Doel

Wet van 13 juni 2005

Wet van 13 juni 2005

Wet van 13 juni 2005

Koning en regering

Art. 4 §1

Art. 44

Art. 4 §2

Wanneer

Geheel of gedeeltelijk verbieden:
1° elektronische communicatienetwerken
of -diensten aan te bieden;
2° apparatuur te houden of te gebruiken
(alle maatregelen kunnen worden
voorgeschreven, vb.: sekwester of op een
bepaalde plaats deponeren).

Wanneer :
• de openbare veiligheid
• de volksgezondheid
• de openbare orde
• of de verdediging van het Rijk dit
eisen

Het houden of het gebruik van zend- en
ontvangtoestellen voor radiocommunicatie
geheel of gedeeltelijk verbieden (alle
maatregelen kunnen worden
voorgeschreven, vb.: sekwester of op een
bepaalde plaats deponeren).

Wanneer:
• de openbare veiligheid
• of de verdediging van het Rijk dit
eisen

Kan bij wijze van noodmaatregel iedere • Uitzonderlijke situatie die tot gevolg
maatregel nemen die Hij nodig acht, met
heeft:
inbegrip van de volledige of gedeeltelijke
• ofwel de buitendienststelling
opeising van de transmissiecapaciteit van
• ofwel een overbelasting van de
de operatoren om die in te zetten voor het
burgerlijke of militaire
gebruik van nationale prioritaire diensten
elektronische
of oproepnummers
communicatiemiddelen, die de
.
normale werking ervan verhindert

Wat/wie
Beoogt
• elektronische communicatienetwerken
of -diensten.
• apparatuur

Zend- of ontvangtoestellen voor
radiocommunicatie

Transmissiecapaciteit van de operatoren

Wie

De Koning.

De Koning.

De Koning.

Koning en regering

Hoe

Hoeveel

Strafbepalingen

Opeisingen?

Geen procedure voorzien.
Maar de Koning moet het doen
via een in Ministerraad overlegd
besluit.
In de duur van het verbod wordt
door de Koning voorzien.

Geen vergoeding mogelijk.
Voorzien bij wet

Niets voorzien

NEEN
Verbodsmaatregel

Geen procedure voorzien.
Maar de Koning moet het doen
via een in Ministerraad overlegd
besluit.
In de duur van het verbod wordt
door de Koning voorzien.

Geen vergoeding mogelijk.
Voorzien bij wet

Niets voorzien

NEEN
Verbodsmaatregel

Niets voorzien

JA

Geen procedure voorzien.
Maar de Koning moet het doen
via een in Ministerraad overlegd
besluit.
In de duur van het verbod wordt
door de Koning voorzien

Indien de opeising de door de
Koning beschreven duur
overschrijdt, kan Hij de
modaliteiten bepalen van de
eventuele schadevergoedingen
voor die opeisingen.
Niets gedurende de verbodsduur.

Doel

Wet van 5 maart 1935

Alles

Decreet van 27 juni 1996

Art. 43 §2

Decreet van 27 juni 1996

Art. 43 §3

Koning en regering

Wanneer

• De werking van de openbare
diensten voorzien in het belang van • In oorlogstijd,
• Ingeval het aantal vrijwillige
’s lands verdediging.
• Voorzien in ’s lands wederopbouw
dienstnemingen ontoereikend is
en in de huisvesting van de
personen die er van beroofd zijn
ingevolge oorlogsfeiten

Wat/wie

• Personen
• Zaken

• Om gevaar te voorkomen
• of te beperken
• en om de afvalstoffen op te halen
en te vervoeren
• dit in alle veiligheid.

Wanneer de aanwezigheid van
afvalstoffen een ernstig gevaar voor
mens of milieu oplevert

• Krijgsmacht
• Burgerbescherming

Instaan voor het goede verloop van
de maatregelen genomen krachtens
§2

Wanneer de aanwezigheid van
afvalstoffen een ernstig gevaar voor
mens of milieu oplevert

Bevel aan de gemeentelijke overheid om
alle technische en menselijke middelen
aan te wenden voor de goede uitvoering
van de maatregelen.

Wie

• De ministers of hun
afgevaardigden
• De gouverneurs
• De arrondissementscommissarissen
• De burgemeesters

• De regering
• De burgemeester

Hoe

Hoeveel

Complexe procedure.

Vergoeding voor de schade
bepaald door de Koning:
• Indien verwondingen in
bevolen dienst.
• Indien overleden, vergoeding
voor de weduwe, de wezen of
de ascendanten

Zie Koninklijk Besluit
du 1 februari 1938

Vraag gericht aan de bevoegde
leden van de Federale Regering

Niets voorzien

Strafbepalingen

Bij verlating van de post of
weigering:
• Verlies van alle bezoldiging

Niets voorzien

Opeisingen?

JA

Vraag tussen overheden

NEEN
De regering

Koning en regering

Geen procedure
Maar: informatie aan de
betrokken bevolking

Vergoeding betaald door de
regering aan de gemeente

Niets voorzien

Maar de gemeentelijke overheden
zouden kunnen overwegen op te
eisen op basis van hun
bevoegdheden

