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BESLUIT van 8 oktober 1969, Sth. 471. tot
uitvoering van de artikelen 13 en 14 van
de Kernenergiewet (Besluit registratie
splijtstoffen en ertsen).

Wij JULIANA, enz.
Op dö voordracht van Onze M;«:..»tirr van

Economische Zaken van 5 april 5967 ro. 667/
321 W.J.A., de Centrale Raad voor de Kern-
energie gehoord;

Gelet op de artikelen 13, 14, 26, 73 <"i ';6 van
de Kernenergiewet^*. 1963.82);

De Raad van State gehoord (advies ---an 26
april 1967, no. 51);

Gezien het nader rapport van Onze voor-
noemde Minister van J oktober 1969, nc:. 669/
658 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

£ I. Begripsbepalingen

Art. I. I, Voor de toepassing van het bij of
krachtens dit besluit bepaalde wordt verstaan
onder:

wet: de Kerneneryewst (Stb. 1963, 32);
register: het register, bedoeld ir, .mikel 13,

eerste üd, van de vet;
Onze Minister: Onze Minister van Econo-

mische Zaken;
directeur: de directeur van de Centrale Oienst

voor In- en Uitvo-ïr van het Ministerie van
Economische Zaken.

2. Axükel 2 van hot Definitiebesluit Kern-
energiewet {Stb. 1969, 358) is vaa icepussing.
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§ 2. Het register

Art. 2. 1. Het register wordt zodanig inge-
richt, dat daaruit op eenvoudige wijze kan wor-
den afgeleid, hoeveel splijtstoffen en ertsen,
waaromtrent aangifte is gedaan, op Neder-
lands grondgebied voorhanden worden ge-
houden en waar deze voorhanden worden ge-
houden.

2. Onze Minister steit nadere regelen met be-
trekking tot de inrichting van het register.l

Art. 3. 1. Onze Minister verstrekt uit het
register aan degenen, aan wie een taak is opge-
dragen ter zake van de uitvoering van de wet
dan wel van internationale overeenkomsten of
besluite;* van volkenrechtelijke organisaties,
welke voor Nederland verbindend zijn en sc-
heel of gedeeltelij!-: betrekking hebben op het
gebied van de kernenergie of van de ioniseren-
de straling, op hun verzoek de voor het ver-
vuilen van die taak nodige inlichtingen.

2. Onze Minister verstrekt uit het register
aan Nederlandse overheidsorganen op hun ver-
zoek de voor hit vervullen van hun taak nodige
inlichtingen.

3. Owe Minister kan voorts aan anderen op
hun verzoek inlichtingen uit het register ver-
strekken. Zodanige inlichtingen kunncu zich
in geen geval uitstrekken tot gegevens, waaruit
gevolgtrekkingen ten aanzien van een afzonder-
lijke persoon, onderneming ot instelling kun-
nen worden gemaakt.

4. Onze Minister kan bij het verstrekken
van inlichtingen de verplichting tot geheim-
houding opleggen.

§ 3. De administratie

Art. -4. 1. Hij, die ingevolge artikel 14, eer-
ste lid, van de wet en het onderhavige besluit
verplicht is ten aan/>cn van splijtstoffen of ertsen
aangifte te doen, dient lenaanzten van dezo slof-
fen een administratie bij te houden, welke hem
in staat ste't te aiien tijde zodanige aangifte te
aoen e.i de juistheid van een door hem gedane
aangifte aan te tonen.

1 Nadere regelen zijü gesteld bij beschikking
van 4 dec. 1969 Dir.-Oen. v. d. Ensrgieveorz.
no. 3Ó9/5271/EK. (niet gepubliceerd).
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2. Mij, die ingevolge het eerste lid een admi-

nistratie bijhoudt of heeft bijgehouden, is ver-
plicht de bescheiden waaruit die administratie
bestaat, alsmede de bescheiden, waaraan de in
de administratie opgenomen gegevens zijn
ontleend, gedurende vijfjaren na het kalender-
jaar, waarop zij betrekking hebben, te bewaren.

§ 4. Aangiften met betrekking tot splijtstoffen

Art. 5. Hij, die krachtens een hem op grond
van artikel 15 van de wet verleende vergunning
splijtstoffen voorhanden heeft voo.- of mede
voor eigen gebruik daarvan in eer. inrichting,
waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt,
dan wel voor of mede voor eigen gebruik bij
een met de splijtstoffenkiïngloep verband hou-
dend vervaardigingsproces, is verplicht uiter-
lijk op de vijftiende dag na afloop van iedere
kalendermaand bij de directeur sciirirtelijk
aangifte te doen van:

a. de hoeveelheid, de chemische en fysische
toestand, de vorm, het gehalte en de verrijkings-
graad van de splij(stoffen, die hij onderschei-
denlijk op de eerste en de laatste dag van die
kalendermaand voorhanden heeft gehad;

b. de hoeveelheid, de chemische ea fysische
toestand, de vorm, het gehalte e:! de verrij-
kingsgraad, alsmede de herkomst en bestem-
ming van de splijtstofFen, die hij in de loop
van die kalendermaand heeft ontvangen onder-
scheidenlijk verzonden;

c. de wijzigingen, welke de splijtstoffenvoor-
raad in die kalendermaand, anders dan door de
ontvangst of verzending, heeft ondergaan.

Art. 6. Hij, die buiten de in artikel 5 bedoel-
de gevallen krachtens een hem op srond van
artikel 15 van de wet verleende vergunning
splijtstoffen voorhanden heeft, anders dan bij
opslag in verband met het vervoer, :s verplicht
uiterlijk op de vijftiende dag na allcop van ie-
der kalenderkwartaal bij de directeur schrifte-
lijk aangifte te doen van:

a. de hoeveelheid, de chemische -.:n fysische
toestand, de vorm, het gehalte en -ie verrij-
kingsgraad, alsmede de herkomst uan dz splijt-
stoffen, die hij in da: kalenderkwartaal heeft
ontvangen, met vermelding van de doeleinden,
waarvoor zij zijn bestemd;
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b. de hoeveelheid, de chemische en fysische

toestand, de vorm, het gehalte en de verrij-
kingsgraad van de splijtstoffen, die hij op de
laatste dag van dat kalenderkwartaal voor-
handen heeft gehad.

§ 5. Aangiften met betrekking tot ertsen

Art. 7. Hij, die krachtens een hem op grond
van artikel 15 van de wet verleende vergunning
ertsen voorhanden heeft voor of mede voor ei-
gen gebruik daarvan voor het vervaardigen
van splijtstoffen, is verplicht uiterlijk op de
vijftiende dag na afloop van iedere kalender-
maand bij de directeur schriftelijk aangifte te
doen van:

a. de aard en hoeveelheid en het gemiddelde
uranium- of thoriumgehalte van de ertsen, die
hij onderscheidenlijk op de eerste en de laatste
dag van die kalendermaand voorhanden heeft
gehad;

b. de aard en hoeveelheid en het gemiddelde
uranium- of thoriumgehalte, alsmede de her-
komst en de bestemming van de ertsen, die hij
in de loop van die kalendermaand heeft ont-
vangen onderscheidenlijk verzonden;

c. de wijzigingen, welke de voorraad ertsen
in die kalendermaand, anders dan door de ont-
vangst of verzending, heeft ondergaan.

Art. 8. 1. Hij, die buiten het in artikel 1 be-
doelde geval krachtens een hem op grond van
artikel 15 van de wet verleende vergunning
ertsen voorhanden heeft, is verplicht uiterlijk
op de vijftiende dag na afloop van ieder kalen-
derkwartaal bij de directeur schriftelijk aangif-
te te doen van:

a. de aard en hoeveelheid «n het gemiddelde
uranium- of thoriumgehalte, alsmede de her-
komst van de ertsen, die hij in de loop van dat
kalenderkwartaal heeft ontvangen, met ver-
melding van de doeleinden, waarvoor zij zijn
bestemd;

b. de aard en hoeveelheid en het gemiddelde
uran; jrr.- of thoriumgehalte van de ertsen, die
hij op de laatste dag van dat kalenderkwartaal
voorhanden heeft gehad.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige
toepassing op degene, die anders dan krachtens
een hem op grond van artikel 15 van de wet
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verleende vergunning ertsen ten verkoop voor-
handen heeft.

Art. 9. Hij, die de aanwezigheid van ertsen
in de bodem heeft vastgesteld in een zodanige
hoeveelheid en vorm, dat hij redelijkerwijs
moet vermoeden, ciat zij voor wmning in aan-
merking kunnen komen, is verplicht:

a. van de aanwezigheid van die ertsen
schriftelijk aangifte te doen bij Onze iVlinister;

b. in die aangifte alle hem ter beschikking
staande gegevens te vermelden, waarvan hij
redelijkerwijs moet vermoeden, dat zij van be-
lang kunnen zijn voor de beoordeling van de
mogelijkheid tot winning van die ertsen.

§ 6. Ove'ige bepalingen

Art. 10. l. Onze Minister stelt nadere rege-
len ten aanzien van de wijze 'vaaroj. de in de
artikelen 5-8 bedeelde aangiften dienen te ge-
schieden.

2. Een krachtens het eerste lid vastgestelde
beschikking, zomede een beschikking tot wij-
ziging of intrekking daarvan, wordt in de
Stqatscourant bekend rtemaakt.'

Art. 11. Het niet nakomen van artikel 4,
tweede lid, is een -.trafbaar fait.

§ 7. Slotbepalingen

Art. 12. 1. Dit besluit kan worden aange-
haald als: Besluit registratie splijtstoffen en
ertsen.

2. Het treedt in werking op een door Ons
te bepalen tijdstip.2

Ome Minister van Economische Zaken is
belast met de uitvoering van dit besluit, dat
met de daarbij behorende nota van toelichting
in het Staatsbladzal worden geplaatst, enz.

(Uitgegeven 11 november 1969.)

' Zie de Aangiftebeschikking splijtstoffen en
ertsen van 5 dec. 1969 Siert. 240, eveneens onder
deze bijlagen opgenomen.

1 Ingevolge het Beslui', inwerkingtreding Kern-
energiewet is do datum van inwerkingtreding
1 jan. 1970.


