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BESLUIT van !6 oktober i969, Stb. 475. hou-
dende toarvs.-ing van artikel 74 van de
Kernenergiewet. (Bijdragenbesluit Ksn:-
energiewet}.

Wij JULIAN A, enz.
Op de voorjn-;hi van Onze Ministers van

Economische Zaleen, van Socials Zaken en
Volksgezondheid en van Verkeer e,i Water-
staat van 17 oktober 1968, no. 66S/812 W.J.A.,
gedaan in overeenstemming met Oaxs Mi-
nister van Financiói;

Gelet op de artil-etcn 74 en 76. eersta iid, van
de Kernenergiewet (Stb. 196?, 82);

De Raad van State gehoerd (advies van 6
november 196S, us. 35>;

Gezien het nader rapport van Onze Minister
van Economische Zaken en de Staatssecreta-
rissen van Sociaic «Taken en Volksgezondheid
en van Verkeer sa Waterstaat van iO oktober
1969, no. 669/660 W.J.A., uitgebracht in over-
eenstemming rs:e; Onze Minister van Finan-
ciën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

7
$ 1. Inleidende bepalingen

\rt. 1. 1. Voor de toepassing van dit besluit
•• ird: verstaan onder „wet": de Kernenergie-
wet (Stb. 1963, 82).

2. Artïke! 2 van het Dennitiebesluit Kern-
energiewet (5/6. 1969. 353) is van toepassing.

J' 2. Bijdragen, verschuldigd ter zake van
een vergunning als bedoeld ir. artikel

15, onder a, van de vtet

Art. 2. Hij, aan wie een vergunning wordt
verleend voor hït vervoeren van splijistotïin,
is verplicht als bijdrage in de voor de staat
daaraan verbonden kosten aan deze te belalin
een bedrag van:

a. f 100, indien het uitsluitend betreft een
vergunning voor het vervoeren van onoe-
Siraalds splijtstoffen;

b. f250, indien het uitsluitend of mede be-
treft een vergunning voor het vervoeren van
bestraalde splijtstoffen.

§ S. Bijdragen, verschuldigd ter zake van
een vergunning als bedoeld in artikel 15,

onder b, van de we!

Art. 3. 1. Hij, aan wie een vergunning wo'dt
ver'esnd voor het oprichten van een inrichting,
wa&riE kernenergie kan worden vrijgemaakt, h
verplicht ais bijdrage in de voor de staat daar-
aan verbonden kosten aan deze te betalen een
bedrag van:

a. f 1000, indien het hoogste thermische
vermogen, dat in dï inrichting «si worden c^t-
wikkeld, niet meer bedraagt dan 2S0 kikro au;

*. f5000, indien het hoogste thermisc;.»-
vermogen, dat in de inrichting zal worden ont-
wikkeld, meer bedraagt dan 250 kilowatt, duch
niet meer dar, 50000 kilowatt;

c. f 10000. indies het heecste thermische
vermogen, dat te ds inrichting zal worden ont-
wikkeld, meer bedraagt dan 50 000 kilowatt.

2. Hij, aan v/ie een vergunning wordt ver-
leend voor het wijzigen van ean inrichting als
in het eerste lid bedoeld, is, indiea tengevolge
van die wijziging het hoogste thermische ver-
mogea, dat in de inrichting zal worden ont-
wikkeld, de in het eerste HdoDderaofögenoctn-
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de grenzen zal overschrijden, verplicht als bij.
drage in de voor de staat daaraan verbonden
kosten aan deze een bedrag te betalen ter
grootte van het verschil tussen de in het eersts
lid genoemde bijdrage behorende bij het hoog.
ste thermische vermogen, dat in de inrichting
wordt ontwikkeld v6ór de wijziging, en die be-
horende bij het hoogste thermische vermogen,
dat in de inrichting zal worden ontwikkeld na
de wijziging.

Art. 4. 1. Hij, aan wie een vergunning
wordt verleend voor het oprichten van een
inrichting, waarin splijtstoffen, welke pluto-
nium of verrijkt uranium bevatten, of bestraal-
de splijtstoffen kunnen worden vervaardigd,
bewerkt of verwerkt, is verplicht als bijdrage
in de voor de staat daaraan verbonden kosten
aan deze te betalen een bedrag van:

a. f250, indien de grootste hoeveelheid
splijtstoffen welke te eniger ::jd in de inrichting
aanwezig zal zijn, niet meer bevat dan 375
gram plutonii m-239. plutonium-241 of ura-
nium-233 dan wel niet meer dan 600 gram
uranium-235, met dien verstande, dat bij aan-
wezigheid van meer dan ten van die nucliden
de som van de breuken, verkregen door het
aantal grammen van ieder dier nucliden te
delen door de voor dat nuclide hiervoor vast-
gestelde maximale hoeveelheid, niet groter mag
zün dan 1;

b. f 1000, indien de grootste hoeveelheid
splijtstoffen, welke te eniger tijd in de inrich-
ting aanwezig zal zijn, meer van de onder o
genoemde nucliden bevat dan de daar genoem-
de hoeveelheden en de inrichting voor weten-
schappelijke doeleinden of voor proeffabricage
bestemd is;

e. f 5000, indien de grootste hoeveelheid
splijtstoffen, welke te eniger tijd in de inrich-
ting aanwezig i*\ zijn, meer van de onder a ge-
noemde nucliden bevat dan de daar genoemde
hoeveelheden en de inrichting niet voor weten,
schappelijke doeleinde", of voor proeffabricage
bestemd is.

2. Artikel 3, tweede lid, is van overeenkom-
stige toepassing.

Art. 5. 1. Hij, aan wie een vergunning wordt
verleend voor het oprichten van een inrichting,
waarin splijtstoffen als bedoeld in artikel 4
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sss&
H « t e betalen een bedrag van:
rfoo indtn de grootste hocveelhfld

ztszz
hoeveelheid, niet groter mag

fe f 500, tadka de grootste hoeveelheid
J i tonen, welke te eniger tijd in de innch-
ing *al worden opgeslagen, meer van d. on to

J gUoemde nucliden bevat dan de daar ge-
roemde hoeveelheden.

2 Artikel 3, tweede lid, is van overeenkom-
stige toepassing.

3 4. Bijdragen, verschuldigd ter zake fan
een vergunning als bedoeld in art.kel 15,

onder c, van de wet

Art 6 1 Hij, aan wie een vergunning wordt
verteend voor het aanbrengen in een vaartu.g
vareen uitrusting als bedoeld in artikel 12.
eerste lid van het Besluit kermnstaüaties

S —?* m'fltTZvoor het aanbrengen in een Nederiands
tuig van een uitrusting aU bedoeld m artike
2, vierde lid, van genoemd besluit ,s verplicht

a.s büdrage in de voor de staat daaraan ver-
W e n kosten aan deze te betalen een bedrag

V a" : f 5000, indien het hoogste thermische ver-
mogen, dat door de uitrusting zal « d e a o t t -
wikkeld, niet meer bedraagt dan 50000 kilo-

T ' f lOOOO, indien het hoogste thermische
vermogen, dat door de uitrusti n g « l * 0 * »
ontwikkeld, meer bedraagt dan 50 000 kilo-
Wfltt

2 . ' H Ü , aan wie een vergunning wordt ver-
leend voor het aangebracht houden van een
uitrusting als bedoeld in artikel 12, eerste ud,
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van het in het eerste lid genoemde besluit, is
verplicht als bijdrage in de voor de staat daar-
aan verbonden kosten aan deze te betalen een
bedrag van f 500, tenzij aan hem reeds een ver-
gunning als bedoeld in het eerste tid is verleend
ten aanzien van dezelfde uitrusting in hetzelfde
vaartuig.

3. Hij, aan wie een vergunning wordt ver-
ieend voor het wijzigen van een uitrusting als
bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het in het
eerste lid genoemde besluit, of van een in een
Nederlands vaartuig aangebrachte uitrusting
als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van dat
besluit, is, indien tengevolge van die wijziging
het hoogste thermische vermogen, dat door de
uitrusting zal worden ontwikkeld, meer gaat
bedragen dan 50 000 kilowatt, vevplicht als bij-
drage in de voor de staat daaraan verbonden
kosten aan deze te betalen een bedrag van
f5000.

§ 5. Bijdragen, verschuldigd ter zake van
een vergunning als bedoeld in artikel 29

van de wel

Art. 7. 1. Hü, aan wie een vergunning wordt
verleend om radioactieve stoffen te bereiden, te
vervoeren of toe te passen, is verplicht als bij-
drage in de voor de staat daaraan verbonden
kosten aan deze te betalen een bedrag van:

a, f 100, indien het betreft een vergunning
voor het vervoeren van radioactieve stoffen;

6. f 100, indien het betreft een vergunning
voor het bereiden of toepassen van niet-inge-
kapse.'de radioactieve stoffen en daarbij de
activiteit van de gelijktijdig bij die bereiding of
toepassing betrokken radioactieve stoffen
nimmer meer bedraagt dan:
1 curie bij da zeer hoog radiotoxische nucliden,
10 curie bij de hoog radiotoxische nucüden,
100 curie bij de matig radiotoxische nucliden,
1000 curie bij de laag radiotoxische nucliden;

c. f200, indien het betreft een vergunning
voor het bereiden of het toepassen van nict-
ingekapselde radioactieve stoffen, waarvan de
activiteit de onder b genoemde te boven gaat.

2. Voor de indeling van nucliden volgens
hun radiotoxiciteit als bedoeld in het eerste lid,
onder b, gelden de regelen, vastgesteld door
Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
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«zondbeid op grond van artikel 6, vyfde lid,
Jan het Radioactieve-stoffcnbesluit Kern-
energiewet tftb. 1969, 404).

S 6. Bijdragen, verschuldigd ter zake van
een vergunning voor een ioniserende stralen

uitzendend toestel

Art 8. HU, aan wie een vergunning wordt
«rieecd als bedoeld in artikel 6 van het Toc-
stcllenbesiuil Kernenergiewet (Stb. 1969, 4C6),
is verplicht als bijdrage in de voor de staat
aaaraan verbonden kosten aan deze te betalen
«en bedrag van f 50.

f 7. Bijdragen, verschuldigd ter zake van
de keuring van een verpakking voor
splijtstoffen of radioactieve stoffen

Art. 9. Hy, die een model \an een verpak-
king voor het vervoer van splijtstoffen, ertsen
of radioactieve stoffen, welke ingevolge etn op
grond van de wet gegeven voorschrift slechts
mogen worden vervoerd in een verpakking,
overeenkomende met een goed gekeurd model,
ter goedkeuring aanbiedt, is vsrplicht als bij-
drage in de aan de keuring <.erbonden kosten
aan de staat te betalen een bedrag van:

a. f 50, indien de keuring btirekking heeft
op een verpakking voor radioactieve stoffen;

b. f 100, indien de keuring betrekking heeft
op een verpakking voor onbestraalde splijt-
stoffen;

e. f 200, indien de keuring betrekking heef;
op een verpakking voor bestraalde splijt-
stoffen,
tenzü het model reeds is goedgekeurd door de
bevoegde autoriteit van een op grond van arti-
kel 2, tweede lid, of artikel 5, tweede lid, van
het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en
radioactieve stoffen (Sfft. 1969, 405) aange-
wezen land.

§ 8. Bijdragen, verschuldigd ter zake
van rijksgeleide of rijlcstoezicht

Art. 10. Hij, aan wie een vergunning is ver-
leend voor het vervoeren van splijtstoffen of
radioactieve stoffen of voor het voorhanden
hebben van genoemde stoffen bij opslag in
verband roet het vervoer, is, indien daaraan het
voorschrift is verbonden, dat het vervoer of het

1
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voorhanden hebben dient te geschieden cnder
ryksgeleide of onder rijkstoezicht, verplicht als
bijdrage in de voor de staat daaraan verbonden
kosten aan deze te betalen een bedrag, dat
wordt berekend met overeenkomstige toepas-
sing van artikel 52 van het Reglement Gevaar-
lijke Stoffen (Stb. 1968, 207), met dien ver-
stande, dat aldaar telkens in plaats van „af-
zender" wordt ge'ezen: „vervoerder".

§ 9. Algemene bepalingen.

Art 11. Indien gelijktijdig aan dezelfde per-
soon meerdere, met elkaar samenhangende
vergunningen worden verleend, waarvoor bij-
dragen als in dit besluit bedoeld verschuldigd
zün, is slechts één bijdrage verschuldigd, waar-
van het bedrag gelijk is aan het hoogste van de
bedragen, welke op grond van dit besluit ter
zake van die vergunningen verschuldigd zou-
den zijn.

Art. 12. Indien een vergunning wordt ver-
leend voor het oprichten van een inrichting als
bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet, dan
wel voor het in een vaartuig aanbrengen of
aangebracht houden van een uitrusting als be-
doeld in artikel if. onder c, van de wet en ten
aanziea van die inrichting ot een aanzien van
die uitrusting in hetzelfde vaartuig reeds een
vergunning als hiervoor bedoeld gold ten be-
hoeve van een ander, in wiens plaats de aan-
vrager treedt, is geen bijdrage als in dit besluit
bedoeld verschuldigd.

2. Indien een vergunning wordt verleend
voor een handeling, waarvoor ingevolge artikel
15, onder a, 29 of 34 van de wet een vergunning
is vereist, en voor een gelijke handeling reeds
een overeenkomstige vergunning gold ten be-
hoeve van een ander, in wiens plaats de aan-
vrager treedt, is teen bijdrage als in dit besluit
bedoeld verschuldigd.

Art. 13, Onze Minister, wie het aangaat,
deelt zo spoedig mogelijk aan de betrokkene
mede, welke bijdrage deze is verschuldigd en op
welke wijze betaling van de bijdrage kan plaats-
vinden.
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§ 10. Slotbepalingen

Art. 14. 1- D " besluit kan worden aange-
haald als: Bijdragenbesluit Kernenergiewet.

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

Onze Ministers van Economische Zaken,
*an Sociale Zaken en Volksgezondheid en van
Verkeer ea Waterstaat zijn belast met de uit-
voering van dit besluit, dat met de daarbij be-
horende nota van toelichting in hec Staatsblad
ral worden geplaatst, enz.

(Uitgegeven 11 november 1969.)

1 Ingevolge het Besluit inwerkingtreding Kern-
energiewet is het tijdstip van inwerkingtreding
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