Wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het
lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen –
Koninklijk uitvoeringsbesluit – Bijlage 1
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Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van
houdende uitvoering van sommige
bepalingen van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen
van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du
portant exécution de certaines dispositions de la loi
du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux.
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