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8ESCHIKKING van de Minister van Econo-
mische Zaken van 5 december 1969,

. ' Stal. 240, tot uit-
voering van artikel 10 van het Besluit re-
gistratie splijtstoffen en ertsen. (Aangifte-
beschikking splijtstoffen en ertsen).

De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 10 van het Besluit registratie

splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 471).
Besluit:

Art. 1. Deze bsschikking verstaat onder:
Besluit: het Besluit registratie splijtstoffen e&

ertsen (S:b. 1969,471);
Commissie: de Commissie van de Europese

Gemeenschap voor Atoomenergie;
Formulier AKO: een formulier tot aangifte

betreffende het ontvangen van splijtstoffen of
ertsen, overeenkomstig het model dat als bij-
lage I bij deze beschikking is gevoegd'.

Formulier AKV: een formulier tot aangifte
betreffende het voorhanden hebben van spüjt-
stoflca of ertsen, overeenkomstig het model dat
als bijlage IT bij deze beschikking is gevoegd1.

Art. 2. Een aangifte betreffende het vor>r-
handon hebben van splijtstoffen of ertsen voor
nucleaire doeleinden, ingevolge artikel 5 of
artikel 7 van het Besluit, wordt gedaan door
inzenüing van twee voor eensluidend getekende
afschriften van elk der bescheiden, welke de tot
het doen van die aangifte verplichte persoon
ingevolge ds artikelen 5, 7, 9 en iO van de door
de Commissie vastgestelde Verordening no. 8

1 Niet opgenomen. Zie Sten. 240.
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(Publicatieblad van de Europese Gemeen-
schappen van 29 mei 1959) ten aanzien van de
betrokken kalendermaand bij de Commissie
dient in te zenden.

Art. 3. 1. Een aangifte betreffende het voor-
handen hebben van splijtstoffen of ertsen voor
niet-nuclcaire doeleindcr. ingevolge artikel 6
of artikel 8, eerste of twacue lid, van het Besluit
wordt in tweevoud afzonderlijk gedaan ten
aanzien van de in het betrokken kalenderkwar-
taal ontvangen en de op de laatste dag van dat
kwartaal voorhanden zijnde splijtstoffen of
ertsen, onderscheidenlijk mot gebruikmaking
van een formulier AKO en een formulier AKV.

2. Voor een aangifte ten aanzien van splijt-
stoffen en een aangifte ten aanzien van ertsen
dienen afzonderlijke formulieren te worden
gebruikt.

Art. 4. Een aangifte, waarop artikel 3 van
toepassing is, wordt — onverminderd het in dat
artikel bepaalde — afzonderlijk gedaan ten aan-
zien van splijtstoffen of ertsen, die krachtens
een overeenkomst, welke voor of mede voor
Nederland is gesloten cf tot welke voor of
mede vo r Nederland is tocgeireden, onder-
worpen zijn aan een bijzonder^ controle van
een vreemde staat of \ i n ei;n volkenrechte-
lijke organisatie.

Art. 5. Deze beschikking kan worden aan-
gehaald als: Aangiftcbctehikking splijtstoffen
en ertsen.

Art. 6.1. Djze beschikking wordt in de
Staatscourant bekendgemaakt.

2. Zij treedt in werking op het tijdstip, waar-
op het Besluit in werking treedt.'


