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Dossiernummer : 2020-03-23/11 

Titel

23 MAART 2020. - Wet tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot
inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de
openbare veiligheid 

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 18-01-2022, zijn verwerkt. 

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 02-04-2020 bladzijde : 24155

Inwerkingtreding : 01-06-2020

Inhoudstafel

Art. 1-5

Tekst

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

  Art. 2. Voor de toepassing van deze wet worden onder "inrichtingen van klasse I" verstaan: de inrichtingen
bedoeld in artikel 3, 3.1, a), van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de
bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende
stralingen.

  Art. 3.[1 Eenieder die, behoudens toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken, de klasse I-
inrichtingen niet wazig maakt op de commerciële weergave van satellietbeelden alsook eenieder die, behoudens
toestemming van diezelfde minister, foto's of andere opnamen van die inrichtingen maakt of deze of
reproducties ervan publiceert, tentoonstelt, verkoopt of verspreidt op het grondgebied van het Rijk of
daarbuiten, wordt bestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig
tot honderd euro.]1
  [1 Het eerste lid is niet van toepassing op foto's of opnamen gemaakt door de exploitant van een klasse I
inrichting. De Koning kan op advies van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle voorwaarden opleggen
aan de exploitanten van de klasse I inrichtingen met betrekking tot het gebruik en de verspreiding van deze
foto's of opnamen.]1
  Naast de in het eerste lid bedoelde straffen beveelt de rechter de staking van de onrechtmatige daad, op straffe
van een dwangsom.
  ----------
  (1)<W 2021-12-19/08, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 28-01-2022> 

  Art. 4. § 1. Eenieder die, behoudens toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken, de inrichtingen
waarvan de lijst wordt bepaald bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad niet wazig maakt
op de commerciële weergave van satellietbeelden alsook eenieder die, behoudens toestemming van diezelfde
minister, luchtfoto's van die inrichtingen maakt en deze foto's of reproducties ervan publiceert, tentoonstelt,
verkoopt of verspreidt op het grondgebied van het Rijk of daarbuiten, wordt bestraft met gevangenisstraf van
acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot honderd euro.
  Naast de in het eerste lid bedoelde straffen beveelt de rechter de staking van de onrechtmatige daad, op straffe
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van een dwangsom.
  § 2. Voor elk koninklijk besluit dat wordt uitgevaardigd krachtens paragraaf 1, eerste lid, wordt het advies
ingewonnen van de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, en
die besluiten worden geacht geen gevolgen te hebben gehad indien ze binnen zes maanden na de datum van
inwerkingtreding ervan niet bij wet zijn bekrachtigd.

  Art. 5. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad.
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