geen lid meer van de Raad.
(De Koning kan, op voordracht van de raad van bestuur, de uittredende voorzitter tot
erevoorzitter benoemen. Deze benoeming is louter protocollair en geeft geen stemrecht,
noch recht op enige vergoeding.) <KB 2006-05-18/40, art. 1, 005; Inwerkingtreding :
13-06-2006>
§ 3. In elke openstaande plaats wordt zonder uitstel voorzien, overeenkomstig de
procedure waarvan sprake in artikel 7.
Indien een mandaat vacant wordt voor het verstrijken van de termijn, beëindigt de
aangewezen vervanger het mandaat van de persoon die hij vervangt.
(§ 4. Het mandaat van de helft van de leden van de eerste raad van bestuur, aangeduid
overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 1 verstrijkt drie jaar na de datum van
inwerkingtreding van het benoemingsbesluit. Het besluit tot benoeming van deze leden
vermeldt deze bijzonderheid. Het mandaat van de andere leden verstrijkt zes jaar na
dezelfde datum.) <Ingevoegd bij KB 1991-10-16/34, art. 8,§3, 002; Inwerkingtreding :
22-11-1991>
Art. 9. Bevoegdheden.
§ 1. De Raad van Beheer wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle
daden van beheer en van beschikking die de Instelling aanbelangen, te verrichten.
§ 2. Hij vertegenwoordigt de Instelling bij de rechtsvorderingen, op vervolging en
benaarstiging van de Voorzitter, de Ondervoorzitter of van de daartoe aangewezen
beheerder.
§ 3. De Voorzitter en de Directeur-Generaal vertegenwoordigen gezamelijk de Instelling
bij het verlijden van de openbare en de onderhandse akten.
§ 4. Hij keurt bij een met redenen omklede beslissing en vóór de eerste mei van elk jaar,
het activiteitenprogramma van het volgend jaar en de desbetreffende begroting goed.
§ 5. Hij legt het statuut van het personeel vast en stelt het organiek kader op. Hij
benoemt het bestuurspersoneel.
§ 6. De Raad van Beheer kan onder zijn verantwoordelijkheid een gedeelte van zijn
bevoegdheden overdragen, inzonderheid aan een Bureau. Deze bevoegdheidsoverdracht

kan slechts gebeuren krachtens speciaal besluit van de Raad van Beheer die het voorwerp
en de draagwijdte bepaalt van elke aldus overgedragen bevoegdheid.
(De raad van bestuur bepaalt onder de overeenkomsten die de Instelling onderschrijft in
uitvoering van haar opdrachten, deze die het voorwerp moeten zijn van een formele
beslissing van zijnentwege.) <KB 1991-10-16/34, art. 9,§1, 002; Inwerkingtreding : 2211-1991>
(§ 7. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, telkens het belang
van de Instelling dit vereist en ten minste drie keer per jaar. Hij komt eveneens bijeen op
verzoek van ten minstens vier van zijn leden.) <Ingevoegd bij KB 1991-10-16/34, art.
9,§2, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991>
Art. 10. Het bureau.
De Raad van Beheer kan een bureau samenstellen waarvan de Voorzitter, die het bureau
voorzit, en de Ondervoorzitter noodzakelijkerwijs deel uitmaken.
Art. 11. Werking van de Raad.
De Raad van Beheer stelt zijn huishoudelijk reglement op.
Afdeling III. _ Beheer.
Art. 12. Beheer.
De Instelling wordt beheerd volgens de regels van goed industrieel, financieel en
commercieel beheer.
Het dagelijks beheer wordt toevertrouwd aan een Directeur-Generaal; deze oefent zijn
functies uit volgens de voorwaarden vastgesteld door de Raad van Beheer, die de
Directeur-Generaal benoemt; deze moet bij de Raad van Beheer verslag uitbrengen over
de vervulling van zijn opdracht.
De Directeur-Generaal neemt met raadgevende stem deel aan de beraadslagingen van de
Raad van Beheer. Hij is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad.
De Instelling wordt bij het verlijden van de openbare en de onderhandse akten
vertegenwoordigd door de Voorzitter en de Directeur-Generaal die gezamenlijk optreden
of door de personen aan wie zij al of een gedeelte van hun bevoegdheden hebben
overgedragen.
(De uitoefening van een andere beroepsaktiviteit door de personeelsleden van de
Instelling is onderworpen aan de voorafgaande toelating van de raad van bestuur.) <KB
1991-10-16/34, art. 10,§2, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991>
Afdeling IV. _ Raadpleging van de betrokken wetenschappelijke en industriële kringen.
Art. 13. § 1. De Raad van Beheer wint het advies in van de bevoegde wetenschappelijke
en industriële kringen, welke van aard zijn de uitoefening van zijn opdracht te
verduidelijken.
§ 2. Te dien einde richt hij de nodige raadgevende comités op, samengesteld uit
personaliteiten gekozen uit de wetenschaps-, onderwijs-, onderzoeks- en
nijverheidskringen.
§ 3. Op verzoek van de Raad van Beheer of van het bureau brengen deze comités hun

advies uit over aangelegenheden die vallen onder hun bijzondere wetenschappelijke of
technische bevoegdheid.
§ 4. (De raad van bestuur richt een Vast Technische Comité op, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de producenten van radioaktief afval. Hij raadpleegt dit Comité
voor de problemen die verband houden met zijn opdracht en in ieder geval deze in
verband met :
- de infrastructuur;
- de programma's voor het beheer van het afval;
- de voorstellen van acceptatiecriteria voor geconditioneerd en niet geconditioneerd
radioactief afval, alsook voor de bestraalde splijtstoffen die hij moet opslaan;
- de voorstellen van conditioneringsmethodes die door de houders van radioactief afval
moeten worden toegepast;
- de voorstellen van technieken voor de opslag en de berging van geconditioneerd afval,
met inbegrip van het afval afkomstig van de ontmanteling van nucleaire installaties;
- de voorstellen van onderzoeks- en ontwikkelingsthema's inzake radioactief afval;
- de financiering van de activiteiten van de Instelling en, in het bijzonder, de bijdragen
tot de fondsen waarvan sprake in dit besluit;
- de analytische boekhouding en de bepaling van de kostprijs van de verschillende door
de Instelling uitgevoerde verrichtingen;
- de objectieve criteria voor de verdeling van de kosten onder de begunstigden van de
prestaties.) <KB 1991-10-16/34, art. 11,§1, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991>
(§ 5. De Instelling stelt alle nodige inlichtingen ter beschikking van de Comités.
De adviezen van deze Comités zijn niet bindend voor de raad van bestuur.) <Ingevoegd
bij KB 1991-10-16/34, art. 11,§2, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991>
TITEL III. _ Inkomsten, begroting en rekeningen van de Instelling.
Art. 14. <KB 1991-10-16/34, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991> Inkomsten
van de Instelling.
De Instelling beschikt over de volgende inkomsten :
1° de kredieten lastens de begroting van het Ministerie van Economische Zaken die aan
de Instelling worden gestort als dotatie en die zij definitief verkrijgt om bij te dragen tot
haar bedrijfskapitaal;
2° de legaten en schenkingen te harer gunste;
3° de occasionele toelagen en inkomsten;
4° alle andere wettelijke of reglementaire ontvangsten verbonden aan haar actie en de
vergoedingen voor prestaties.
Art. 15. <KB 1991-10-16/34, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991> Financiële
middelen.
§ 1. De Instelling is gedwongen tot financieel evenwicht, dit wil zeggen dat haar
inkomsten alle kosten moeten dekken zoals hieronder is bepaald. De Instelling is er onder
meer toe gemachtigd leningen aan te gaan om haar investeringen te financieren. Deze
leningen kunnen voorzien zijn van een Staatswaarborg, op voorwaarde dat de Minister
van Financiën hiertoe vooraf machtiging verleent.
§ 2. Alle kosten in verband met de activiteiten van de Instelling worden in rekening

gebracht van diegenen die gebruik maken van de diensten die de Instelling verleent, met
inbegrip van de kosten van de verrichtingen inzake toegepast onderzoek en ontwikkeling
van prototypes.
§ 3. Deze kosten, geraamd tegen kostprijs, worden verhoudingsgewijs verdeeld onder
diegenen die de prestaties genieten, op basis van objectieve, door de raad van bestuur
goedgekeurde criteria.
§ 4. De raad van bestuur stelt, na advies van het Vast Technische Comité, de
kostenelementen vast die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening
van het bedrag van de vergoedingen die de Instelling in rekening moet brengen van
diegenen die de prestaties genieten, om haar kosten te dekken, overeenkomstig § 2 van
dit artikel. (De tweede, derde, vierde en vijfde zin vervallen bij <KB 2006-06-02/50, art.
2, 1°, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2006>)
(§ 5. NIRAS richt een insolvabiliteitsfonds op, dat beheerd wordt zoals het fonds voor
de financiering van de opdrachten op lange termijn bepaald in artikel 16. Het
insolvabiliteitsfonds heeft uitsluitend tot doel de financiering van de prestaties voor het
beheer van het radioactief afval en de ontmanteling van nucleaire installaties, die niet
gedekt zijn ten gevolge van het faillissement of de insolvabiliteit van
producenten/eigenaars en/of houders van radioactief afval en exploitanten/eigenaars van
nucleaire installaties vergund volgens 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
en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de
bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de
ioniserende stralingen. Worden door het fonds niet gefinancierd, prestaties die het gevolg
zijn ten gevolge van het faillissement of de insolvabiliteit van de producenten,
exploitanten, eigenaars en houders die industriële activiteiten hebben verricht met
betrekking tot de radiumzuivering, waaronder de uraniumomzetting en - verrijking
verricht in dit kader, en het gebruik van natuurlijke bronnen van radioactiviteit.
Elke (...) bron, bedoeld in het voornoemde koninklijk besluit van 20 juli 2001, die tot
weesbron en afval is verklaard, en als afval is overgedragen door het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle aan NIRAS wordt ten laste genomen door het
insolvabiliteitsfonds. Zolang het Agentschap geen uitspraak gedaan heeft over het
weeskarakter van de bron, wordt zij beheerd door NIRAS, die de beheerkosten aanrekent
hetzij aan de eigenaar, hetzij aan het insolvabiliteitsfonds. (Het is de opdracht van het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle om aan de hand van een beslissingsschema
na te gaan of de financieel aansprakelijke op éénduidige wijze kan worden aangewezen in
elke mogelijke situatie. De concrete uitvoering van dit beslissingsschema is vastgelegd in
een protocolakkoord tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en NIRAS.
De toepassing van dit beslissingsschema geeft aanleiding tot een aantal uitsluitingen
wanneer een aansprakelijke geïdentificeerd kan worden volgens de regels van gemeen
recht (aansprakelijkheidsrecht, eigendomsrecht, handelsrecht). Teneinde na te gaan of het
voorgestelde finacieringssysteem via het insolvabiliteitsfonds werkbaar en billijk is, dient
na een periode van twee jaar een evaluatierapport voorgelegd te worden aan het Vast
Technisch Comité waarna eventueel corrigerende maatregelen voorgesteld kunnen
worden inzake de spijzing van het insolvabiliteitsfonds en het beslissingsschema.) <KB
2007-06-13/32, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 07-07-2007>

Om de bedragen overeenstemmend met deze lasten terug te vorderen, wendt NIRAS
alle tot haar beschikking staande middelen aan overeenkomstig de bevoegdheden
waarover zij beschikt volgens de wetten en koninklijke besluiten die haar beheersen tegen
de betrokken producenten, exploitanten, eigenaars of houders, met inbegrip van
transacties en gerechtelijk verhaal.
De spijzing en het gebruik van het insolvabiliteitsfonds zijn onderworpen aan de
volgende regels :
1° onverminderd de hiernavolgende bepalingen is een reserve van 5 % bestemd voor het
insolvabiliteitsfonds begrepen in de jaarlijkse vergoedingen verschuldigd aan NIRAS.
Deze reserve is verschuldigd in functie van de evolutie van de middelen die beschikbaar
zijn in dit fonds;
2° behalve het geval voorzien in 3°, wordt, voor ieder jaar dat volgt op een jaar waarin
de beschikbare middelen in het insolvabiliteitsfonds gelijk zijn aan of hoger zijn dan het
hierna gedefinieerde bedrag, de insluiting van de reserve van 5 % in de vergoedingen
opgeschort. Het bedrag vanaf hetwelk deze opschorting van kracht wordt, is gelijk aan
het maximaal bedrag toepasselijk in het geval van faillissement of insolvabiliteit dat moet
gedekt worden voor de inrichtingen van de klassen II en III, zoals gedefinieerd in het
koninklijk besluit van 20 juli 2001. Dit bedrag wordt door NIRAS iedere vijf jaar bepaald
in het kader van de inventaris van alle nucleaire installaties en alle terreinen die
radioactieve stoffen bevatten die NIRAS moet opmaken en bijhouden krachtens de
punten 1° en 7° van artikel 179, § 2, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de
budgettaire voorstellen 1979-1980;
3° ieder jaar en ten laatste in juni evalueert NIRAS voor het volgende jaar de middelen
die beschikbaar zullen zijn in het insolvabiliteitsfonds, rekening houdend met de intresten
en uitgaven, die voorzien worden op basis van de gegevens waarover NIRAS op dat
ogenblik beschikt. Indien gedurende een periode van opschorting van de betaling van de
reserve van 5 % vastgesteld wordt dat in het volgende jaar een gevaar bestaat dat de
middelen beschikbaar in het insolvabiliteitsfonds niet de hiernavermelde benedenlimiet
bereiken, wordt de opschorting vanaf het volgende jaar opgeheven. Deze benedenlimiet
is gelijk aan het in 2° gedefinieerde bedrag, verminderd met de jaarlijkse intrest die
voorzien wordt op dit bedrag. Deze intrest wordt bepaald op basis van een rentevoet van
2 % verhoogd met de inflatie. De beëindiging van de opschortingsperiode wordt aan de
betrokken producenten, exploitanten, eigenaars of houders meegedeeld door middel van
een voorafgaande kennisgeving van tenminste zes maanden door bemiddeling van het
Vast Technisch Comité, gedefinieerd in artikel 13, § 4;
4° in normale omstandigheden, d.w.z. buiten hetzij de dringende gevallen die
aanzienlijke snelle afhalingen van het fonds afdwingen, hetzij de gevallen van optreden
van meerdere belangrijke faillissementen of insolvabiliteiten in een korte tijdspanne,
mogen de jaarlijkse opnames uit het insolvabiliteitsfonds de jaarlijkse ontvangsten,
gevormd door de insluiting van de reserve van 5 % in de betalingen en de
intrestopbrengsten, niet overschrijden;
5° in de 2 uitsluitingsgevallen bedoeld in 4°, mogen de beschikbare middelen in het
insolvabiliteitsfonds niet kleiner worden dan 50 % van het bedrag gedefinieerd in 2°;
Ieder jaar, dat de reserve van 5 % al dan niet begrepen is in de vergoedingen, worden de
intresten op de beschikbare middelen in het fonds gestort in dit fonds.) <KB 2006-0602/50, art. 2, 2°, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2006>

Art. 16.[1 § 1. Fonds op lange termijn
De bedragen van de retributies opgenomen in de overeenkomsten die de producenten
van radioactief afval moeten afsluiten met de Instelling overeenkomstig artikel 179, § 2,
11°, zesde lid van de wet, worden berekend op basis van een referentieprogramma dat
opgesteld wordt in overleg met de afvalproducenten en dat voor herziening vatbaar is.
Deze bedragen worden berekend per categorie geconditioneerd afval, op basis van de
kostprijs van de overeenstemmende diensten. Bij deze berekening wordt rekening
gehouden met de uitgaven nodig voor de uitvoering van de beschouwde verrichting.
Overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt, zijn deze retributies door de
producenten van radioactief afval verschuldigd zolang zij genieten van de diensten van de
Instelling. Deze retributies dekken de totaliteit van de kosten die betrekking hebben op de
administratieve en technische operaties die nodig zijn in elk stadium van het beheer van
het afval.
De bedragen van deze retributies dekken onder meer de kosten die zich voordoen na de
periode van 50 jaar bedoeld in artikel 3 van dit besluit, die worden veroorzaakt door
gebreken in de geconditioneerde afvalstoffen die door de Instelling werden ten laste
genomen en die niet konden worden voorzien op het ogenblik van de keuring.
Uiterlijk op 30 juni 2014 stelt NIRAS, op grond van de leidende principes opgenomen
in deze paragraaf, de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de
overeenkomsten bedoeld in dit artikel . Deze algemene voorwaarden worden door Ons
goedgekeurd.
De Instelling wordt slechts gemachtigd het initiatief te nemen om de procedure op te
starten tot bepaling van de bedragen van de retributies bedoeld in artikel 179, § 2, 11°,
zesde lid, indien haar raad van bestuur, na raadpleging van het vast technisch comité, de
onmogelijkheid heeft vastgesteld om deze bedragen binnen een redelijke termijn te
bepalen bij overeenkomst.
De Instelling stelt jaarlijks een rapport op over het technisch en financieel beheer van
het bergingsprogramma van de sites in exploitatie, en legt dit rapport voor aan haar
voogdijoverheid.
§ 2. Fonds op middellange termijn
Uiterlijk drie maanden na bevestiging door de Koning van de vergunning voor de
oprichting en exploitatie van de bergingsinstallatie voor radioactief afval, dient het
bedrag van de middelen van het Fonds op middellange termijn overeen te stemmen met
het bedrag dat bepaald is overeenkomstig artikel 179, § 2, 11°, van de wet.
Het toezichtcomité bedoeld in artikel 179, § 2, 11° laatste lid, van de wet bestaat uit
vier leden, benoemd door de raad van bestuur van de instelling, onder haar leden, voor
een hernieuwbare termijn van zes jaar. De leden van het toezichtcomité zijn ertoe
gehouden om elk belangenconflict waarmee zij geconfronteerd zouden worden, te
melden. De stem uitgebracht door een lid van het comité die zich in dergelijke situatie
bevindt of die deze vormvereiste niet naleeft, is nietig.
Het toezichtcomité is taalkundig paritair samengesteld. De directeur-generaal van de
Instelling woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.
Het comité maakt een huishoudelijk reglement op. Het beslist bij consensus.
Het toezichtcomité oefent een globaal toezicht uit teneinde te verzekeren dat de
transfers vanuit het Fonds op middellange termijn geschieden overeenkomstig artikel 179,

§ 2, 11° van de wet. Zonder afbreuk te doen aan het toezicht dat uitgeoefend wordt door
de waarnemer overeenkomstig artikel 179, § 2, 16° van de wet, heeft het toezicht van het
toezichtcomité onder meer betrekking op de bestemming die wordt voorgesteld en
gegeven aan de middelen afkomstig uit het Fonds op middellange termijn.]1
---------(1)<KB 2012-07-03/09, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 29-10-2012>
Art. 16bis.[1 § 1. Met het oog op de uitoefening van het toezicht op het Lokaal Fonds
zoals bedoeld in artikel 179, § 2, 16°, vijfde lid, van de wet, duidt de raad van bestuur van
NIRAS een waarnemer aan onder de personeelsleden van de Instelling die een leidende
functie bekleden. Hij behoort tot het Nederlandse taalkader van de Instelling of heeft de
voldoende kennis van het Nederlands bewezen overeenkomstig de wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
§ 2. De waarnemer heeft het recht om de vergaderingen van de raad van bestuur van het
Lokaal Fonds, alsook de vergaderingen van elk orgaan waarvan de oprichting en/of de
werking betrekking hebben op dit fonds, met raadgevende stem bij te wonen.
§ 3. Binnen een termijn van vier vrije werkdagen te rekenen vanaf de dag waarop hij er
kennis van neemt of de dag waarop hij ze ontvangt, schort de waarnemer elke beslissing
van de organen van het Lokaal Fonds op, wanneer hij vaststelt dat ze niet strookt met de
statuten van het Lokaal Fonds, de reglementen die ter uitvoering van deze laatste zijn
bepaald, of, in het algemeen, met de wet- en regelgeving waaraan de activiteiten, die
worden gefinancierd door en uitgevoerd in het kader van het Lokaal Fonds, onderworpen
zijn. Elke beslissing tot opschorting en de motivering waarop deze gebaseerd is, worden
onmiddellijk meegedeeld aan de directeur-generaal van de Instelling.
De in voorgaand lid bedoelde termijn van vier vrije werkdagen wordt onderbroken door
een schriftelijke kennisgeving waarin de waarnemer verzoekt om aanvullende
documenten of inlichtingen met betrekking tot de desbetreffende beslissing, tot op de dag
van ontvangst door de waarnemer van deze documentatie of inlichtingen.
Binnen de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing tot opschorting, trekt
het betrokken orgaan de opgeschorte beslissing in of past het ze aan.
Indien er, naar het gemotiveerd oordeel van de waarnemer, binnen de in de voorgaande
alinea bedoelde termijn van één maand niet op passende wijze een einde wordt gesteld
aan de onregelmatigheid die ten grondslag ligt aan de opschorting van de beslissing, of
wanneer het orgaan niet reageert binnen deze termijn, dient de waarnemer schriftelijk een
beroep tot vernietiging van deze beslissing in bij de Instelling overeenkomstig de statuten.
Het beroep tot vernietiging wordt ingediend binnen een termijn van vier vrije werkdagen
na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van een maand of na de ontvangst
of kennisneming van de door het orgaan aangepaste beslissing. Het beroep schort de
betwiste beslissing op.
§ 4. Op voorwaarde dat de Instelling vooraf het toezichtcomité heeft geraadpleegd, kan
zij de opgeschorte beslissing vernietigen door middel van een gemotiveerde beslissing
binnen een termijn van zes weken na de ontvangst van het beroep tot vernietiging.
Wanneer het toezichtcomité, overeenkomstig voorgaande lid, geraadpleegd wordt door
de Instelling, bezorgt het deze laatste een advies over de vernietiging van de beslissing,
en dit uiterlijk één maand nadat de Instelling daartoe het schriftelijk verzoek heeft
ingediend. Indien het toezichtcomité geen advies uitbrengt binnen deze termijn, is de

Instelling gemachtigd elke beslissing te nemen over de kwestie van de vernietiging.
Indien de in het eerste lid van deze paragraaf bedoelde termijn van zes weken
verstreken is zonder dat de Instelling uitspraak heeft gedaan over de vernietiging van een
beslissing, wordt de opschorting van deze beslissing geacht van rechtswege te zijn
opgeheven.
§ 5. De nadere modaliteiten van het specifiek toezicht op het Lokaal Fonds voorzien in
de paragrafen 2 tot en met 4 van dit artikel , worden in de statuten van het Lokaal Fonds
vastgelegd.]1
---------(1)<KB 2012-07-03/09, art. 4, 008; Inwerkingtreding : 29-10-2012>
Art. 16ter. <Ingevoegd bij KB 1991-10-16/34, art. 15, 002; Inwerkingtreding : 22-111991> Voorzieningen voor de financiering van het ontmantelingsprogramma en voor het
beheer van het afval dat eruit voortvloeit.
§ 1. De Instelling zal, in overleg met de betrokken exploitanten, de voorwaarden
vastleggen van de financiering van de ontmanteling van de niet meer gebruikte nucleaire
installaties en van het beheer van het afval dat eruit voortvloeit.
§ 2. De producenten die op 9 oktober 1985 een overeenkomst met de Staat hebben
gesloten met betrekking tot ditzelfde onderwerp, zijn vrijgesteld van de toepassing van
dit artikel voor de installaties waarnaar deze overeenkomst verwijst. De Instelling zal
evenwel toegang hebben tot de informatie die zij nodig heeft om haar opdrachten te
vervullen, zoals bepaald in artikel 5.
Art. 17. Begroting, rekeningen en boekhouding.
§ 1. Elk jaar stelt de Raad van Beheer vóór (15 december) de begroting vast van het
volgend dienstjaar en deelt ze mede aan de Minister van Economische Zaken, alsook aan
de Minister van Financiën. <KB 1991-10-16/34, art. 16,§1, 002; Inwerkingtreding : 2211-1991>
§ 2. Elk jaar keurt de Raad van Beheer vóór (1 juli) de rekeningen van het afgelopen
jaar goed en deelt ze mede aan de Minister van Economische Zaken en aan de Minister
van Financiën, samen met een verslag over de bedrijvigheid en de financiële toestand van
de Instelling. <KB 1991-10-16/34, art. 16,§2, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991>
De begroting en de rekeningen worden binnen twee maanden na het opmaken ervan, in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
§ 3. De boekhouding wordt gehouden volgens de regels bepaald bij de wet van 17 juli
1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en bij de
uitvoeringsbesluiten van deze wet.
De Instelling houdt bovendien een analytische boekhouding met het oog op het bepalen
van de kostprijs der verschillende bedrijvigheden en verrichtingen van de Instelling.
TITEL IV. _ Voogdij.
Art. 18. (Regeringscommissarissen. De Ministers die bevoegd zijn voor Economische
Zaken en Energie enerzijds, diegenen die bevoegd zijn voor Leefmilieu en
Tewerkstelling en Arbeid anderzijds, benoemen elk een Regeringscommissaris bij de
Instelling die beiden de vergaderingen van de raad van bestuur en, in voorkomend geval,

van het Bureau met raadgevende stem bijwonen.) <KB 1991-10-16/34, art. 17, 002;
Inwerkingtreding : 22-11-1991>
Wat de regeringscommissarissen betreft, wordt de taalpariteit geëerbiedigd.
Ze voeren hun opdracht uit overeenkomstig artikelen 9 en 10 van de wet van 16 maart
1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en beschikken
over de bij deze wet voorziene desbetreffende bevoegdheden.
Art. 19.<KB 1991-10-16/34, art. 18, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991>
Ministeriële goedkeuring.
De Instelling legt aan de Minister van Economische Zaken ter goedkeuring voor :
- het budget en de jaarrekeningen;
- het statuut en de personeelsformatie;
- de aanwijzing van de directeur-generaal en van de adjunct-directeur-generaal;
- het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur;
[1 - het huishoudelijk reglement van het toezichtcomité van het Fonds op middellange
termijn;]1
- de overeenkomsten bedoeld bij artikel 2, § 4;
- de handelingen bedoeld bij artikel 2, § 5, met uitzondering van de handelingen van
dagelijks beheer.
Bij gebrek aan een kennisgeving van tegenovergestelde beslissing door de
voogdijoverheid binnen de twintig dagen, worden de door de raad van bestuur genomen
beslissingen als definitief goedgekeurd beschouwd.
---------(1)<KB 2012-07-03/09, art. 5, 008; Inwerkingtreding : 29-10-2012>
Art. 20. Wanneer het algemeen belang en het naleven van de wet of van de reglementen
het vereisen, kan de regering aan de Beheerraad van de Instelling opleggen te
beraadslagen over een punt en zij kan een beslissing nemen in de vorm van een in de
Ministerraad overlegd koninklijk besluit dat de beslissing van deze beheerraad ongedaan
maakt en vervangt.
(Een dergelijke beslissing mag evenwel niet tot doel hebben aan de middelen van de
Instelling een andere bestemming te geven dan deze waarvoor ze voorzien zijn.) <KB
1991-10-16/34, art. 19, 002; Inwerkingtreding : 22-11-1991>
Art. 21. Controle der rekeningen.
De Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën duiden een
commissaris-revisor aan belast met de controle van de boekhouding van de Instelling.
Art. 22. De Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 23. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad
verschenen is.

