LEGAL NEWS
Hoe komen wetten tot stand?
DEFINITIE
Een wet is een algemene en onpersoonlijke norm die
door de wetgevende macht wordt goedgekeurd. In het
Belgisch federaal kader wordt een wet goedgekeurd
door het federaal Parlement. De term ‘decreet’ wordt
gebruikt voor het Waals en Vlaams Gewest en in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest spreekt men van een
‘ordonnantie’.
KORTE TOELICHTING
Een initiatief dat uitgaat van een lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers of van de Senaat is een
wetsvoorstel. Een initiatief van een of meer leden van
de regering is een wetsontwerp. De teksten worden
onderzocht volgens een vrijwel identieke procedure.
Wetsontwerpen moeten echter verplicht door de Raad
van State worden behandeld, terwijl die formaliteit bij
wetsvoorstellen facultatief is.
STAP 1 VOORBEREIDING
Als het initiatief uitgaat van het FANC, wordt het beschouwd als een wetsontwerp. Het wordt intern voorbereid door de medewerkers van het Agentschap.
STAP 2 MINISTERRAAD
Het ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan onze
voogdijminister, die het daarna voorlegt aan de ministerraad. Voor het ontwerp is het advies van de Inspecteur van Financiën en het akkoord van de staatssecretaris/minister van Begroting vereist. Er wordt ook een
regelgevingsimpactanalyse opgesteld m.b.t. de mogelijke gevolgen van het ontwerp op de economie, de
maatschappij, het milieu en de overheid.

Wet houdende wijziging 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, met betrekking tot de bevoegdheden van dat Agentschap
inzake de algemene regels en acceptatiecriteria bedoeld in artikel 179, § 2, 4°, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende
de budgettaire voorstellen 1979-1980

Wat houdt deze wet in?
In 2013 voerde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)
een review uit van het Belgisch reglementair kader voor nucleaire
veiligheid (IRRS of Integrated Regulatory Review Service). Daarbij werd
onder andere opgemerkt dat er onduidelijkheid was over de rol van
het FANC en de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte
Splijtstoffen (NIRAS) in het raakvlak van hun bevoegdheden. Het reviewteam gaf daarom de aanbeveling om de toewijzing van rollen en
verantwoordelijkheden van NIRAS en het FANC te herzien om te zorgen voor een duidelijke bevoegdheidsverdeling, en te vermijden dat
de veiligheidsbeslissingen van het FANC in het gedrang komen door
eerdere beslissingen van een andere overheidsinstantie. Daarop richtte
de regering een taskforce op met het FANC en NIRAS. In zijn eindrapport van juni 2017 stelde de taskforce een aantal acties voor, waaronder wetswijzigingen met betrekking tot het acceptatiesysteem voor
radioactief afval en overtollige splijtstoffen.

STAP 4 ONDERTEKENING
Het ontwerp wordt ondertekend door de Koning en de
minister(s) die bij het project betrokken is/zijn.

Het acceptatiesysteem van NIRAS is het systeem om de overdracht
van afval van een afvalproducent naar NIRAS te organiseren en bij te
dragen aan het veilige verdere beheer van het overgedragen afval door
NIRAS. Het voornaamste doel van deze wetswijziging is een duidelijke
en unieke wettelijke basis te bieden voor het opstellen van de algemene regels en van de acceptatiecriteria voor radioactief afval en
overtollige splijtstoffen, die de basis vormen van het acceptatiesysteem. Het is belangrijk dat alle betrokkenen een duidelijke basis hebben over de acceptatie van het afval in alle stappen tot en met berging,
en dat de risico’s op productie van afval dat niet voor berging zou kunnen worden geaccepteerd zo veel mogelijk worden beperkt. Het is
daarom zowel voor NIRAS als voor het FANC van belang dat de acceptatiecriteria wettelijk afdwingbaar zijn ten overstaan van de producenten van radioactief afval en dat de vervuiler dus altijd de kosten zal
dragen om het afval te laten voldoen aan de acceptatiecriteria.

STAP 5 INDIENING
Het ontwerp wordt hetzij in de Kamer, hetzij in de
Senaat (eenkamerstelsel), of in de Kamer en de Senaat
(tweekamerstelsel) ingediend. Het ontwerp wordt voor
onderzoek naar een commissie gestuurd, in ons geval
de commissie Binnenlandse Zaken. Het kan met of zonder wijzigingen (= amendementen) worden aangenomen of verworpen. Ten slotte wordt het ontwerp onderzocht in de plenaire vergadering en wordt de tekst
aangenomen of verworpen.

Concreet:
- Het FANC brengt een bindend advies uit aan NIRAS over de door hen
voorgestelde algemene regels die, na eventuele aanpassingen, in een
koninklijk besluit zullen worden opgenomen.
- Het FANC onderzoekt formeel of de acceptatiecriteria die NIRAS opstelt overeenstemmen met de algemene regels en met de oprichtingsen exploitatievergunningen.
- Als het FANC vaststelt dat het radioactief afval dat een exploitant
produceert, vervaardigt, bezit en/of waarvoor hij verantwoordelijk
is niet voldoet aan de acceptatiecriteria, dan brengt het Agentschap
NIRAS daar meteen van op de hoogte.

STAP 6 BEKRACHTIGING EN UITVAARDIGING
Het ontwerp wordt bekrachtigd en uitgevaardigd door
de Koning. Dan wordt het een wet.

Welke dienst binnen het Agentschap is betrokken
bij deze wet?

STAP 7 PUBLICATIE
De wet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De dienst Algemeen Beheer en Berging Afval.

STAP 3 RAAD VAN STATE
Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de
afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Waar kan ik de wet raadplegen?
http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/
consultatieLink?wettekstId=29819&appLang=nl&wettekstLang=nl

