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Bijlagen

van de wet van 37 oktober 1965, Stb. 546

BESLUIT van 28 december 1965. Stb. 647, tot
uitvoering van artikel 2 van de wet van 27
Oktober 1965, Stb, 546, houdende regelen
inzake wettelijke aansprakelijkheid op het
gebied van de kernenergie.

Wij JULIANA, enz.;
Op de voordracht van Onze Minister van

financiën van 13 december 1965, Generale
Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen,
Ü0.A5/1551O;

Overwegende, dat het wenselijk is de wet
•.an 27 oktober 1965, Sib. 546, houdende rege-
len inzake wettelijke aansprakelijkheid op het
ccbied vaa da betrokken risico's in bepaalda
gevallen niet van toepassing te verklaren cp
inrichtingen, waarin nucleaire stoffen worden
behandeld en opgeslagen, en op het vervoer van
nucleaire stollen;

Geiet op artikel 2 van voornoemde wet van
27 oktober 1965, Stb. 546;

De Raad van State gehoord (advies van 22
december 1965, no. 50);

Gezien het nader rapport van Onze Minister
van Financiën van 27 december 1965, no. A5/
161S4;

Hebben goedgevonden en verstaan:
Art, 1. 1. De wet van 27 oktober 1965, 5/6.

546, houdende regelen inzake wettelijke aan-
sprakelijkheid op het gebied van de kernener-
gie, is niet van toepassing op inrichtingen,
waarin nucleaire stoffen worden behandeld of
opgeslagen, die niet meer bevatten dan 375
gram plutoniuni-239, piutoniuin-241 of ura-
nium-233 dan wel 600 gram uranium-235, mei
dien verstande dat bij behandeling of opslag
van meer dan een van deze isotopen de som
van de breuken, verkregen door het aantal
grammen van ieder dier isotopen te delen door
de voor die isotoop vastgestelde maximale
hoeveelheid, niet groter mag zijn dan 1.

2. De in het eerste lid genoemde wet is ,-neile
Diet van toepassing op radioactieve isotopen
in een op het terrein van een kerninstallatie
gelegen inrichting, waarin die isotopen door
een ander dan de exploitant van die kerninstal-
iatie zyn opgeslagen of worden gebruikt of
bestond zijn te worden gebruikt voor indus-
triële, commerciële, landbouwkundige, me-
dische of wetenschappelijke doeleinden.

Art. 2. 1. De in artikel 1 genoemde wet is
niet van toepassing op eoa zending nucleaire
stoffen, die van of naar een kcrninstallatte
wordt gevoerd en die niet meer bevat dan 375
gram plutonium-239, piutonium-241 of ura-

; nium 233 dan wel 600 gram uranium-235,
• met dien verstande dat bij een zending, die mejr

dan een van deze isotopen bevat, de som van de
• breuken, verkregen door het aantal grammen
! van ieder die isotopen te delen door de voor cie
I isotoop vastgestelde maximale hoeveelheid,
I niet groter mag zijn dan 1.
i 2. De in artikel 1, eerste lid, genoemde wet
j is mede niet van toepassing op radioactieve
! isotopen, die door een ander dan de expïojta'ii
i van een kerninstallatie over het terrein van die
; kerninstallatie worden vervoerd van of w r

csn op het terrein van die kerninstaüaüe s>
legen of daaraan grenzende inrichting als be-
doeld in artikel 1, tweede lid.

Art. 3 . 1. Dit besluit wordt met de daarbij
behorende nota van toelichting in het Staats-
blad bekend gemaakt.

• 2. Het treedt in werking op de tweede dag
jna de datum van uitgifte van het Staatsblad,
waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de
: uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift
• zal worden gezonden aan de Raad van State.

\ (Uitgegeven 31 december 1965.»


