
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.

LEGAL NEWS

Wet houdende wijzigingen van de wet van 15 april 1994 en tot 
wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van 
de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen

Wat houdt deze wet in?

Op 28 januari 2022 trad met het oog op nucleaire beveiliging een 
uitbreiding van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de 
beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen in voege.

De belangrijkste aanpassingen zijn:
•  Uitbreiding van de wetgeving naar alle soorten beeldopnames.
•  Inspecteurs van het FANC mogen sinds 28 januari 2022 ook zelf een 
   proces-verbaal opmaken als ze een inbreuk op de wetgeving vast- 
     stellen.
• De uitbater van de nucleaire site zelf mag wel foto’s of opnames   
    maken van de site, maar er kunnen voorwaarden worden opgelegd 
      rond het gebruik en de verspreiding ervan.

Er zal nog een koninklijk besluit worden gepubliceerd waarin de prak- 
tische modaliteiten van deze wet verder worden gedetailleerd. Ieder- 
een die dat wenst, kan vooraf een uitzonderlijke toelating aanvragen 
bij de minister van Binnenlandse Zaken om foto’s en/of opnamen te 
maken. Het kabinet van de minister vraagt het FANC vervolgens om 
advies over de aanvraag. Er is ook een mogelijkheid om toelatingen te 
verlenen die geldig zijn voor een langere termijn en niet voor een enkele 
beeldopname. Dat is bijvoorbeeld handig voor journalisten en beroeps- 
en hobbyfotografen.

Welke dienst binnen het Agentschap is betrokken 
bij deze wet?
 
De dienst Nucleaire Beveiliging.

 
Waar kan ik de wet raadplegen?

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/
consultatieLink?wettekstId=30158&appLang=nl&wettekstLang=nl

STAP 7 PUBLICATIE
De wet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staats- 
blad.

STAP 1 VOORBEREIDING
Als het initiatief uitgaat van het FANC, wordt het be- 
schouwd als een wetsontwerp. Het wordt intern voor- 
bereid door de medewerkers van het Agentschap.

STAP 2 MINISTERRAAD
Het ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan onze 
voogdijminister, die het daarna voorlegt aan de minis- 
terraad. Voor het ontwerp is het advies van de Inspec- 
teur van Financiën en het akkoord van de staatssecre- 
taris/minister van Begroting vereist. Er wordt ook een 
regelgevingsimpactanalyse opgesteld m.b.t. de moge- 
lijke gevolgen van het ontwerp op de economie, de 
maatschappij, het milieu en de overheid. 

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

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

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 zon- 
der wijzigingen (= amendementen) worden aangeno- 
men of verworpen. Ten slotte wordt het ontwerp on- 
derzocht in de plenaire vergadering en wordt de tekst 
aangenomen of verworpen.

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