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Une erreur s'est glissée dans nos Annales, vol. 25, n° 3 "IRPA 10 - Participation belge- Belgische
Bijdrage".Nous avons omis de reproduire la communication de Th. Zeevaert et al. Elle est reprise dans le
présent numéro.
Ce numéro contient aussi les textes d’exposés présentés lors de réunions organisées par l’Association belge de
Radioprotection à Bruxelles le 16 juin 2000, consacrée à :

Annalen van de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming Vol. 25, N° 4, 2000
In de laatste aflevering van onze Annalen (Vol. 25, nr 3) " IRPA 10 Participation belge- Belgische Bijdrage"
hebben wij de bijdrage van Th. Zeevaert et al. over het hoofd gezien. Zij is in dit nummer opgenomen.
Dit nummer bevat ook de teksten van de uiteenzettingen gedaan ter gelegenheid van vergaderingen van de
Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming in Brussel, op 16 juni 2000gewijd aan :

Nouvelle réglementation générale pour la protection contre les rayonnements
ionisants (révision de l'A.R. du 28.02.1963)
Nieuw algemeen reglement voor de bescherming tegen ioniserende stralingen
(revisie van het K.B. van 28.02.1963)
Et à Antwerpen avec la Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne, le 13 octobre 2000, consacrée à:
En in Antwerpen met de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne, op 13 oktober 2000, gewijd aan:

Aanpak van het nucleair biomedisch ziekenhuisafval in België en
Nederland
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