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Wij JULIANA, enz.

Op de voordracht van Onze Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid en de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid van 20 juni !967, Directoraat-Ge-
neraal voor de Gezondheidsbescherming, Af-
deling Kernenergie en Stralenbescherming, no.
I49S11, gedaan in overeenstemming niet Onze
Ministers van Binnenlandse Zaken en van Fi-
nanciën;

Gelet op de artikelen 27, 35, 58, vijfde en
zevende lid, 73 en 76 van de Kernenergiewet
(5/*. 1963, 82);

De Raad van State gehoord (advies van 25
juli 1967, no. 132);

Gezien het nader rapport van de Staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
van 6 oktober 1969, Directoraat-Generaal van
de Volksgezondheid, Directie Milieu- en Voe-
dingshygiéne, Hoofdafdeling Kernenergie en
Straienbescherming nc. 131.227, uitgebracht
in overeenstemming rr.et Oiize Ministers van
Binnenlandse Zakan en van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan;

BESLUIT van 16 oktober 1969, Stb. 472, hou-
dende uitvoering van ue artikelen 27 en
58, vijfde lid, van de Kernenergiewet. (Be-
sluit registratie radioactieve stoffen en
kosten keuringsdiensten van waren).

§ 1. Begripsbepalingen

Art. 1. Voor de toepassing van het bij of
krachtens dit besiuit bepaalde wordt verstaan
onder:

a. wet: de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82);
h. Onze Minister: Onze Minister van Soci-

aie Zaken en Volksgezondheid;
c. register: het register, bedoeld ia artikel 27.

eerste lid, van de wet;
d. college: het college, dat ingevolge artikel

27, derde lid, onderscheidenlijk artikel 58,
vierde lid, van de \\A belast is met het beheer
van het register, ondetscneiiienhjk met OJ aan-
wijzing van ambtenaren.

§ 2. Het register

Art. 2. 1. Het register wordt zodanig inge-
richt, dat daaruit op eenvoudige wijze kar. wor-
den afgeleid, welke rsdioac.itve stoffer,, v>aur-
omtrent aangifte is gedaan, in het gebiod, b o
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doeld in artikel 27, eerste lid, van de wet, voor-
handen worden gehouden, alsmede waar deze
voorhanden worden gehouden.

2. Onze Minister steit nadere regelen met
betrekking tot de inrichting van het register.l

3. Het college verstrekt uit het register aan
degenen aan wie een taak is opgedragen ter
zake van de uitvoering van de wet dan wel van
internationals overeenkomsten of besluiten van
volkenrechtelijke organisaties, welke voor
Nederland verbindend zijn en gehee! of ge-
deeltelijk betrekking hebben op het gebied van
de kernenergie of van de ioniserende straling,
op hun verzoek de voor het vervullen van die
taak nodige inlichtingen.

4. Het coilege verstrekt uit het register aan
Nederlandse overheidsorganen op hun ver-
zoek de voor het vervullen van bun taak nodige
inlichtingen.

5. Het college verstrekt voorts aan anderen
inlichtingen uit het register, indien Onze Mi-
nister verklaart der daartegen geen bezwaar
bestaat. Zodanige inlichtingen kunnen zich
in geen geval uitstrekken tot gegevens, waaruit
gevolgtrekkingen ten aanzien van een afzonder-
lijke persoon, onderneming of instelling kun-
nen worden gemaakt. De verstrekking geschiedt
onder oplegging van de verplichting tot ge-
heimhouding indien Onze Minisier verklaart
zulks noodzakelijk te achten.

Art 3. Het college draagt zorg, dat van een
aangifte als bedoeld in arcikel 28 van de wet,
welke betrekking heeft op de verplaatsing van
stoffen van of naar een ander gebied als be-
doeld in artikel 27, eerste lid, van de wee, bin-
nen een week na ontvangst een afschrift wordt
toegezonden aan het college dat belast is met
het beheer van het register in dat gebied.

Art. 4. Tegelijk met de opgave, bedoeld in
artikei 27, vierde lid, van de wet, zendt het col-
lege aan de door Onze Minister aangewezen
hoofdinspecteur van de volksgezondheid een
opgave van degenen, aan wie in de afgelopen

1 Nadere regelen zij» gesteld bij de Beschikking
indenting register radioactieve stoffen van 2 dec.
1969 Stcrt. 240, eveneens opgenomen onder deze
bijlagen.
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kalendermaand inlichtingen uit het register
werden verstrekt.1

§ 3. Financiële regelen

Art. 5. 1. Het college voert administratie
van de in de artikelen 27, vijfde lid, en 58, vijfde
lid, van de wet bedoelde kosten.

2. De in het eerste lid bedoelde administratie
wordt niet gescheiden gevoerd van de admini-
stratie, die ingevolge het Financieel besluit Wa-
renwet (Stb. 1936, 850) wordt gevoerd; bij de
balans en de verlies- en winstrekening wordt
aangegeven, welk deel van de totale kosten ge-
acht wordt te zijn gemaakt ter uitvoering van
de Kernenergiewet.

Art. 6. 1. Het college stelt jaarlijks een be-
groting op van de in de artikelen 27, vijfde lid,
en 58, vijfde lid, van de wet bedoelde kosten.

2. De in het eerste lid bedoelde begroting
wordt niet gescheiden opgesteld van de begro-
ting, welke ingevolge het Financieel besluit
Warenwet wordt opgesteld; bij de begroting
wordt aangegeven, welk deel van de totals
kosten geacht wordt te strekken ter uitvoering
van de Kernenergiewet.

3. Artikel 2, onder 10°, onderscheidenlijk
artikel 12, onder 10°, van het Financieel be-
sluit Warenwet is van toepassing.

Art. 7. Onze Minister kan, onder het stellen
van de nodige voorschriften, bepalen dat de
artikelen 5, tweede lid, en 6, tweede lid, in een
dcor hem aangewezen geval aiet van toepassing
zijn.

Art. 8. 1. Tegelijk met het verzoek om een
rijksbijdrage als bedoeld in artikel 3, onder-
scheidenlijk artikel 13, van hst Financieel be-
sluit Warenwet richt het coilege een op over-
eenkomstige wijze ingericht verzoek om een
bijdrage in de kosten, bedoeid in de artikelen
27, vijfde lid, en 58, vijfde lid, van de wet aan
Onze fclinister.

2. Bij het verzoek om een rijksbijdrage moet
een volledige en uitgewerkte opgave van alle

1 Als hoofdinspecteur van de volksgezondheid
bedoeld in artikel 27, vierde lid, der wet is bij de
Beschikking inrichting register radioactieve stof-
fen aangewezen de hoofdinspecteur belast met
het toezicht op de hygiëne van het niillieu.
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voor het betrokken dienstjaar geraamde kosten
worden overgelegd. Het bepaalde in de eerste
volzin geldt, in een geval waarin artikel 7 geen
toepassing heeft gevonden, niet indien de kos-
ten zijn opgenomen in de opgave, die bij het
verzoek om een rijksbijdrage ingevolge het
Financieel besluit Warenwet moet worden
overgelegd.

3. De nodige bewijsstukken worden inge-
val en voor zover Onze Minister zulks ver-
langt aan deze overgelegd.

4. Het >'n artikel 3, onderscheidenlijk artikel
13, van het Financieel besluit Warenwet met
betrekking tot de beslissing van Onza Minister,
de uitkering van de bijdrage en de termijn van
indiening van het verzoek bepaalde is van toe-
passing.

Art. 9. Tegelijk met de kennisgeving, bedoeld
in artikel 7, onderscheidenlijk artikel 16a, van
het Financieel besluit Warenwet, geven gede-
puteerde staten van de betrokken provincies
aan de besturen van de gemeenten, bedoeld in
de- artikelen 27, vijfde lid, en 5S, vijfde lid, van
de wet, kennis van het bedrag, dat als bijdrage
in c'e in do genoemde leden bedoelde kosten
ten laste van elke gemeente komt.

Art. 10. 1. De berekening van de door elke
afzonderlijke gemeente te dragen kosten ge-
schiedt naar evenredigheid van de bevolkings-
cijfers van de betrokken gemeenten op het ein-
de van het voorlaatste jaar, voorafgaande aan
dat, waarop de begroting betrekking heeft.

2. Het in artikel 8, onderscheidenlijk artikel
16b, van het Financieel besluit Warenwet met
betrekking tot het beroep iegen de beschikking
van gedeputeerde staten bepaalde is van toe-
passing.

Art. 11. 1. De bijdragen der gemeenten
moeten in hun geheel worden voldaan voor of
op de eeiste juli van het jaar, waarop de be-
dragen betrekking hebben of, voor het geval
gedeputeerde staten de kennisgeving, bedoeld
in artikel 9, eerst na de eerste juni van dat jaar
hebben gedaan, binnen een maand nadat de
besturen der gemeenten bedoelde kennisge-
ving hebben ontvangen.

2. Bij verzuim van tijdige voldoening is over
de verschuldigde bijdragen esn pro mille aan
renten verschuldigd voor elke dag gedurende

175
welke de betrokken gemeente in gebreke is.

Art. 12. Een batig of nadelig saldo over enig
jaar wordt ten bate often iaste van een volgend
jaar gebracht en in de desbetreffende begroting
opgenomen.

§ 4. Slotartikelen

Art 13- Jaarlijks voor de eerste juni zendt
het college aan Onrj Minister een verslag van
de handelingen en bevindingen met betrekking
tot de uitoefening \an de taken, genoemd in de
artikelen 27 en 58, vierde lid, van de wet, over
het afgelopen kalenderjaar.

Art. 14. Dit besluit kan worden aangehaald
als: Besluit registratie radioactieve stoffen en
kosten keuringsdiensten Kernenergiewet.

Art. 15. Dit besluit treedt in werking op een
door Ons te bepalen tijdstip.'

Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid is beiast met de uitvoering van dit
besluit, dat met de d?arbij behorende nota van
toelichting in het S'aatsblad zal worden ge-
plaatst, enz.

(Uitgegeven 11 november 1969.)

1 Ingevolge het Besluit inwerkingtreding Kern-
energiewet is het tijdstip van inwerkingtreding
1 jan. 1970.


