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Art. 1-4 

 

Tekst  Inhoudstafel  Begin  

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
  Art. 2. Deze wet zet de richtlijn 2004/54/EG van 29 april 2004 inzake 
minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet gedeeltelijk om. 
 
  Art. 3. De minimale technische veiligheidsnormen waaraan de tunnels van het trans-
Europese wegennet van meer dan 500 meter lang, ongeacht of die in gebruik, in aanbouw, of 
in de ontwerpfase zijn, moeten voldoen worden bepaald door de Koning overeenkomstig 
bijlage I van de Richtlijn 2004/54/EG van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor 
tunnels in het trans-Europese wegennet. 
  Indien aan de minimale technische veiligheidsnormen alleen kan worden voldaan met behulp 
van technische oplossingen die hetzij niet haalbaar zijn, hetzij alleen tegen overmatig hoge 
kosten uitvoerbaar zijn, mag de toepassing van risicobeperkende maatregelen als alternatief 
voor deze eisen geaccepteerd worden, volgens de door de Koning bepaalde modaliteiten, op 
voorwaarde dat die maatregelen tot een gelijkwaardige of betere bescherming leiden. 
  Om het mogelijk te maken innovatieve veiligheidsvoorzieningen te installeren en te gebruiken 
die een gelijkwaardig of hoger beschermingsniveau bieden dan de voorgeschreven actuele 
technologieën, kan een afwijking van die eisen volgens de door de Koning bepaalde 
voorwaarden toegestaan worden. 
 
  Art. 4. Met uitzondering van dit artikel bepaalt de Koning de dag waarop deze wet in werking 
treedt. 
  (NOTA : Inwerkingtreding van art. 2 en 3 vastgesteld op 09-11-2007 door KB 2007-11-06/32, 
art. 24) 
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het 
Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 
  Gegeven te Brussel, 9 mei 2007. 
  ALBERT 
  Van Koningswege : 
  De Minister van Mobiliteit, 
  R. LANDUYT 
  Met 's Lands zegel gezegeld : 
  De Minister van Justitie, 
  Mevr. L. ONKELINX. 
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Aanhef  Tekst  Inhoudstafel  Begin  

   ALBERT II, Koning der Belgen, 
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :  

 

Parlementaire werkzaamheden  Tekst  Inhoudstafel  Begin  

   Gewone zitting 2006-2007. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsontwerp, 
51-3063 - Nr. 1. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de 
Senaat, 51-3063 - Nr. 2. Integraal verslag. - 19 april 2007. Senaat. Stukken. - Ontwerp niet 
geëvoceerd door de Senaat. 
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