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Wet van 17 maart 1979, houdende regelen inzake
aansprakelijkheid voor schade door kernongevallen
(Wet aansprakelijkheid kernongevallen)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regelen

te stellen met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt
door kernongevallen, in verband met het op 29 juli 1960 te Parijs tot stand
gekomen Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de
kernenergie en het op 31 januari 1963 te Brussel tot stand gekomen Verdrag
tot aanvulling van eerstgenoemd Verdrag;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden
en verstaan bij deze:

1 De gewijzigde tekst van het Verdrag van Pa
njs is opgenomen in Trb. 1964.175.
' De gewijzigde tekst van het Verdrag van
Brussel is opgenomen in Trb. 1964,176.

HOOFDSTUK I

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt
verstaan onder:

Verdrag van Parijs: het op 29 juli 1960 te Parijs tot stand gekomen Verdrag
inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (Trb.
1961, 27; 1962,64), zoals dit Verdrag is gewijzigd bij het op 28 januari 1964 te
Parijs gesloten Aanvullend Protocol bij dit Verdrag (Trb. 1964,178)1;

Verdrag van Brussel: het op 31 januari 1963 te Brussel tot stand gekomen
Verdrag tot aanvulling van het Verdrag van Parijs (Trb. 1963,171), zoals dit
Verdrag is gewijzigd bij het op 28 januari 1964 te Parijs gesloten Aanvullend
Protocol bij dit Verdrag (Trb. 1964,179}2;

kernongeval, kerninstallatie, nucleaire stoffen, exploitant en schade: het-
geen daaronder in het Verdrag van Parijs wordt verstaan.

2. Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens het Verdrag van
Parijs, het Verdrag van Brussel en deze wet wordt als exploitant van een in
Nederland gelegen kerninstallatie aangemerkt degene, die daartoe bevoegd
zijnde, in Nederland een kerninstallatie opricht, in werking brengt of in wer-
king houdt. Verlies van die bevoegdheid door intrekking of schorsing van de
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betrokken vergunning of ontheffing, doet de hoedanigheid van exploitant
van een in Nederland gelegen kerninstallatie niet verloren gaan voor zover
betreft de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door een kernongeval,
waarbij betrokken zijn splijtstoffen of radioactieve produkten of afvalstoffen
ten aanzien waarvan hij ten tijde van het verlies van zijn bevoegdheid aan-
sprakelijk was of ten gevolge van op dat tijdstip reeds aangegane verplich-
tingen aansprakelijk zou zijn geworden, een en ander totdat zijn aansprake-
lijkheid als exploitant door een ander is overgenomen.

HOOFDSTUK II

Uitvoering van het Verdrag van Parijs

Artikel 2

Bij de toepassing van het Verdrag van Parijs worden de artikelen 1-17 van
deze wet in acht genomen.

Artikel3

1. Het maximumbedrag van de aansprakelijkheid van de exploitant van
een in Nederland gelegen kerninstallatie wordt overeenkomstig artikel 7, on-
der (b), van het Verdrag van Parijs vastgesteld op 100 miljoen gulden.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan, gelet op de mogelijkheden tot
het verkrijgen van dekking, het in het eerste lid bedoelde maximumbedrag
worden verhoogd.

3. Ten aanzien van de exploitant van een in Nederland gelegen kerninstal-
latie is de uitzondering van artikel 3, onder (a) (ii) (2), van het Verdrag van Pa-
rijs niet van toepassing met dien verstande, dat die exploitant voor schade
aan het vervoermiddel slechts tot een zodanig bedrag aansprakelijk is, dat
van het in het eerste lid genoemde maximumbedrag tenminste het in artikel
7, onder (c), van het Verdrag van Parijs genoemde bedrag beschikbaar blijft
voor vergoeding van de andere schade.

Artikel 4

Oe aansprakelijkheid van de exploitant van een in Nederland gelegen
kerninstallatie sluit in aansprakelijkheid voor schade, die ontstaan is uit of
het gevolg is van ioniserende straling afkomstig van zich binnen zijn installa-
tie bevindende andere stralingsbronnen dan die bedoeld in artikel 3 onder
(a), van het Verdrag van Parijs.

Artikel 5

Op verzoek van een vervoerder en met toestemming van de exploitant van
een in Nederland gelegen kerninstallatie kan Onze Minister van Financiën,
indien voldaan is aan de vereisten van artikel 10 (a) van het Verdrag van Pa-
rijs, bepalen, dat onder door hem te stellen voorwaarden die vervoerder in
de plaats van die exploitant aansprakelijk zal zijn overeenkomstig het Ver-
drag van Parijs en deze wet.

Artikel 6

Onverminderd de vervaltermijn, gesteld in artikel 8 van het Verdrag van
Parijs, verjaart een rechtsvordering tot vergoeding van schade door verloop
van drie jaar na de dag, waarop de betrokkene of, indien hij een wettelijke
vertegenwoordiger heeft, deze laatste kennis draagt of redelijkerwijs kennis
had behoren te dragen van de schade en van de aansprakelijke exploitant.
Artikel 2013 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstigetoepassing.
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Artikel 7

1. Het bevoegde openbare gezag, bedoeld in artikel 10, onder (a) en (b),
van het Verdrag van Parijs, is Onze Minister van Financiën.

2. Onze Minister van Financiën kan in overeenstemming met Onze Minis-
ters, wie het mede aangaat, bepalen, dat twee of meer kerninstallaties, wel-
ke door eenzelfde exploitant op hetzelfde terrein worden geëxploiteerd,
voor de toepassing van het Verdrag van Parijs en van deze wet als één kern-
installatie worden beschouwd.

Artikel 8

1. Indien een exploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie naar
het oordeel van Onze Minister van Financiën geen of geen voldoende finan-
ciële zekerheid als bedoeld in artikel 10, onder (a), van het Verdrag van Pa-
rijs, kan verkrijgen, of indien deze financiële zekerheid naar het oordeel van
Onze Minister van Financien slechts tegen een onredelijke premie of vergoe-
ding is te verkrijgen, is Onze voornoemde Minister gemachtigd op voor-
waarden en tegen premies of vergoedingen als door hem te bepalen, voor
de Staat als verzekeraar verzekeringsovereenkomsten ter zake aan te gaan of
namens de Staat andere garanties ter zake te verstrekken.

2. In de gevallen, waarin naar zijn oordeel de geringe omvang of de aard
van de betrokken risico's dit rechtvaardigt, kan Onze Ministervan Financiën
bepalen, dat de financiële zekerheid als bedoeld in artikel 10, onder (a), van
het Verdrag van Parijs, voor een door hem vast te stellen gedeelte zal be-
staan uit de in artikel 9, eerste lid van deze wet bedoelde openbare midde-
len.

Artikel 9

1. Voor zover de uit andere financiële zekerheid beschikbaar komende
middelen ontoereikend zijn voor vergoeding van schade, waarvoor de ex-
ploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie aansprakelijk is, stelt
de Staat aan die exploitant openbare middelen beschikbaar tot het maxi-
mumbedrag van zijn aansprakelijkheid.

2. Voor zover het ontbreken van de andere financiële zekerheid, bedoeld
in het eerste lid, aan schuld van de exploitant te wijten is, heeft de Staat voor
de in verband daarmede door hem beschikbaar gestelde middelen recht van
verhaal op de exploitant.

3. Tot het bedrag, dat de Staat ingevolge het eerste lid uit de openbare
middelen aan de exploitant beschikbaar heeft gesteld, heeft hij het recht van
verhaal van de exploitant, bedoeld in artikel 6, onder (f), van het Verdrag van
Parijs. Bij de uitoefening van dit recht heeft de Staat voorrang boven de ver-
zekeraars of andere personen, die financiële zekerheid als bedoeld in artikel
10, onder (a), van het Verdrag van Parijs, hebben gesteld.

Artikel 10

1. Erkenning van en voldoening aan vorderingen tot vergoeding van
schade, veroorzaakt door een kernongeval, zomede het aangaan van dadin-
gen en schikkingen betreffende zodanige vorderingen kunnen slechts met
goedkeuring van Onze Ministervan Financiën geschieden.

2. Handelingen in strijd met het eerste lid zijn van rechtswege nietig. De
nietigheid wordt door de rechter ambtshalve uitgesproken.

Artikel 11

1. Indien redelijkerwijze rekening moet worden gehouden met de moge-
lijkheid dat de Staat openbare middelen ter vergoeding van de schade ver-
oorzaakt door een kernongeval, beschikbaar zal moeten stellen, kan Onze
Minister van Financiën bepalen, dat hij namens de betrokken exploitant alle
of bepaalde door hem aangewezen rechten en verplichtingen van die exploi-
tant ter zake van de afwikkeling van de schade zal uitoefenen.
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Voor zover overeenkomsten, gesloten tussen die exploitant en verzeke-
raars of andere personen, die financiële zekerheid als bedoeld in artikel 10,
onder (a), van het Verdrag van Parijs, hebben gesteld, daarmede in strijd
zijn, blijven deze buiten toepassing.

2. Een beschikking als in het eerste lid bedoeld, wordt bekend gemaakt in
de Nederlandse Staatscourant. Een zodanige beschikking kan nadere rege-
len omtrent de indiening van vorderingen tot vergoeding van schade bevat-
ten.

Artikel 12

Handelingen van de verzekeraars of andere personen, die financiële zeker-
heid als bedoeld in artikel 10, onder (a), van het Verdrag van Parijs, hebben
gesteld in strijd met het bepaalde in artikel 10, onder (b), van dit Verdrag, zijn
van rechtswege nietig. De nietigheid wordt door de rechter ambtshalve uit-
gesproken.

Artikel 13

Als rechter in eerste aanleg in Nederland, bevoegd ingevolge artikel 13
van het Verdrag van Parijs, en als rechtbank, bedoeld in deze wet, wordt aan-
gewezen de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

Artikel 14

1. De rechtbank kan op verzoek van een belanghebbende bepalen, dat de
verzekeraars en andere personen, die financiële zekerheid als bedoeld in ar-
tikel 10, onder (a), van het Verdrag van Parijs, hebben gesteld, de middelen,
welke zij dientengevolge ter voldoening van erkende of toegewezen schade-
vorderingen beschikbaar moeten stellen, rechtstreeks aan de betrokkenen
zullen uitkeren. Een zodanige beschikking kan door de rechtbank te allen tij-
de worden ingetrokken.

2. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid, beslist de rechtbank niet
dan nadat de belanghebbende, die het verzoek heeft ingediend. Onze Minis-
ter van Financiën en de exploitant zijn gehoord of ten verhore zijn opgeroe-
pen.

3. De beschikking van de rechtbank wordt uitgesproken ter openbare te-
rechtzitting en door de griffier bekend gemaakt in de Nederlandse Staats-
courant. De belanghebbende die het verzoek heeft ingediend kan van de
beschikking in beroep komen bij het gerechtshof binnen veertien dagen na
de dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin de bekendmaking
is geplaatst.

4. De beschikking van het gerechtshof wordt uitgesproken ter openbare
terechtzitting en door de griffier bekend gemaakt in de Nederlandse Staats-
courant. De belanghebbende die in beroep was gekomen kan beroep in cas-
satie instellen binnen drie weken na de dagtekening van de Nederlandse
Staatscourant waarin de bekendmaking is geplaatst.

5. Een beschikking als bedoeld in de eerste volzin van het eerste lid, is uit-
voerbaar bij voorraad. Ook indien deze beschikking wordt vernietigd in ho-
ger beroep of in cassatie, blijven uitkeringen, welke overeenkomstig die
beschikking zijn gedaan voordat de beschikking tot vernietiging onherroepe-
lijk is geworden, geldig en verbindend.

Artikel 15

1. Indien het totaal der door de exploitant voor de schade te betalen ver-
goeding groter is dan het overeenkomstig artikel 7, onder (b), van het Ver-
drag van Parijs vastgestelde maximumbedrag van zijn aansprakelijkheid,
worden de aanspraken op vergoeding verhoudingsgewijs verminderd.

2. Voorgevallen, waarin het eerste lid van toepassing is, kunnen bij alge-
mene maatregel van bestuur regelen worden gesteld omtrent de wijze van
afwikkelen van de betrokken schadevorderingen.
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Artikel 16

1. Indien redelijkerwijs rekening moet worden gehouden met de moge-
lijkheid, dat het in artikel 15 bedoelde geval zich voordoet, en de omvang
van ieder uit te keren schadebedrag nog niet is vastgesteld, kan een belang-
hebbende aan de rechtbank verzoeken ter zake van de vergoeding van de
schade een verbod van betaling op te leggen.

De griffier geeft van de indiening van zodanig verzoek onverwijld kennis
aan de exploitant, aan Onze Minister van Financiën en aan de verzekeraars
of andere personen, die financiële zekerheid als bedoeld in artikel 10, onder
(a), van het Verdrag van Parijs, hebben gesteld.

2. De exploitant en de verzekeraars of andere personen, die financiële ze-
kerheid als bedoeld in artikel 10, onder (a), van het Verdrag van Parijs, heb-
ben gesteld, kunnen van de dag waarop zij een verzoek als in het eerste lid
bedoeld, hebben ingediend, onderscheidenlijk kennis hebben gekregen van
de indiening van zodanig verzoek, terzake van de vergoeding van schade
geen betalingen doen tot de dag waarop een beschikking betreffende het
verzoek kracht van gewijsde heeft gekregen.

3. Indien de rechtbank het verzoek gegrond acht, legt zij de exploitant en
de verzekeraars of andere personen, die financiële zekerheid als bedoeld in
artikel 10, onder (a), van het Verdrag van Parijs, hebben gesteld, een verbod
van betaling als bedoeld in hei eerste lid, op. Op zodanige beschikking als-
mede op een beschikking waarin het verzoek ongegrond wordt verklaard, is
artikel 14, tweede, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

4. Handelingen in strijd met het bepaalde in het tweede lid of met een
beschikking als bedoeld in het derde lid, eerste volzin, zijn van rechtswege
nietig. De nietigheid wordt door de rechter ambtshalve uitgesproken.

5. De rechtbank kan ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende
het in het derde lid bedoelde verbod van betaling opheffen.

Artikel 17

Gedurende de tijd, dat het verbod van betaling als bedoeld in artikel 16,
geldt, dragen erkende of toegewezen schadevorderingen een door Onze Mi-
nifter van Financiën te bepalen interest.

HOOFDSTUK III

Uitvoering van het Verdrag van Brussel

Artikel 18

Bij de toepassing van het Verdrag van Brussel worden de artikelen 1 en
18-25 van deze wet in acht genomen.

Artikel 19

Voor zover het in artikel 3 van deze wet genoemde maximumbedrag on-
toereikend is voor vergoeding van schade als bedoeld in artikel 2 van het
Verdrag van Brussel, waarvoor de exploitant van een in Nederland gelegen
kerninstallatie ingevolge het Verdrag van Parijs aansprakelijk is, worden de
openbare middelen, bedoeld in artikel 3, onder b) ii) en iii) en f), van het Ver-
drag van Brussel voor vergoeding van die schade beschikbaar gesteld an-
ders dan ter dekking van de aansprakelijkheid van die exploitant.

Artikel 20

De openbare middelen, die ingevolge het Verdrag van Brussel beschik-
baar dienen te worden gesteld, worden uitgekeerd aan degenen, die schade
als bedoeld in artikel 2 van dat Verdrag, hebben geleden en blijkens een in
kracht van gewijsde gegaan vonnis van de bevoegde rechter of een schrifte-
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lijke erkenning van de exploitant recht hebben op vergoeding van die schade i
ingevolge het Verdrag van Parijs, zonder dat wordt getreden in een beoorde- I
ling van de grondslag, waarop het vonnis of de erkenning is gegeven. . |

Artikel 21

1. Indien redelijkerwijs rekening moet worden gehouden met de moge-
lijkheid, dat de Staat openbare middelen beschikbaar zal dienen te stellen in-
gevolge het Verdrag van Brussel, maakt Onze Minister van Financiën zulks I
bekend in de Nederlandse Staatscourant. !

2. Vanaf de dag van een bekendmaking als bedoeld in het eerste lid, kun-
nen degenen, die aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade als
bedoeld in artikel 2 van het Verdrag van Brussel, een daartoe strekkend ver- j
zoekschrift indienen bij Onze Minister van Financiën.

3. Een verzoekschrift als bedoeld in het tweede lid, dient te bevatten:.
a. naam en adres van de verzoeker;
b. een omschrijving van de omstandigheden, op grond waarvan de ver-

zoeker meent aanspraak te kunnen maken op vergoeding uit openbare mid-
delen ingevolge het Verdrag van Brussel.

4. Door de verzoeker dient te worden overgelegd een authentiek afschrift
van een vonnis in kracht van gewijsde van de bevoegde rechter, waarin de
juistheid van de tegen de exploitant ingediende vordering en het bedrag van
de schade wordt vastgesteld, of een schriftelijke erkenning van de exploitant
van de juistheid van de vordering en het bedrag van de schade.

5. Onze Minister van Financiën kan nadere regelen stellen ter uitvoering
van dit artikel. Zodanige regelen worden in de Nederlandse Staatscourant
bekend gemaakt.

Artikel 2£

1. Indien de totale schade groter is dan het in artikel 3, onder a), van het \
Verdrag van Brussel genoemde bedrag, worden de aanspraken op vergoe-
ding ingevolge het Verdrag van Brussel verhoudingsgewijs verminderd. j

2. Voor gevallen, waarin het eerste lid van toepassing is, kunnen bij alge-
mene maatregel van bestuur regelen worden gesteld omtrent de wijze van
afwikkeling van de betrokken schadevorderingen.

Artikel 23

Gedurende de tijd, dat een verbod van betaling als bedoeld in artikel 16,
geldt, kunnen uitkeringen ingevolge artikel 20 niet plaatsvinden.

Artikel 24

De staten, die openbare middelen beschikbaar hebben gesteld krachtens
artikel 3, onder b) ii) en iii) en f), van het Verdrag van Brussel, hebben tot het
aldus beschikbaar gestelde bedrag het recht van verhaal van de exploitant,
bedoeld in artikel 6, onder (f), van het Verdrag van Parijs. Bij de uitoefening
van dit recht hebben die staten voorrang boven de verzekeraars of andere
personen, die financiële zekerheid als bedoeld in artikel 10, onder (a), van
het Verdrag van Parijs, hebben gesteld.

Artikel 25

De staat, op wiens grondgebied de kerninstallatie van de aansprakelijke
exploitant is gelegen, wordt te allen tijde beschouwd als belanghebbende bij
voeging of tussenkomst in rechtsgedingen inzake vorderingen tot vergoe-
ding van de schade.
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HOOFDSTUK IV

Aanvullende bepalingen

Artikel 26

1. De in artikel 2 van het Verdrag van Parijs genoemde beperkingen van
de werkingssfeer zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid van de ex-
ploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie voor schade die op het
grondgebied van Nederland geleden is of die het gevolg is van een kernon-
geval dat zich op dat grondgebied heeft voorgedaan.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, voor zover betreft de aan-
' sprakelijkheid van de exploitant van een in Nederland gelegen kerninstalla-
tie, ook andere uitzonderingen worden gemaakt op de bepaling van artikel 2
van het Verdrag van Parijs, dan die genoemd in het eerste lid.

3. Indien Wij niet binnen drie maanden na het in werking treden van een
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede lid, aan de Sta-
ten-Generaal een voorstel van wet hebben doen toekomen tot wijziging van
deze wet overeenkomstig die maatregel, of indien zodanig voorstel wordt in-
getrokken of verworpen, trekken Wij de maatregel onverwijld in.

Artikel 27

Het Verdrag van Parijs en de artikelen 1-17 van deze wet zijn mede van toe-
passing ten aanzien van in Nederland gelegen kerninstallaties, welke niet
zijn vermeld op de lijst, die overeenkomstig artikel 13 van het Verdrag van
Brussel wordt opgesteld en bijgehouden, met dien verstande dat als maxi-
mumbedrag van de aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 3 van deze wet,
geldt het in artikel 3 onder a) van het Verdrag van Brussel genoemd bedrag.

Artikel 28

1,. Ten aanzien van een kernongeval dat plaatsvindt op het grondgebied
van Nederland, worden de verzender en de vervoerder van de bij dat onge-
val betrokken nucleaire stoffen, zomede degene die die stoffen ten tijde van
het ongeval voorhanden had, aangemerkt als de exploitant van een in Ne-
derland gedegen kerninstallatie en als zodanig hoofdelijk aansprakelijk ge-
houden vooi' de daardoor veroorzaakte schade, tenzij zij bewijzen dat een
ander daarvoor aansprakelijk is ingevolge het Verdrag van Parijs, zulks met
dien verstande aW als maximum bedrag voor hun gezamenlijke aansprake-
lijkheid geldt het in grtikel 3, onder a), van het Verdrag van Brussel genoem-
de bedrag. N

2. Op de aansprakelijkheid ingevolge het eerste lid zijn artikel 6 van het
Verdrag van Parijs en de artikelen 10,11,13-17 en 29, eerste lid, van deze wet
mede van toepassing.

3. Het eerste lid geldt niet:
a. ten aanzien van degene die de nucleaire aard van de betrokken stoffen

niet kende noch redelijkerwijze had behoren te kennen;
b. ten aanzien van degene die ten tijde van het kernongeval de daarbij be-

trokken nucleaire stoffen ter voldoening aan een tot vervoer strekkende
overeenkomst vervoerde of bij opslag in verband met zodanig vervoer voor-
handen had, indien hij redelijkerwijs mocht aannemen:

1e. dat een ander ingevolge het Verdrag van Parijs voor de schade aan-
sprakelijk zou zijn, of

2e. dat een ander ingevolge het eerste lid voor de schade aansprakelijk
zou zijn en deze beschikte over een door Onze Minister van Financiën goed-
gekeurde verzekering of andere financiële zekerheid ter dekking van diens
aansprakelijkheid.
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Artikel 28a

1. Indien op het grondgebied van Nederland ten gevolge van een kernon-
geval schade wordt geleden, die ingevolge het Verdrag van Brussel of deze
wet dient te worden vergoed en de daarvoor uit anderen hoofde beschikbaar
komende middelen ontoereikend zijn voor de vergoeding van die schade tot
een bedrag van een miljard gulden, stelt de Staat de openbare middelen be-
schikbaar die benodigd zijn ten einde die schade tot dat bedrag te vergoe-
den.

2. De Staat heeft voor de uitgekeerde bedragen en de daaraan verbonden
kosten verhaal op degenen, die daarvoor ingevolge deze wet aansprakelijk
zijn.

3. Op de beschikbaarstelling van openbare middelen ingevolge het eerste
lid zijn de artikelen 21 tot en met 25 van overeenkomstige toepassing.

4. Het bepaalde in het eerste lid vindt mede toepassing op schade als
daarin bedoeld, geleden in Staten, die partij zijn bij het Verdrag van Brussel
en waarin ten tijde van het betreffende kernongeval een regeling van kracht
is, die naar haar aard, toepassingsgebied en bedrag gelijkwaardig is aan die
van de onderhavige wet.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels
gesteld worden aangaande de beschikbaarstelling van openbare middelen
ingevolge het eerste lid.

Artikel 29

1. De exploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie is gehouden
onverwijld mededeling te doen aan Onze Minister van Financiën:

a. van elk kernongeval, waardoor schade, waarvoor hij aansprakelijk is,
kan zijn veroorzaakt;

b. van elke indiening buiten rechte van een vordering tot vergoeding van
schade in verband met zodanig kernongeval;

c. van elke indiening in rechte van een vordering tot vergoeding van scha-
de in verband met zodanig kernongeval;

d. van elke in verband met zodanig kernongeval uitgekeerde vergoeding
van schade.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de
exploitant van een niet in Nederland gelegen kerninstallatie, indien het be-
trokken kernongeval op het grondgebied van Nederland heeft plaatsgevon-
den.

3. Voor zover de Staat openbare middelen als bedoeld in de artikelen 9,
eerste lid, 19 en 28a beschikbaar stelt of uitkeert voor vergoeding van schade
met betrekking waartoe aan de ingevolge het eerste of tweede lid geldende
verplichting niet is voldaan, heeft de Staat voor het aldus betaalde bedrag
recht van verhaal op de exploitant, tenzij deze kan aantonen, dat hij redelijker-
wijs niet in staat was aan de bedoelde verplichting te voldoen.

Artikel 30

Indien en voor zover ter vergoeding van de schade recht bestaat op uitke-
ring krachtens Nederlandse sociale wetten, komt het recht op vergoeding
van die schade ingevolge de Verdragen van Parijs en Brussel en deze wet
toe aan degenen, te wier laste die uitkeringen komen, met dien verstande,
dat bij periodieke uitkeringen als schade zal worden aangemerkt de gekapi-
taliseerde waarde van de verschuldigde uitkeringen. Overigens blijven de
bepalingen van bedoelde wetten van kracht.

Artikel 31

1. Onze Minister van Financiën kan aan degenen, die schade hebben gele-
den ten gevolge van een kernongeval, de nodige voorschotten verlenen.
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2. Onze Minister van Financiën bepaalt de grootte van de voorschotten,
rekening houdende met de aard en de omvang van de geleden schade, met
de uitkering, waarop de betrokkene vermoedelijk aanspraak zal kunnen ma-
ken, en met diens persoonlijke omstandigheden.

3. Een genoten voorschot komt in mindering van het aan de betrokkene
verschuldigde bedrag van de vergoeding.

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 16, derde en vierde lid, kan Onze
Minister van Financiën ook gedurende de tijd, dat het verbod van betaling
van kracht is, van de verzekeraars en andere personen, die financiële zeker-
heid als bedoeld in artikel 10, onder (a), van het Verdrag van Parijs, hebben
gesteld, vorderen dat zij, naar gelang bedragen voor vergoeding van gele-
den schade zijn erkend of toegewezen, de in dat artikel bedoelde middelen
aan hem uitkeren tot ten hoogste het bedrag van de door hem verleende

1 voorschotten.

Artikel 32

Onze Minister van Financiën is gemachtigd ten behoeve van de exploitant
van een in Nederland gelegen kerninstallatie terzake van vergoeding van
schade, veroorzaakt door een kernongeval, anders dan ingevolge het Ver-
drag van Parijs en deze wet, op voorwaarden en tegen premies of vergoe-
dingen als door hem te bepalen, voor de Staat als verzekeraar verzekerings-
overeenkomsten aan te gaan of namens de Staat andere garanties te ver-
strekken tot ten hoogste een bedrag van een miljard gulden per kernonge-
val.

HOOFDSTUK V

Slotbepalingen

Artikel 33

1. De Wet van 27 oktober 1965, houdende regelen inzake wettelijke aan-
sprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (Stb. 546), wordt ingetrok-
ken.

2. Ten aanzien van schade, veroorzaakt door een kernongeval, dat heeft
plaatsgevonden vóór het in werking treden van deze wet, blijft de in het eer-
ste lid genoemde wet van toepassing.

3. Het Koninklijk besluit van 28 december 1965, Stb. 647, tot uitvoering
van artikel 2 van de in het eerste lid genoemde wet, en de beschikkingen van
Onze Minister van Financiën op grond van artikel 1, tweede lid, en artikel 10,
tweede lid van die wet, worden geacht op grond van de overeenkomstige
bepalingen van deze wet te zijn genomen en blijven van kracht tot zij worden
ingetrokken of vervangen.

Artikel 34

1. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet aansprakelijkheid kernonge-
vallen.

2. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
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Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1975/76.13 928; 1976/77,
13 928; 1977/78. 13 928; 1978/79, 13 928
Hand. I11978/79. blz. 3745
Kamerstukken 11978/79,13 928 (78)
Hand: 11978/79, blz. 509-510.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lech, 17 maart 1979

De Staatssecretaris van Financiën,
Nooteboom

De' Minister van Justitie,
J. de Ruiter

De Ministervan Buitenlandse Zaken,
CA. van der Klaauw

Juliana

De Minister van Economische Zaken,
G.M.V. van Aardenne

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
D.S. Tuijnman

Uitgegeven de derde mei 1979

De Minister van Justitie,
J. de Ruiter
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