
 Art. 179.§ 1. De Staat mag deelnemen in het kapitaal van een gemengde vennootschap 
die tot doel heeft activiteiten in verband met de nucleaire brandstofcyclus (alsook de 
voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer 
van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales) te beheren, met uitzondering van de 
activiteiten hierna voorzien in § 2. <W 2003-04-11/61, art. 21, 024; Inwerkingtreding : 
25-07-2003> 
  (lid 2 opgeheven) <KB 1994-06-10/32, art. 5, 012; Inwerkingtreding : onbepaald> 
  (lid 3 opgeheven) <KB 1994-06-10/32, art. 5, 012; Inwerkingtreding : onbepaald> 
  (lid 4 opgeheven) <KB 1994-06-10/32, art. 5, 012; Inwerkingtreding : onbepaald> 
  De totale kosten verbonden aan de activiteiten van de vennootschap, hierin begrepen de 
kosten van het toegepast wetenschappelijk onderzoek, zullen ten laste vallen van de 
vennootschappen en organismen voor wie de verrichtingen zullen gebeurd zijn. 
  (§ 2. 1° Er wordt een openbare instelling opgericht, Nationale Instelling voor 
Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) genoemd. Deze Instelling krijgt de 
rechtspersoonlijkheid. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de 
vestigingsplaats van de instelling, de werkingsbeginselen ervan, de samenstelling van 
haar beraadslagende en uitvoerende organen, de benoemingswijze van de personen die 
erin zetelen, de vertegenwoordiging ervan in rechte evenals de organisatie van het 
administratief toezicht erop. (Voor de toepassing van de federale belastingwetten wordt 
het NIRAS met de Staat gelijkgesteld.) <W 2008-07-24/35, art. 11, 030; 
Inwerkingtreding : 17-08-2008> 
  2° Met het doel de bescherming van de werknemers, de bevolking en het leefmilieu te 
waarborgen en te verzekeren en onverminderd de juridische en financiële 
verantwoordelijkheid van de afvalproducenten, wordt de Instelling belast met het beheer 
van al het radioactief afval, van welke oorsprong of herkomst het ook zij, (het opstellen 
van een inventaris van alle nucleaire installaties en alle terreinen die radioactieve stoffen 
bevatten, zoals gedefinieerd in artikel 1 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,) 
evenals met bepaalde opdrachten op het gebied van het beheer van verrijkte splijtstoffen, 
plutoniumhoudende stoffen, bestraalde splijtstoffen, en van de denuclearisatie van de 
buiten dienst gestelde installaties. <W 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 1°, 015; 
Inwerkingtreding : 28-12-1997> 
  [1 De voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de raad van bestuur, opgericht door 
het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de 
werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en 
splijtstoffen, vertegenwoordigen het Rijk of een Gewest.]1 
  3° De Instelling zal slechts afval van buitenlandse oorsprong mogen beheren na 
instemming te hebben bekomen van haar voogdijoverheid. 
  4° De opdrachten betreffende het radioactief afval omvatten het vervoer buiten de 
installaties, de verwerking en de conditionering voor de producenten die niet over daartoe 
door de Instelling erkende uitrustingen beschikken, de opslag buiten de installaties en de 
berging, evenals de verzameling en de evaluatie van elke informatie die nodig is voor de 
uitvoering van de bovengenoemde opdrachten. 
  [2 De instelling wordt bovendien gemachtigd om elke handeling te stellen en elke 
maatregel te treffen die erop gericht is het maatschappelijk draagvlak dat vereist is voor 
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de integratie van een bergingsinstallatie voor radioactief afval in een lokale collectiviteit, 
te creëren en in stand te houden.]2 
  (5° Deze wet is van toepassing onverminderd de specifieke bevoegdheden van de 
veiligheidsautoriteiten voor wat betreft de bescherming van de bevolking en het 
leefmilieu tegen de gevaren voortspruitend uit ioniserende stralingen, in het bijzonder het 
Federaal Agentschap voor nucleaire controle en zijn voogdijminister.) <W 1997-12-12/32, 
art. 9, § 1, 2°, 015; Inwerkingtreding : 28-12-1997> 
  (6° De opdracht met betrekking tot de inventaris omvat het opstellen van een 
repertorium van de lokalisatie en de staat van alle nucleaire installaties en alle plaatsen 
die radioactieve stoffen bevatten, de raming van de kost van hun ontmanteling en 
sanering, de evaluatie van het bestaan en de toereikendheid van provisies voor de 
financiering van deze operaties, toekomstig of lopend, en de vijfjaarlijkse bijwerking van 
deze inventaris. 
  De uitbaters van de nucleaire installaties en de houders van radioactieve stoffen, of, bij 
ontstentenis, hun eigenaars, zijn gehouden aan de Instelling, onder hun 
verantwoordelijkheid en op eenvoudige vraag, de gegevens te bezorgen om haar toe te 
laten de inventaris op te maken op basis van een door haar uitgewerkte procedure die de 
vorm en de inhoud van deze gegevens definieert. 
  De Instelling kan elke uitbater van nucleaire installaties en elke houder van radioactieve 
stoffen, of, bij ontstentenis, hun eigenaars, verplichten om, binnen een gegeven termijn, 
alle noodzakelijke gegevens voor de opmaak van de inventaris te bezorgen. Haar 
afgevaardigden of opdrachthouders zullen, op werkdagen van acht tot zeventien uur, 
beschikken over het recht tot toegang tot deze installaties en terreinen, alsook tot elk 
technisch of boekhoudkundig document dat nodig is voor de opmaak en de bijwerking 
van de inventaris. 
  Zij die de gevraagde gegevens niet of laattijdig bezorgen, zij die onvolledige of onjuiste 
gegevens bezorgen, zij die de toegang tot hun installaties en terreinen of tot elk technisch 
en boekhoudkundig document, nodig voor de opmaak of de bijwerking van de inventaris, 
weigeren, en, in het algemeen, zij die hun medewerking weigeren of de uitvoering van de 
opdrachten van de Instelling verhinderen, worden bestraft met een geldboete van 1 000 
tot 10 000 frank. 
  De Instelling maakt deze inventaris over aan haar voogdijminister die, in voorkomend 
geval, elke uitbater van nucleaire installaties of houder van radioactieve stoffen, of, bij 
ontstentenis, hun eigenaars, verplicht corrigerende maatregelen te nemen. 
  Zij die zich niet schikken naar de uitdrukkelijke bevelen van de minister worden bestraft 
met een geldboete van 1 000 tot 1 000 000 frank.) <W 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 3°, 015; 
Inwerkingtreding : 28-12-1997> 
  (7°) De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder de Instelling de in het vorige lid 
bedoelde uitrustingen bestemd voor verwerking en conditionering kan erkennen evenals 
de voorwaarden van verhaal. <W 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; Inwerkingtreding : 
28-12-1997> 
  (8°) De opdrachten betreffende verrijkte splijtstoffen, plutoniumhoudende stoffen en 
bestraalde splijtstoffen omvatten het vervoer buiten de installaties, van de verrijkte en 
plutoniumhoudende splijtstoffen in een hoeveelheid die en met een verrijkingspercentage 
dat de door de Koning bepaalde grenzen overschrijdt, de opslag buiten de installaties, van 
de ten opzichte van de operationele behoeften van de installatie overtollige 



plutoniumhoudende stoffen, de opslag buiten de installaties, van bestraalde splijtstof of 
nieuwe splijtstof waarvoor geen enkel gebruik is voorzien, evenals de verzameling en de 
evaluatie van elke informatie die nodig is voor de uitvoering van de bovengenoemde 
opdrachten. <W 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; Inwerkingtreding : 28-12-1997> 
  (9°) De opdrachten betreffende de ontmanteling omvatten de verzameling en de 
evaluatie van elke informatie waarmee de Instelling beheersprogramma's kan opstellen 
inzake het afval dat eruit zal voortspruiten, het akkoord over het programma voor 
ontmanteling van de besmette installaties, evenals de uitvoering van dit programma op 
aanvraag van de exploitant of in geval van tekortkoming van deze laatste. <W 1997-12-
12/32, art. 9, § 2, 015; Inwerkingtreding : 28-12-1997> 
  (10°) De Instelling mag alle tot het verwezenlijken van haar doel nodige of nuttige 
verrichtingen doen. <W 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; Inwerkingtreding : 28-12-
1997> 
  Zij kan met name alle overeenkomsten sluiten, leningen aangaan, derden in haar 
vorderingen subrogeren, deze cederen of er anders over beschikken, alle schikkingen, 
zelfs voorstellen tot concordaat, aannemen, dadingen en compromissen aangaan, alle 
schuldvorderingen en zekerheden overlaten, van welk verhaal ook afzien en arbitrage-
overeenkomsten sluiten. [3 De instelling kan, voor de uitvoering van haar opdrachten, 
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan vennootschappen, verenigingen, 
samenwerkingsverbanden en andere rechtspersonen, alsook aan overleg- en 
beheerorganen, en kan voornoemde structuren oprichten, voor zover de deelname of 
oprichting bijdraagt tot de verwezenlijking van de opdrachten van de instelling. De 
beslissing om een handelsvennootschap op te richten of erin deel te nemen, wordt 
goedgekeurd door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.]3 
(De Instelling kan door de Koning, bij een in ministerraad overlegd besluit, gemachtigd 
worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen en opgelegde taken.) 
<W 2007-04-27/69, art. 2, 027; Inwerkingtreding : 02-06-2007> 
  (11°) Alle kosten verbonden aan de activiteiten van de Instelling, de kosten van haar 
operaties voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie en de kosten op lange termijn 
inbegrepen, (maar met uitzondering van de kosten die gebonden zijn aan de activiteiten 
gedurende de twee eerste jaren van de inventarisatie,) zullen worden ten laste gelegd van 
de maatschappijen, organismen, instellingen of personen waarvoor de Instelling haar 
prestaties verricht. Deze kosten, geraamd tegen kostprijs, zullen worden verdeeld tussen 
de begunstigden van de prestaties en naar verhouding ermee, rekening houdend met 
objectieve criteria. <W 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; Inwerkingtreding : 28-12-1997> 
<W 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 4°, 015; Inwerkingtreding : 28-12-1997> 
  (De kosten met betrekking tot de activiteiten van de Instelling bij het opmaken van de 
inventaris, worden gedragen door een bijdrage die, behalve voor de twee eerste jaren van 
de opmaak van de inventaris, ten laste zal gelegd worden van de uitbaters van nucleaire 
installaties en van de houders van radioactieve stoffen, of, bij ontstentenis, van hun 
eigenaars. 
  (Lid 3 opgeheven) <W 2001-12-30/30, art. 94, 020; Inwerkingtreding : onbepaald> 
  De kosten met betrekking tot het opmaken van de inventaris, voor de eerste twee jaren, 
zullen gedragen worden door het Fonds voor de technische veiligheid van de nucleaire 
installaties van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en het Fonds voor de 
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bescherming tegen ioniserende stralingen van het Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu.) <W 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 9°, 015; 
Inwerkingtreding : 28-12-1997> 
  [4 De Instelling kan een fonds oprichten voor de financiering van haar opdrachten op 
lange termijn, ook Fonds op lange termijn genoemd. Dit fonds dient om alle kosten en 
investeringen te dekken die noodzakelijk zijn om het radioactieve afval op te slaan en om 
berginginstallaties voor het radioactieve afval te bouwen, te exploiteren en te sluiten, en 
er de institutionele controle van te verzekeren, in overeenstemming met de vergunningen 
die uitgereikt zijn om deze activiteiten uit te voeren. 
   Het Fonds op lange termijn wordt gestijfd door retributies die in rekening worden 
gebracht van de producenten van radioactief afval. Deze retributies worden berekend op 
basis van de kosten die toe te schrijven zijn aan het respectieve afval van deze 
producenten en die worden geraamd op basis van de leidende principes die door de 
Koning worden vastgesteld, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 
   De waarden van deze leidende principes, alsook bepaalde modaliteiten voor het stijven 
van het fonds op lange termijn, worden in onderlinge overeenstemming vastgesteld 
tussen de Instelling en de afvalproducenten, en zijn het voorwerp van daartoe gesloten 
overeenkomsten. Indien het onmogelijk is deze waarden en modaliteiten door een 
overeenkomst vast te stellen, worden ze op eensluidend advies van de instelling, 
vastgesteld door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 
   De Instelling kan een fonds oprichten, ook Fonds op middellange termijn genoemd, om 
de kosten te dekken van de bijbehorende voorwaarden die werden goedgekeurd, enerzijds, 
door de gemeenteraad (-raden) van de gemeente(n) die het mogelijk heeft (hebben) 
gemaakt een maatschappelijk draagvlak te creëren en te bestendigen voor de vestiging 
van een bergingsinstallatie, door de ontwikkeling en de instandhouding van een 
participatief proces of van elke andere bestaande of uit te werken methode of procédé die 
hetzelfde resultaat bereikt, en, anderzijds, op voorstel van de Instelling, door de federale 
regering. 
   Deze kosten worden gemaakt om het vereiste maatschappelijk draagvlak te creëren en 
in stand te houden voor de integratie van een bergingsinstallatie voor radioactief afval in 
een lokale collectiviteit. 
   In ieder geval kunnen de middelen van het Fonds op middellange termijn worden 
aangewend om alle of een deel van de kosten te financieren verbonden aan de investering 
en de exploitatie van de infrastructuren alsook aan de activiteiten en projecten van de 
lokale collectiviteit die, via een participatief proces, de continuïteit van het 
maatschappelijk draagvlak voor de berging verzekert. 
   Het Fonds op middellange termijn wordt gestijfd door de integratiebijdrage die geheven 
wordt bij de producenten van radioactief afval. Deze integratiebijdrage wordt berekend 
op basis van de totale capaciteit van de bergingsinstallatie en de totale respectieve 
afvalhoeveelheden van de producenten die bestemd zijn om er geborgen te worden. 
   Het bedrag van de integratiebijdrage die verschuldigd is om het Fonds op middelange 
termijn te stijven, wordt als volgt vastgesteld : 
   Hp = ( Qp / Qt) x T x FC 
   waarbij : 
   Hp = het bedrag van de door afvalproducent P verschuldigde bijdrage aan het Fonds op 
middellange termijn; 



   T = het totale bedrag van de bijdrage aan het Fonds op middellange termijn; 
   Qt = de totale capaciteit van de bergingsinstallatie, uitgedrukt in m3, zoals vermeld in 
de aanvraag voor de oprichtingsvergunning van de bergingsinstallatie, overeenkomstig 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; 
   Qp = de totale hoeveelheid afval, uitgedrukt in m3, die gereserveerd wordt voor 
producent P, en die bestemd is om geborgen te worden op de bergingssite, bijgewerkt op 
1 januari van het jaar waarin de belasting van kracht wordt; 
   FC = corrigerende factor, rekening houdend met de vrijstellingen. 
   De Instelling int de integratiebijdrage volgens de modaliteiten en op het tijdstip 
vastgesteld door de Koning. Het bedrag T voor het Fonds op middellange termijn, 
aangelegd voor de oppervlakteberging van het afval van categorie A op het grondgebied 
van de gemeente Dessel, bedraagt 130 000 000 euro. De Koning bepaalt, op voorstel van 
de Instelling, de waarde van Qt, Qp en FC, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad. 
   Het bedrag T wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen vanaf het jaar 2010 tot het jaar waarin het bedrag T 
integraal wordt geheven bij de producenten. Tijdens de heffingsperiode worden de 
uitgevoerde heffingen afgetrokken van het bedrag T alvorens tot de indexering over te 
gaan. 
   De verplichting om bij te dragen tot het Fonds op middellange termijn, gaat in vanaf het 
ogenblik dat de bergingsinstallatie voor radioactief afval het voorwerp is geweest van een 
definitieve en uitvoerbare oprichtingsvergunning, overeenkomstig 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, alsook van een bouwvergunning en, in voorkomend geval, een 
milieuvergunning, overeenkomstig de van toepassing zijnde gewestelijke regelgeving. 
   Op voorwaarde dat hun individueel aandeel in de capaciteit niet meer dan 3 % van de 
totale capaciteit van de bergingsinstallatie bedraagt, zijn de openbare 
onderzoeksinstellingen die voor het merendeel betaald worden door de Staat, een 
Gemeenschap of een Gewest, en de openbare of private instellingen die actief zijn in de 
sector van de gezondheidszorg, vrijgesteld van betaling van de integratiebijdrage. Voor 
zover hun individueel aandeel in de capaciteit voormelde drempel niet overschrijdt, zijn 
de occasionele producenten van radioactief afval eveneens vrijgesteld. 
   De middelen van het Fonds op middellange termijn kunnen in ieder geval worden 
aangewend ten behoeve van de lokale collectiviteit en/of haar inwoners die het mogelijk 
hebben gemaakt een maatschappelijk draagvlak te creëren en te bestendigen voor de 
vestiging van een bergingsinstallatie, door de ontwikkeling en de instandhouding van een 
participatief proces of van elke andere bestaande of uit te werken methode die hetzelfde 
resultaat bereikt, of ten behoeve van de lokale collectiviteit en/of haar inwoners die 
worden geraadpleegd in het kader van de vergunningsprocedure ter uitvoering 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. 
   De middelen van het Fonds op middellange termijn kunnen worden gebruikt vanaf het 



ogenblik dat de integratiebijdrage wordt geheven bij de producenten, overeenkomstig het 
punt 14° van deze paragraaf. 
   Binnen de Instelling wordt een toezichtcomité opgericht, belast met het controleren van 
de bestemming van de middelen van het Fonds op middellange termijn. De Koning 
bepaalt de samenstelling en de modaliteiten van de uitoefening van zijn opdracht, bij een 
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.]4 
  [5 11°bis. Om de integratiebijdrage te innen die het Fonds op middellange termijn stijft, 
richt de Instelling een schriftelijk verzoek aan elke producent, binnen de termijn en 
volgens de modaliteiten die door de Koning zijn vastgesteld. Dit verzoek specificeert het 
verschuldigde bedrag en vermeldt het rekeningnummer waarop dit bedrag moet worden 
gestort. De producent beschikt over een termijn van maximum 50 kalenderdagen vanaf 
de dag die volgt op de verzending van het schriftelijk verzoek van de Instelling om tot 
betaling over te gaan. Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn, zal de Instelling de 
producent aanmanen te betalen binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de dag 
die volgt op de verzending van de ingebrekestelling. 
   Indien de producent de betaling van de integratiebijdrage niet uitvoert overeenkomstig 
de voorwaarden bepaald in het voorgaande lid, en dit zonder enige rechtvaardiging, of 
wanneer de verstrekte rechtvaardiging onaanvaardbaar wordt geacht door de Instelling, 
kan deze de producent een administratieve boete opleggen waarvan het bedrag maximum 
30 % van de onbetaalde som bedraagt. De producent wordt per aangetekende brief in 
kennis gesteld van de beslissing om een administratieve boete op te leggen. De 
kennisgeving vermeldt de betalingswijze en de betalingstermijn. 
   Elk geschil betreffende een administratieve boete die wordt opgelegd om het Fonds op 
middellange termijn te stijven, wordt voor de rechtbank van eerste aanleg gebracht. Op 
straffe van verval dient de aanhangigmaking bij de rechtbank te gebeuren door middel 
van een verzoekschrift binnen de twee maanden die volgen op de kennisgeving van de 
boete.]5 
  (12°) [6 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, in 
overeenstemming met de bepalingen van het 11° van deze paragraaf, de 
financieringsvoorwaarden voor de activiteiten van de Instelling reglementeren. 
   De in het vorige lid bepaalde delegatie heeft niet tot doel de essentiële bestanddelen te 
bepalen van de integratiebijdrage die ten voordele van het Fonds op middellange termijn 
wordt geïnd.]6 
  Met het doel het financiële evenwicht van de Instelling te waarborgen kan de Koning in 
de kosten van de prestaties een aandeel insluiten om een provisie te vormen om het 
eventuele faillissement of onvermogen van bepaalde producenten te ondervangen, en dit 
tot een maximum van 5 % van de kosten van de prestaties. 
  (13°) Jaarlijks wordt er verslag uitgebracht bij de Wetgevende Kamers over de 
activiteiten en de financiering van de Instelling, evenals over de wijze waarop de 
bevolking over de activiteitsdomeinen van de Instelling voorgelicht wordt. <W 1997-12-
12/32, art. 9, § 2, 015; Inwerkingtreding : 28-12-1997> 
  (14°) De vertegenwoordiging van de Gewesten in de verschillende bestuurs- en 
beheersorganen van de Instelling wordt geregeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 
92ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.) <W 
1991-01-11/37, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 22-02-1991> <W 1997-12-12/32, art. 9, 
§ 2, 015; Inwerkingtreding : 28-12-1997> 



  [7 15° De activiteiten van de Instelling, alsook de activiteiten die gedekt worden door 
het Fonds op middellange termijn, kunnen aanvullend worden gefinancierd door middel 
van de volgende inkomsten : 
   a) de legaten en schenkingen te harer gunste; 
   b) de occasionele toelagen en inkomsten; 
   c) alle andere wettelijke of reglementaire ontvangsten verbonden aan haar actie en de 
vergoedingen voor prestaties.]7 
  [8 16° Naast de algemene bevoegdheid die haar wordt verleend in 10°, beschikt de 
Instelling, in het kader van de activiteiten die zij uitvoert om een maatschappelijk 
draagvlak te creëren en in stand te houden dat vereist is voor de integratie van een 
bergingsinstallatie voor radioactief afval, over de specifieke bevoegdheid om een fonds 
met rechtspersoonlijkheid op te richten, Lokaal fonds genaamd, dat tot doel heeft een 
duurzame meerwaarde te creëren voor een lokale collectiviteit. Het Lokaal fonds neemt 
de vorm aan van een private stichting die, voor zover daarvan niet wordt afgeweken bij 
deze wet, onderworpen is aan de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen 
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen. 
   De middelen van het Lokaal fonds komen voort uit het Fonds op middellange termijn 
dat door de Instelling wordt opgericht overeenkomstig het 11° van deze paragraaf. 
   De Instelling stelt de statuten van het Lokaal fonds vast. Iedere wijziging van deze 
statuten is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Instelling. Het recht om 
voor de rechtbank van eerste aanleg een vordering tot wijziging van de statuten in te 
stellen overeenkomstig artikel 30, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk 
en de stichtingen, komt, in afwijking van zulke bepaling, uitsluitend toe aan de Instelling. 
   Binnen het vermogen van het Lokaal fonds kunnen afzonderlijke compartimenten 
worden ingericht. De compartimenten worden onafhankelijk van elkaar beheerd op 
bestuurlijk, boekhoudkundig en financieel vlak, volgens de in de statuten van het Lokaal 
fonds vastgestelde modaliteiten. Indien, overeenkomstig het voorgaande, verschillende 
compartimenten worden gecreëerd binnen het vermogen van het Lokaal fonds : 
   a) dient elke verrichting op expliciete wijze te worden toegerekend aan één of meer 
compartimenten; 
   b) strekken, in afwijking van de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet van 16 december 
1851, de activa van een compartiment uitsluitend tot waarborg voor de rechten van de 
schuldeisers van dit compartiment, en zijn de rechten van deze schuldeisers beperkt tot de 
activa van dit compartiment; 
   c) worden deze compartimenten afzonderlijk vereffend. 
   Naast het algemene toezicht dat wordt uitgeoefend door het toezichtcomité bedoeld in 
het 11°, laatste lid, van deze paragraaf is het Lokaal fonds onderworpen aan een specifiek 
toezicht van de Instelling op de naleving van haar statuten, de in uitvoering van deze 
statuten vastgestelde reglementen en, in het algemeen, van de wet- en regelgeving die van 
toepassing is op het Lokaal fonds. De Instelling kan dit toezicht uitoefenen door 
tussenkomst van een waarnemer die zij aanstelt overeenkomstig de door de Koning 
vastgestelde modaliteiten. Om dit toezicht uit te oefenen, beschikken de Instelling en de 
door haar aangestelde waarnemer over de meest uitgebreide waarnemings-, informatie- 
en inzagerechten. In het kader van dit specifieke toezicht zijn de Instelling en de 



waarnemer gemachtigd om de door de organen van het Lokaal fonds genomen 
beslissingen op te schorten en te vernietigen. De modaliteiten volgens dewelke dit 
specifieke toezicht wordt uitgeoefend, worden bepaald door de Koning, bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 
   Naast de hypotheses waarin de gevallen van ontbinding, door de rechtbank van eerste 
aanleg, bedoeld in artikel 39 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen 
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen, kunnen worden toegepast, kan het Lokaal fonds worden ontbonden bij 
beslissing van de Instelling : 
   a) in de gevallen bedoeld in het eerste lid, 1° tot 4°, van het voornoemde artikel 39; 
   b) bij herhaalde vernietiging van beslissingen op basis van het vernietigingstoezicht 
bedoeld in het vijfde lid. 
   Artikel 40, paragraaf 1, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen 
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen, is niet van toepassing op de vereffening van het Lokaal fonds. Alleen de 
Instelling kan optreden als vereffenaar van het Lokaal fonds. Bij de ontbinding van het 
Lokaal fonds verkrijgt de Instelling van rechtswege de hoedanigheid van vereffenaar van 
het Lokaal fonds, en bepaalt de Instelling de wijze waarop dit fonds zal worden vereffend, 
ongeacht of tot deze ontbinding wordt besloten door de Instelling overeenkomstig het 
voorgaande lid of door de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig artikel 39 van de 
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 
   Het na vereffening van het Lokaal fonds resterende vermogen keert terug naar het 
Fonds op middellange termijn en wordt opnieuw aangewend voor de dekking van de 
kosten van de aanvullende voorwaarden die door dit laatste fonds moeten worden 
gefinancierd. Artikel 28, 6°, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen 
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen, is niet van toepassing op het Lokaal fonds.]8 
  § 3. De controle van de activiteiten van de gemengde vennootschap, bepaald in § 1 en 
van deze van het openbaar organisme bepaald in § 2, zal worden uitgeoefend door de 
nationale organisatie voor controle van de kernactiviteiten. 
  De vennootschap en het organisme behouden de gehele verantwoordelijkheid voor het 
toezicht op de activiteiten en voor de veiligheid van hun installaties. 
  § 4. Tot opwerking van splijtstoffen, in België, kan slechts overgegaan worden nadat de 
Wetgevende Kamers zich hierover principieel hebben uitgesproken. 
  ---------- 
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