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Lijst van afkortingen

NA Nationaal Archief
RAD Rijksarchiefdienst
PIVOT Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn
RIO Rapport Institutioneel Onderzoek
BSD Basisselectiedocument

OC&W Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
WVC Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Stb. Staatsblad (nummer, jaar)
Stcrt. Staatscourant (nummer, jaar)

Actor Overheidsorgaan of particuliere organisatie/persoon die een rol speelt
op  het beleidsterrein.

Handeling Complex van activiteiten, gericht op het tot stand brengen van een
product, da een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond
van een bevoegdheid.

B De selectiebeslissing ‘(blijvend) te bewaren’ ten aanzien van de
archiefbescheiden die de neerslag vormen van de gewaardeerde
handeling.

V De selectiebeslissing ‘(op termijn) te vernietigen’ ten aanzien van de
archiefbescheiden die de neerslag vormen van de gewaardeerde
handeling.



Energiebeleid vanaf 1945

Definitieve versie november 2005

5

1 Verantwoording

Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven

Ingevolge artikel 3 van de Archiefwet 1995 (Stb. 275) dient de overheid haar
archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.
Onder archiefbescheiden worden niet slechts papieren documenten te verstaan, maar álle
bescheiden – ongeacht hun vorm – die door een overheidsorgaan zijn ontvangen of
opgemaakt en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten. Ook digitaal vastgelegde
informatie valt dus onder de werking van de archiefwetgeving.

Het in goede en geordende staat bewaren van archiefbescheiden houdt onder meer in dat
een overheidsarchief op gezette tijden wordt geschoond. In dat verband kent de
Archiefwet 1995 zowel een vernietigingsplicht (art. 3) als een overbrengingsplicht (art.
12). Beide plichten rusten op degene die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draag voor
het beheer van het desbetreffende archief: de zorgdrager.

De verplichting tot overbrenging bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden die niet
voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar ter blijvende
bewaring overbrengt naar een archiefbewaarplaats. Wat de archiefbescheiden van de
ministeries en de Hoge Colleges van Staat betreft, is de aangewezen archiefbewaarplaats
het Nationaal Archief  (NA) in Den Haag. Het NA is een onderdeel van de
Rijksarchiefdienst (RAD). Deze dienst ressorteert onder de minister van OC&W en staat
onder leiding van de Algemeen Rijksarchivaris.

In verband met de selectie van hun archiefbescheiden zijn zorgdragers verplicht hiertoe
selectielijsten op te stellen. In een selectielijst dient te worden aangegeven welke
archiefbescheiden voor vernietiging, dan wel voor blijvende bewaring in aanmerking
komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen aan te geven waarna de te vernietigen
bestanddelen dienen te worden vernietigd.

Een selectielijst is naar haar aard een duurzaam instrument. Het ligt in de rede dat een
organisatie een vastgestelde lijst niet eenmalig toepast maar (zonodig in geactualiseerde
vorm) blijft hanteren om de periodieke aanwas van archiefmateriaal te selecteren. Een
selectielijst vormt zo een belangrijk onderdeel van het instrumentarium voor het beheer
van de documentaire informatievoorziening in een overheidsorganisatie.

Bij het ontwerpen van een selectielijst dient krachtens art. 2, lid 1, van het Archiefbesluit
1995 (Stb. 1995, 671) rekening gehouden te worden met:
1 de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;
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2 de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;
3 de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;
4 het belang van de in de bescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen,

recht- of bewijszoekenden en historisch onderzoek.

Voorts moeten ingevolge art. 3 van het Archiefbesluit 1995 bij het ontwerpen van een
selectielijst ten minste betrokken zijn een deskundige op het gebied van de organisatie en
taken van het desbetreffende overheidsorgaan, een deskundige ten aanzien van het beheer
van de archiefbescheiden van dat orgaan en (een vertegenwoordiger van) de Algemeen
Rijksarchivaris.

Wat betreft de geldigheidsduur van het BSD als selectielijst wordt uitgegaan van de
wettelijke periode van twintig jaar vanaf de vaststelling. Dit laat uiteraard onverlet dat de
selectielijst (of een bepaald onderdeel daarvan) binnen deze termijn zal komen te
vervallen, indien dit mocht worden bepaald bij de vaststelling (via de aangewezen
archiefwettelijke weg) van een nieuwe dan wel herziene selectielijst.

Het basisselectiedocument

Een basisselectiedocument (BSD) is een bijzondere vorm van een selectielijst. In de regel
heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van een enkele
organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag
vormen van het overheidshandelen op een bepaald beleidsterrein. Het BSD geldt dus voor
de archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen (veelal ook diverse
zorgdragers), en wel voorzover de desbetreffende actoren op het terrein in kwestie
werkzaam zijn (geweest). Dit betekent dat er geen handelingen van particuliere actoren
worden opgenomen.

Een BSD wordt opgesteld op basis van institutioneel onderzoek. In het Rapport
Institutioneel Onderzoek (RIO) wordt het betreffende beleidsterrein beschreven, evenals
de taken en bevoegdheden van de betrokken organen. De handelingen van de overheid op
het beleidsterrein staan in het RIO in hun functionele context geplaatst. In het BSD zijn
de handelingen overgenomen, alleen nu geordend naar de actor. Bovendien is bij elke
handeling aangegeven of de administratieve neerslag hiervan bewaarde dan wel
vernietigd moet worden.

Het niveau waarop geselecteerd wordt is dus niet dat van de stukken zelf, maar dat van de
handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Een
BSD is derhalve geen opsomming (categorieën) stukken, maar een lijst van handelingen
van overheidsactoren, waarbij elke handeling is voor zien van een waardering en indien
van toepassing een vernietigingstermijn.
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Door de beleidsterreingerichte benadering komen verschillende aspecten betreffende het
beheer van de eigen organisatie van de zorgdrager (personeelsbeleid, financieel beleid,
enz.) niet aan bod. Voor het selecteren van de administratieve neerslag die betrekking
heeft op de instandhouding en ontwikkeling van de eigen organisaties van
overheidsorganen dienen een aantal zogeheten ‘horizontale’ BSD’s. Deze horizontale
BSD’s zijn van toepassing op alle organisaties van de rijksoverheid.

Het opgestelde ontwerp-BSD wordt voorgelegd aan de Raad van Cultuur en op
verschillende plaatsen ter inzage gelegd. Na eventuele wijziging van het ontwerp-BSD
kan worden overgegaan tot de vaststelling. Het BSD wordt vastgesteld in een gezamenlijk
besluit van de minister belast met het cultuurbeleid (tegenwoordig de minister van
OC&W) en de betrokken zorgdrager(s).

Het BSD Energiebeleid

Het ontwep-BSD is gebaseerd op het volgende RIO: Drs. G. Beks, C.I.L. Houbraken,
G.F. van Neer, A.P. Smit en drs. H.M. Schrauwers, Energiebeleid. Een institutioneel
onderzoek naar het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het algemeen
energiebeleid, de elektriciteitsvoorziening, de kernenergie, de energiebesparing en
duurzame energie, 1946-1994. PIVOT-rapport 82. Den Haag, 2001. Het RIO geeft een
historische beschrijving van het beleidsterrein Energiebeleid en een overzicht van de
handelingen die overheidsorganen hebben verricht.

Het onderzoek naar dit beleidsterrein werd uitgevoerd in het kader van de tussen de
Algemene Rijksarchivaris en de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische
Zaken gesloten convenant. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd inzake de
overdracht van de na 1945 gevormde archieven.

Dit ontwerp-BSD omvat voorstellen voor selectie van de administratieve neerslag van de
handelingen van de overheid op het beleidsterrein Energiebeleid.

De volgende bestaande selectielijsten worden (gedeeltelijk) ingetrokken:
Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken, welke behoren tot het
archief van de minister van Economische Zaken en de daaronder ressorterende diensten;
OKN 117.173 van 7 september 1965/MH 465/878 van 14 juni 1965 wordt gedeeltelijk
ingetrokken voor de stukken die de neerslag vormen van de handelingen  in de
voorliggende BSD’s beschreven en gewaardeerd. Van de wijziging en aanvulling op de
bovengenoemde lijst MMA/Ar U 2423 van 15 september 1987  worden de hoofdstukken
Afdeling Bijzondere aangelegenheden en Directoraat-generaal voor energie ingetrokken.
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Selectiedoelstelling

Het BSD is opgesteld in overeenstemming met de selectiedoelstelling van de
RAD/PIVOT. Bij de behandeling van het ontwerp van de Archiefwet 1995 in de Tweede
Kamer op 13 april 1994 verwoordde de minister van WVC deze doelstelling als volgt: het
mogelijk maken van een reconstructie van de hoofdlijnen van het handelen van de
overheid. Door het Convent van Rijksarchivarissen is de selectiedoelstelling vertaald in
de richting van de (bewaar)doelstelling van de RAD als  “het selecteren van handelingen
van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur
veilig te stellen voor blijvende bewaring”.

De algemene selectiedoelstelling is in dit BSD geoperationaliseerd voor het beleidsterrein
Energiebeleid. Bij de hier geformuleerde selectievoorstellen stond steeds de vraag
centraal: ten aanzien van welke handelingen is de administratieve neerslag noodzakelijk
om een reconstructie mogelijk te maken van de hoofdlijnen van het overheidshandelen op
het beleidsterrein Energiebeleid?

Selectiecriteria

Uitgaande van de algemene selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1998 een (gewijzigde)
lijst van  algemene selectiecriteria geformuleerd. Met behulp van die algemene criteria
wordt in een BSD een waardering toegekend aan de handelingen die door middel van het
institutioneel onderzoek in kaart zijn gebracht.

De algemene selectiecriteria van PIVOT zijn positief geformuleerd; het zijn
bewaarcriteria. Is een handeling op grond van een criterium gewaardeerd met B (‘blijvend
te bewaren’), dan betekent dit dat de administratieve neerslag van die handeling te zijner
tijd geheel dient te worden overgebracht naar het NA. De neerslag van een handeling die
niet aan één van de selectiecriteria voldoet, wordt op termijn vernietigd. De waardering
van de desbetreffende handeling luidt van V (‘vernietigen’), onder vermelding van de
periode waarna de vernietiging dient plaats te vinden. De neerslag die uit dergelijke
handelingen voorvloeit, is dus niet noodzakelijk geacht voor een reconstructie van het
overheidshandelen op hoofdlijnen.

Overigens verlangt artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 dat selectielijsten de
mogelijkheid bieden om neerslag die met een V is gewaardeerd in exceptionele gevallen
te bewaren op grond van een uitzonderingscriterium. PIVOT heeft daarom het volgende
uitzonderingscriterium geformuleerd:

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als
te vernietigen gewaardeerde handeling betreffende personen en/of gebeurtenissen van
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.
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Om de selectiedoelstelling te bereiken worden de handelingen in het BSD gewaardeerd
aan de hand van de volgende algemene selectiecriteria:

Algemene selectiecriterium Toelichting
1. Handelingen die betrekking hebben op
voorbereiding en bepaling van beleid op
hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan agendavorming,
het analyseren van informatie, het
formuleren van adviezen met het oog op
toekomstig beleid, het ontwerpen van
beleid of het plannen van dat beleid,
alsmede het nemen van beslissingen over de
inhoud van beleid en terugkoppeling van
beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren
van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op
evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan het beschrijven
en beoordelen van de inhoud, het proces of
de effecten van beleid. Hieruit worden niet
perse consequenties getrokken zoals bij
terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben
verantwoording van beleid op hoofdlijnen
aan andere actoren

Hieronder valt tevens het uitbrengen van
verslag over beleid op hoofdlijnen aan
andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op
(her)inrichting van organisaties belast met
beleid op hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan het instellen,
wijzigen of opheffen van organen,
organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de
wijze waarop beleidsuitvoering op
hoofdlijnen plaatsvindt

Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het
toepassen van instrumenten om de gekozen
doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op
beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct
zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien
uit voor het Koninkrijk der Nederlanden
bijzondere tijdsomstandigheden en
incidenten

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of
wanneer er sprake is van oorlogstoestand,
staat van beleg of toepassing van
noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er in een BSD, eveneens binnen het kader van de
selectiedoelstelling, beleidsterreinspecifieke criteria worden geformuleerd. Daar de
noodzaak hiertoe niet aanwezig werd geacht, is in dit BSD de mogelijkheid om specifieke
selectiecriteria te formuleren niet benut.
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Verslag van de vaststellingsprocedure

Het ontwerp-BSD Energiebeleid is op 30 oktober 2003 door de minister van
Economische Zaken (EZ), op 6 november 2003 door de minister van Verkeer en
Waterstaat (VW), op 17 november door de minister van Defensie, op 24 november 2003
door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), op 26 november 2003
door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), op 27 november 2003
door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM),
op 3 december 2003 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), op
3 december 2003 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
d.m.v. mandatering van de minister van EZ, op 12 februari 2004 door de minister van
Financiën, op 26 maart 2004 door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV),  aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering
heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over
de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD
naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 december 2004 lag de selectielijst gedurende acht
weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de
bibliotheken van de indienende zorgdragers, het Ministerie van OC&W en de
rijksarchieven in de provincie / regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in
de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 11 april 2005 bracht de RvC advies uit (arc-2005.02052/4), hetwelk aanleiding heeft
gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:
De waardering van handeling 10 van de actor Algemene Energieraad wordt gewijzigd
van B 5 naar V 10 jaar.
De waardering van handeling 134 wordt gewijzigd van B 5 naar: beheer van het register
B 5, verstrekken van inlichtingen: V 5 jaar.
De waardering van handeling 221 wordt gewijzigd van B 4,5 in V 10 jaar.
De waardering van handeling 315 van de actor de minister van OCW wordt gewijzigd
van V 10 jaar in B 4
De waardering van handeling 326 wordt gewijzigd van B 5 in V 5 jaar.
Handeling 389 komt te vervallen. De opmerkingen worden geplaatst bij handeling 341.
De tekst van handeling 349 wordt aangepast: `Het laten verrichten van
evaluatieonderzoek van AMVB’s en ministeriële regelingen op het gebied van
energiebesparing’.
De waardering van handelingen 23 en 284 worden aangepast, zodat alleen de
jaarverslagen worden bewaard. .
De waardering van handelingen 63, 464, 503 en 506 wordt gewijzigd van B in V 10 jaar.
De waardering van handeling 118 wordt gewijzigd van B in V 5 jaar.
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Daarop werden de selectielijsten op 7 juli 2005  door de Algemene Rijksarchivaris,
namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en de volgende
zorgdragers vastgesteld:
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  [C/S&A/05/1427],
de minister van Defensie [C/S&A/05/1426].
de minister van Economische Zaken, [C/S&A/05/1425],
de minister van Financiën [C/S&A/05/1424],
de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [C/S&A/05/1423],
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap C/S&A/05/1422],
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [C/S&A/05/1421],
de minister van Verkeer en Waterstaat [C/S&A/05/1419],
de minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn [C/S&A/05/1418],
de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
[C/S&A/05/1420],

Leeswijzer bij de handelingenlijst

In hoofdstuk 1 staan de handelingen van overheidsorganen op het beleidsterrein
Energiebeleid beschreven. Deze zijn naar actor geordend. De handelingen worden
beschreven in een handelingenblok, zoals hierna aangegeven:

(X) Dit is het nummer van de handeling. Deze nummering is uit het
bijbehorende RIO overgenomen. Een handeling kan echter door
verschillende actoren (gelijktijdig of opeenvolgend in tijd) zijn
uitgevoerd. In dit geval is de betrokken handeling in het BSD
uitgesplitst naar de betreffende actoren. Een handeling kan dus onder
hetzelfde unieke nummer onder meerdere actoren zijn opgenomen.

Handeling Dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling
van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een
handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces. De
formulering van de handelingen is in de regel toegespitst op het
product. Echter, een handeling als zodanig omvat alle activiteiten die
leiden tot het product . Dientengevolge is de neerslag van een handeling
niet beperkt tot het (eind)product, maar omvat ze alle archiefbescheiden
die in verband daarmee zijn voortgebracht. Zo betreft de neerslag van
een beschikkende handeling niet alleen het originele besluit, maar ook
alle voorstukken. Aangezien handelingen voortvloeien uit taken en
bevoegdheden is het mogelijk dat een vermelde handeling in de praktijk
nimmer (volledig) is uitgevoerd.

Periode Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is
verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling op
het moment van het verschijnen van het RIO nog steeds uitgevoerd.
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Grondslag Dit is de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling
verricht. Wanneer er geen wettelijke grondslag voor een handeling
bestaat, kan de bron worden genoemd waarin de betreffende handeling
staat vermeld.

Opmerking Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld wanneer de
strekking van de handeling toelichting behoeft.

Waardering De afkorting ‘B’ staat voor ‘bewaren’ , dat wil zeggen het na afloop van
de wettelijke overbrengingstermijn overdragen aan het NA van de
documentaire neerslag (ongeacht de gegevensdrager) van de handeling.
Bij een B-handeling is achter de selectiebeslissing aangegeven welk
selectiecriterium is toegepast. De afkorting ‘V’ staat voor ‘vernietigen
(op termijn)’, oftewel ‘niet overbrengen’. Bij de desbetreffende
handelingen wordt de vernietigingstermijn vermeld. Deze termijn
betreft het aantal volle jaren dat dient te zijn verlopen sinds het einde
van het jaar waarin een archiefbestanddeel (dossier, register,
databestand) dat behoort tot de neerslag van de handeling, is afgesloten.

Vernietigingstermijnen

De toepassing van de vernietigingstermijnen is als volgt:
a) een dossier wordt afgesloten (bijv. op 30 januari 1999);
b) de bijbehorende vernietigingstermijn wordt hierbij opgeteld (bijv. 10 jaar);
c) het dossier wordt bewaard tot en met 31 december 2009 (1999 + 10);
d) de betrokken directeur wordt in de loop van dat jaar (in dit voorbeeld 2009) op de

hoogte gesteld van de voorgenomen vernietiging van dit dossier;
e) het dossier wordt vernietigd per 2 januari 2010, tenzij de betrokken directeur

zwaarwichtige redenen heeft voor uitstel van vernietiging (administratief of juridisch
belang).
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2 Inleiding Energiebeleid

Hoofdlijn van het overheidshandelen op het beleidsterrein

PIVOT definieert hoofdlijnen van het handelen als: de doelstellingen van de overheid
binnen de kaders van een (deel)beleidsterrein. De taken binnen het deelbeleidsterrein
Energiebeleid houden met name in de opwekking, invoer, transport en afzet van
elektriciteit, de nationale en internationale aspecten van kernenergie en energiebesparing
en duurzame energie.

Actoren

Een uitgangspunt van PIVOT ten aanzien van een institutioneel onderzoek is dat dit zich
niet beperkt tot een beschrijving van het handelen van een afzonderlijke instelling, maar
dat de beschrijving zich uitstrekt over het handelen van de verschillende actoren van de
rijksoverheid die op deel bepaald beleidsterrein een rol spelen. Dit betekent dus dat niet
alleen de actoren die onder de Minister van Economische Zaken worden meegenomen in
dit onderzoek, maar ook die actoren die daarbuiten vallen en wel tot de rijksoverheid
behoren.

De actoren zijn ingedeeld in lijsten per zorgdrager:

Een uitgebreide beschrijving van de actoren die op het beleidsterrein Energiebeleid een
rol spelen, is opgenomen in het PIVOT-rapport Energiebeleid, 1946-1994.

De actoren voor welke in het voorliggende BSD selectielijsten zijn opgenomen, zijn:
• Algemene Energieraad
• Ambtenaren aangewezen op grond van artikel 25 lid 1 onder a van de Warenwet
• Ambtenaren aangewezen op grond van artikel 58 lid 1 van de Kernenergiewet
• Ambtenaren invoerrechten en accijnzen
• Begeleidingscommissie aardwarmte
• Begeleidingscommissie MHD-generator
• Begeleidingscommissie Voorstudieplan Lievense
• Begeleidingscommissie Windenergie
• Begeleidingscommissie Zonne-energie
• Belastingdienst
• Centrale Raad voor de Kernenergie
• Commissie voor Atoomenergie
• Commissie Componenten Kweekreactoren
• Commissie Concentratie Nutsbedrijven (COCONUT)
• Commissie Elektriciteitswerken
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• Commissie voor de milieueffectrapportage
• Commissie Heroverweging Verwijdering Radioactief Afval (HVRA)
• Commissie Nucleaire Industriële Ontwikkeling
• Commissie Opslag en Elektriciteit
• Commissie Reactorveiligheid
• Commissie van advies inzake de bouw van kernreactorcentrales / Commissie

Roodenburg
• Commissie Warmte/Kracht-Koppeling (WKK) in de industrie (en vervolgcommissie)
• Commissie Windenergie en Opslag
• Economische Controle Dienst (ECD)/ Ambtenaren / controleurs van de Economische

Controledienst
•  Dienst Investeringsrekening (DIR)
• Elektriciteitsraad
• Financieringscommissie Elektriciteitsbedrijven
• Gastec NV
• Hoofdingenieur voor de Bedrijfsontwikkeling in de provincie
• Industriële Raad voor de Kernenergie
• Interdepartementale Commissie Kernenergie (ICK)
• Keuringsinstituten
• Landelijke Stuurgroep voor Energieonderzoek (LSEO)
• Minister van Binnenlandse Zaken
• Minister van Buitenlandse Zaken
• Minister van Defensie
• Minister van Economische Zaken
• Minister van Financiën
• Minister van Justitie
• Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
• Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (sinds augustus 1994 Minister van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
• Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Minister van Verkeer en Waterstaat
• Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
• Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu NV (Novem)
• NV VEG Gasinstituut (ca. 1960 – 1992) / GASTEC BV (1992 - )
• Programmavoorbereidingscommissie Rationeel Energiegebruik in Verkeer en vervoer
• Programmavoorbereidingscommissie rationeel energiegebruik in de industrie
• Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
• Voorlopige Raad voor het Energieonderzoek (REO)
• Rijksplanologische Commissie
• SENTER
• Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
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• Stichting Reactor Centrum Nederland
• Stuurgroep Energiebesparingprojecten in de Glastuinbouw
• Stuurgroep Nationaal Isolatieprogramma
• Vakminister
• Voorzitter van de Volksgezondheidsraad
• Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie

Het beleidsterrein Energiebeleid

Algemeen

Na de Tweede Wereldoorlog probeerde het Rijk zo snel mogelijk de productie van steen-
kool, gas en elektriciteit weer op gang te krijgen. Gezien het nationale belang van gas - en
elektriciteitsproductie achtte de centrale overheid het tijd om de greep op deze
nutsectoren te verstevigen.

In de Staatsalmanak van 1952 werd voor het eerst melding gemaakt van een begin van
een overkoepelend beleid "Het uitwerken van de richtlijnen ter coördinatie van het in
nationaal verband te voeren beleid op het gebied van het energiebeleid". Verder was er
binnen het Directoraat-Generaal een Economische Afdeling met onder meer als taak:
"assistentie bij het algemeen beleid" als taak.

De doelstelling van de Rijksoverheid op het taakveld algemene energiepolitiek tot aan de
oliecrisis van 1973 is dan ook te omschrijven als ondersteunend. Pas na de oliecrisis werd
er een duidelijke, beleidsvormende en coördinerende doelstelling opgesteld. Na 1973
probeerde de overheid haar greep op de elektriciteitssector te verstevigen.
De belangrijkste handelingen betreffende het algemene energiebeleid richten zich op het
behandelen en coördineren van de hoofdlijnen van het Nederlandse energiebeleid. Dit
geldt voor olie, gas, kernenergie, elektriciteit, energiebesparing en duurzame energie.
Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het internationale energiebeleid. Ook wordt
het Nederlandse optreden voor wat betreft het beleidsterrein energiebeleid bij de
Europese Economische Gemeenschap (EEG), de Europese Commissie voor Europa en de
International Energy Agency (IEA) gecoördineerd. .

Elektriciteit
De elektriciteitsvoorziening in Nederland is in 1886 begonnen met de in bedrijfstelling
van de eerste elektriciteitsfabriek te Kinderdijk. Rond de eeuwwisseling gingen de eerste
gemeenten zich met elektriciteitsvoorziening bezighouden en successievelijk zijn alle
elektriciteitsbedrijven in gemeentelijke en provinciale handen overgegaan. In 1920 was
de elektriciteitsvoorziening nogal versnipperd en waren er zo’n 550
elektriciteitsbedrijven. Dit aantal is teruggelopen tot 38 bedrijven in 1991.
De redenen voor deze teruggang in het aantal bedrijven zijn:
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- technische ontwikkelingen die leidden tot schaalvergroting in de productie
- vergroting van de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening en
kostenbesparingen door coördinatie bij de bouw van centrales en onderlinge koppeling
van de centrales
- de toenemende rol van de rijksoverheid die via wet- en regelgeving streeft naar een
landelijk elektriciteitsproductiesysteem
In 1958 en in 1970 verschenen achtereenvolgens rapporten van de commissies Hupkes en
Rietveld waarbij aangedrongen werd op verticale integratie i.e. productie en distributie in
één hand.
Op basis van de adviezen van bovengenoemde commissies vermindert vanaf de jaren
zeventig de consensus tussen de Rijksoverheid en de elektriciteitssector over het te
voeren beleid. Vanuit overwegingen van efficiency vindt de Rijksoverheid een meer
geconcentreerde productie en distributie van elektriciteit gewenst. Dit botst met de
belangen van afzonderlijke productie- en distributiebedrijven. De greep op de
elektriciteitssector wordt door Economische Zaken versterkt door het afsluiten van een
overeenkomst met de SEP in 1975. Hierin verplicht de SEP zich haar elektriciteitsplan
aan de minister van Economische Zaken ter goedkeuring voor te leggen. Via een
convenant tussen de minister van Economische Zaken en de sector in 1988 wordt
geregeld dat de elektriciteitsdistributiesector gesaneerd zal worden. Het streven is het
aantal distributiebedrijven in 1990 terug te brengen tot 58.
Anno 1995 zijn er nog vier productiebedrijven EPON, EPZ, Economische Zaken en
UNA, deze werken samen in en zijn aandeelhouders van de NV Samenwerkende
Electriciteits Produktie-bedrijven (SEP).
De SEP voert in samenwerking met de productiebedrijven de volgende taken uit:
- planning van vervanging en uitbreiding van het productiepark en het
hoogspanningskoppelnet
- import en export van elektriciteit
- besturing en bewaking van de productie en het transport van elektriciteit
- de dagelijkse optimalisatie van de productie
- pooling van de productiekosten
Iedere twee jaar stellen SEP en de vier productiebedrijven een Elektriciteitsplan op dat ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken.
De distributiebedrijven verzorgen de inkoop, distributie en levering van elektriciteit.
Daarnaast kunnen zij zelf elektriciteit produceren door middel van decentraal vermogen.
Deze bedrijven zijn alle lid van EnergieNed, tot 1992 VEEN, de overkoepelende
organisatie van elektriciteit, gas en warmte distribuerende bedrijven in Nederland.
Samenwerking en overleg vindt plaats over o.a. (inkoop)tarieven, leverings- en
aansluitvoorwaarden, milieu en veiligheid.
In de Derde Energienota  wordt ingegaan op de toenemende liberalisering en
internationalisering van energiemarkten. De elektriciteitsproducenten zullen zich in
toenemende mate richten op wat de klant vraagt. (Demand-side management)
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De eind juni door de Eerste Kamer aanvaarde Elektriciteitswet 1998 is op 1 augustus
1998 gedeeltelijk in werking getreden. De nieuwe wet, die uiteindelijk de
Elektriciteitswet uit 1989 zal gaan vervangen, beoogt individuele vragers en aanbieders
op de elektriciteitsmarkt geleidelijk meer keuze te geven, op voorwaarde dat de
elektriciteitsvoorziening even betrouwbaar, duurzaam en doelmatig blijft functioneren als
nu het geval is. De wet geeft daarmee uitvoering aan de Europese richtlijn uit 1996.

Kernenergie
In 1939 verwierf de Nederlandse regering enige tonnen uraniumconcentraat waarmee de
eerste aanzet voor kernenergie werd gegeven. Op grond hiervan was het mogelijk direct na de
Tweede Wereldoorlog een samenwerkingsverband aan te gaan met Noorwegen. Dat land
beschikte namelijk over het vereiste zwaar water om te kunnen werken met natuurlijk
uranium. Dit leidde tot de gezamenlijke bouw van een kernreactor in Noorwegen die in 1951
gereed kwam. Met de daar opgedane ervaring besloot de Nederlandse regering ook in
Nederland een reactor te bouwen. Nog niet duidelijk was welk type reactor gebouwd zou
worden.
In 1955 werd het Reactorcentrum Nederland (RCN) opgericht waarin onder meer de
elektriciteitswereld via de KEMA participeerde. Er werd besloten om in Petten een Hoge
Fluxreactor (HFR) als onderzoeksreactor te bouwen. Daarnaast werd in dat jaar de
interdepartementale Commissie voor Atoomenergie opgericht; deze commissie kreeg als taak
het adviseren van de regering over de ontwikkeling van de vreedzame toepassing van
kernenergie en richtlijnen te ontwerpen voor de regeringsvertegenwoordigers in het bestuur
van het Reactorcentrum Nederland. Het secretariaat van deze commissie berustte bij een
ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Tot dan waren diverse Directoraten-
generaal binnen het ministerie belast met diverse aspecten van kernenergie. Op 15 maart
1956 werd de Directie Kernenergie ingesteld die belast werd met "de coördinatie en de
behandeling van alle vraagstukken betrekking hebbende op het te voeren beleid op het gebied
van de kernsplitsing". In hetzelfde jaar werd in de Verenigde Staten voor het RCN een
zogenaamde hoge neutronenfluxreactor besteld. De HFR te Petten werd in 1961
overgedragen aan de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) aangezien het in
het Euratomverdrag bedoelde Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) aldaar
gevestigd zou worden. Tot 1972 maakte de HFR deel uit van het Euratomprogramma: de
andere EG-lidstaten hadden inmiddels hun eigen onderzoeksreactoren en waren derhalve niet
langer bereid een bijdrage te leveren. In 1983 werd (voorlopig) het laatste meerjarenplan voor
de HFR vastgesteld. De Europese Commissie (20 %), de Bondsrepubliek Duitsland (40 %)
en Nederland (40 %) financierden het programma. De elektriciteitsbedrijven besloten
vervolgens tot de bouw van kerncentrales in Dodewaard en Borssele.
In de jaren zestig werd het beleidsaccent verschoven naar specifieke onderzoeksterreinen
waarbij vooral de snelle kweekreactoren en het gasultracentrifugeproces veel aandacht kre-
gen. Naast plannen voor meer kerncentrales, begon er echter ook twijfel en verzet te komen.
Dit uitte zich in het weigeren van de zogenaamde Kalkar-heffing waaruit de bouw van een
snelle kweekreactor in Duitsland betaald zou worden.
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De oliecrisis van 1973 deed het besef toenemen dat naast de traditionele energiebronnen als
aardolie, aardgas en steenkool ook uitgekeken moest worden naar alternatieve bronnen. Het
tij keerde ten gunste van kernenergie. In de Energienota 1974 nam de regering het
principebesluit tot de bouw van drie kerncentrales op grond van een aantal nadere studies. De
Energienota kondigde aan dat betreffende kernenergiestudies verricht zouden worden. Het
ging hierbij om de Risicoanalyse van de Splijtstofcyclus in Nederland (RASIN), een advies
van de Gezondheidsraad getiteld Kerncentrales en Volksgezondheid. Invloed van
kernenergie op volksgezondheid en milieu in Nederland bij een totale capaciteit van 3500
MW, en het Advies van de Commissie Reactorveiligheid over de veiligheidsaspecten van de
splijtstofcyclus in Nederland. Deze drie rapporten werden in september 1975 aan de Staten-
Generaal aangeboden. In deze Energienota werd gesteld dat beslissingen met betrekking tot
kernenergie in fasen tot stand zouden moeten komen. De regering besloot om een
Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (ASEV) op te laten stellen.
Vanaf het midden van de jaren zeventig werd door de regering nagedacht over nieuwe
vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, deel a
van de Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
uit 1975 voorzag in 32 locaties waar eventueel een kerncentrale gebouwd kon worden. Het
totale productievermogen van deze centrales zou geschikt moeten zijn voor ten minste 1000
Mwe. Uiteindelijk bleken na nader onderzoek slechts 12 plaatsen daadwerkelijk in
aanmerking te komen. In het ASEV werd geen definitieve keuze voor één of meer
vestigingsplaatsen gemaakt.
Ook had de regering het voornemen de overheid bij de bouw en exploitatie van kerncentrales
een veel grotere zeggenschap te geven. Er werd een aanvullend structuurschema voor de
elektriciteitsvoorziening opgesteld met daarin mogelijke vestigingsplaatsen voor toekomstige
centrales. Dit werd begin 1977 uitgebracht als onderdeel van een planologische
kernbeslissing (PKB).
Eind jaren zeventig werd door een aantal maatschappelijke groeperingen naar aanleiding van
het vraagstuk van de vestiging van kerncentrales aangedrongen op een brede maatschappe-
lijke discussie over de algehele energieproblematiek. De Minister van Economische Zaken
verzocht de voorlopige Algemene Energieraad (AER) advies uit te brengen over de opzet van
een dergelijke discussie. Dit leidde tot het op 7 juni 1978 uitgebrachte advies "inzake een
brede maatschappelijke discussie over (kern)energie". Het doel van deze discussie was driele-
dig:
1. het objectiveren en aanvullen van de informatie over voor de toekomst reëel

bestaande keuzen op energiegebied;
2. participatie van de bevolking bij de meningsvorming;
3. het registreren van meningen op grond waarvan de regering en het parlement een

beslissing zouden kunnen nemen.

Op 17 juli 1980 presenteerde de toenmalige Minister van Economische Zaken, G.M.V. van
Aardenne, de nota Energiebeleid. Deel 3 Brandstofinzet centrales. In deze nota stond een
tweetal vragen centraal: is kernenergie als middel voor de opwekking van elektriciteit in ons
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land aanvaardbaar? En is kernenergie wenselijk in afweging met onder meer energiepolitieke,
milieuhygiënische en financieel-economische aspecten?
Hierbij ging het er met name om of de risico's van kernenergie aanvaardbaar zijn voor Neder-
land. Risico's die samenhingen met:
- radioactiviteit, milieu en volksgezondheid;
- reactorveiligheid;
- radioactief afval;
- non-proliferatie;
- overige neveneffecten.

De Regering zag, net als de Gezondheidsraad, vanuit het oogpunt van stralingsbelasting geen
reden om kernenergie af te wijzen.
In 1982 werd de Centrale organisatie voor radioactief afval (COVRA B.V.) opgericht. De
ministeries van VROM en Financiën waren actief bij de oprichting betrokken. Naast deze
ministeries waren ook de radioactief afval producerende bedrijven PZEM (Provinciale
Zeeuwse Elektriciteitsmaatschappij), de GKN (N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecen-
trale Nederland) en het ECN (Energieonderzoekscentrum Nederland) betrokken. De COVRA
is het enige bedrijf in Nederland dat belast is met het inzamelen, verwerken, conditioneren en
opslaan van radioactief afval. Een aanwijzing hiertoe wordt gedaan door de Ministers van
SZW en VROM. Door middel van een regeringscommissaris in de Raad van Commissarissen
houdt de overheid toezicht; daarnaast bezit de overheid 10 % van het aandelenkapitaal. De
PZEM, de GKN en het ECN bezitten elk 30 % van de aandelen.
Op grond van nadere studies en een gedetailleerde nota van de Interdepartementale
commissie voor de kernenergie over opslag van het radioactieve afval kondigt de regering
aan tot proefboringen in zoutkoepels over te gaan. Politiek en maatschappelijk komen er nu
steeds meer insprekers waarbij kernenergie zelfs ten principale ter discussie staat.
In 1979 werd vervolgens de zogenaamde Opzetnota uitgebracht waarin aangekondigd werd
dat er een Maatschappelijke Discussie (MD) zou plaatsvinden onder leiding van een
stuurgroep, welke in 1984 een eindrapport zou uitbrengen. Na afloop van deze discussie lag
politiek de weg vrij voor het nemen van nieuwe beslissingen. Er werden nu voorstellen
gedaan om nieuwe kerncentrales te bouwen. De Kamers gingen akkoord onder voorwaarde
dat, alvorens de vergunning voor de bouw van een centrale werd verleend, er oplossingen
met betrekking tot radioactief afval gerealiseerd dienden te zijn.
In 1985 werd een zestal locaties geschikt geacht om een kerncentrale te bouwen: Borssele,
Eems, Ketelmeer, Maasvlakte, Moerdijk en de Westelijke Noordoostpolderdijk. De regering
besloot in januari 1986 dat Borssele, Maasvlakte en Eems als locatie gehandhaafd moesten
blijven; de Moerdijk en de Westelijke Noordoostpolderdijk moesten nader onderzocht
worden, terwijl het Ketelmeer als mogelijke locatie definitief geschrapt werd. Na het ongeval
met de kerncentrale te Tsjernobyl werd de beslissing over uitbreiding van het aantal kerncen-
trales in Nederland opgeschort. In 1988 werd een Interdepartementale Stuurgroep Herbezin-
ning ingesteld welke samen met de Commissie Reactor Veiligheid en de Algemene Energie
Raad advies moest uitbrengen aan de regering.
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De regering besloot vervolgens geen nieuwe kerncentrales te bouwen en te onderzoeken of
de huidige centrales vernieuwd c.q. gesloten moesten worden. Eind 1994 volgde na een
heftige parlementaire discussie hierover het regeringsstandpunt: de centrale Dodewaard blijft
open tot 2004. Twee jaar later werd besloten Dodewaard reeds in 1998 te sluiten.
De derde Energienota werd op 20 december 1995 door de Minister van Economische Zaken
aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De nadruk ligt in deze nota op de bevordering van de
marktwerking in de energiesector en op meer duurzame energie. Voor duurzame energie
worden twee doelen nagestreefd: ten eerste het vergroten van de energie-efficiency en ten
tweede een groter aandeel van duurzame energie. De bouw van nieuwe kerncentrales is de
komende jaren dan ook niet aan de orde. Ten aanzien van de marktwerking wordt in de nota
ervan uitgegaan dat het niet langer vanzelfsprekend is dat de Rijksoverheid overal en altijd in
de energievoorziening moet kunnen ingrijpen.

Energiebesparing en duurzame energie
De energiecrisis in 1973 deed de overheid het belang inzien van een
voorzieningszekerheid betreffende brandstoffen. In haar beleid richt zij zich op
brandstofdiversificatie. Zo werden  energiebesparing en grotere inzet van duurzame
energiebronnen belangrijke doelstellingen.
Om deze doelstellingen te bereiken stelt de overheid zich tot taak dat de primaire
energiebronnen, steenkool, aardgas en aardolie, doelmatiger benut moeten worden.
Verder wil de overheid meer en beter gebruik maken van duurzame energie door het
stimuleren van zowel het onderzoek naar, als de praktische toepassing en benutting van
duurzame energiebronnen. De eerste twee energienota’s uit 1974 en 1979 gingen vooral
in op het belang van energiebesparing en brandstofdiversificatie. De Derde Energienota
uit 1996 richt zich naast energiebesparing en brandstofdiversificatie vooral op het
stimuleren van duurzame energie.
Algemeen valt op te merken dat het streven naar substantiële energiebesparing in de loop
der jaren meer en meer geïntegreerd is geraakt met milieu- en economische
doelstellingen.
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3. Actoren waarvan het archief onder de zorg van de minister van
Economische Zaken valt

3. 1 Minister van Economische Zaken

(1.)
Handeling: Het instellen van het Directoraat-Generaal voor de Energievoorziening

van het ministerie van Economische Zaken.
Periode: 1947 –
Producten: Instellingsbeschikking; Organisatiebeschikking.
Bron: Staatsalmanak 1947
Waardering: B 4

(2.)
 Handeling: Het (mede-) instellen van adviescommissies en raden betreffende het te

voeren beleid inzake de energievoorziening.
 Periode: 1946 -
 Producten: Instellingsbeschikking van o.a. de Algemene Energieraad.
 Bron: Dossier Raden en Commissies en hun relaties met de Directie Kernener-

gie; Staatsalmanak 1946 e.v.; Energienota 1974; H.G. de Maar (red.),
Energierecht (Alphen aan den Rijn 1978).

 Waardering: B 4

            (3.)
 Handeling: Het (mede-) voorbereiden, wijzigen en intrekken van (bijzondere) wetten

betreffende het algemene energiebeleid.
 Periode: 1946 -
 Producten: Wet op de Algemene Energieraad 1985 (Stb. 287, 1985)
 Bron: Art. 181 Grondwet (GW) 1946, art. 181 GW 1948, art. 188 GW 1953
 Waardering: B 1

(4.)
 Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het

beleid inzake de energievoorziening.
 Periode: 1946 -
 Producten: Bijvoorbeeld:
 Energienota 1974;
 Nota energiebeleid 1979.
 Integrale nota LPG (1984)
 Bron: Art. 181 Grondwet (GW) 1946, art. 181 GW 1948, art. 188 GW 1953
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 Waardering: B 1,2

(5.)
 Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek

incidenteel informeren van de Kamers der Staten-Generaal inzake de
energievoorziening.

 Periode: 1946 -
 Producten: brieven, notities.
 Bron: -
 Waardering: B 2,3
 
(6.)
 Handeling: Het leveren van bijdragen aan de formulering van het internationale

energiebeleid.
 Periode: 1957 -
 Producten: bijdrage
 Bron: Staatsalmanak 1996-1997
 Waardering: B 1
 
 (7.)
 Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in

de vergaderingen van de Europese Economische Gemeenschap, de
Europese Commissie voor Europa en de International Energy Agency.

 Periode: 1957 -
 Producten: -
 Bron: Staatsalmanak
 Waardering: B 1
 
(8.)
Vervallen.

(12.)
 Handeling: Het voordragen van leden en de voorzitter van de Algemene Energieraad.
 Periode: 1985 -
 Producten: Voordracht.
 Bron: Wet op de Algemene Energieraad, art. 5 lid 1; art. 8 lid 1.
 Waardering: V 10 jaar na pensioen

 (14.)
 Handeling: Het, na overleg met de Algemene Energieraad, voorzien in het secretari-

aat van de Algemene Energieraad.
 Periode: 1985 -
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 Opmerking: Het secretariaat staat de Algemene Raad en het presidium bij in de uit-
voering van hun taak.

 Bron: Wet op de Algemene Energieraad, art. 10.
 Waardering: V 5 jaar

(16)
 Handeling: Het aanwijzen van personen die vergaderingen van de Algemene

Energieraad bijwonen.
 Periode: 1985 -
 Producten: Beschikking.
 Bron: Wet op de Algemene Energieraad, art. 15 lid 1.
 Waardering: V 5 jaar na uittreding

(19.)
Handeling: Het goedkeuren van het reglement van orde van de Algemene Energie-

raad.
Periode: 1985 -
Producten: Goedkeuringsbesluit van het Reglement van orde.
Bron: Wet op de Algemene Energieraad, art. 18 lid 2.
Waardering: V 10 jaar

(20.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het

beleid betreffende elektriciteitsvoorziening.
Producten: o.a. beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties.
Periode: 1945-
Bron : Grondwet art. 82
Waardering: B 1,2

(21.)
Handeling : Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van

wet- en regelgeving betreffende elektriciteitsvoorziening.
Producten: o.a. wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten;

bijvoorbeeld de Wet houdende regelen omtrent het betrekken van
elektriciteit uit het buitenland, de Electriciteitswet 1938, de
Elektriciteitswet 1989 en de Elektriciteitswet 1998.  

Periode : 1946-
Bron : Grondwet art. 82
Waardering: B 1

(22.)
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Handeling : Het voorbereiden van amvb’s waarbij voorschriften worden vastgesteld
omtrent de deugdelijkheid, veiligheid en doelmatigheid van
elektriciteitscentrales.

Producten : nog niet gerealiseerd
Periode : 1946-
Bron : Electriciteitswet 1938 Stb 1938, 523, art. 12 lid 1a.
Waardering: B 1

(23.)
Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen betreffende

elektriciteitsvoorziening.
Producten: series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen
Periode: 1946-
Waardering: B 3 (jaarverslagen)

V 10 jaar (overig materiaal)

(24.)
Handeling : Het uitbrengen van verslag, uiterlijk in 1995, en vervolgens om de vijf

jaar aan de beide Kamers der Staten-Generaal over de werking van de
Elektriciteitswet 1989.

Producten : verslagen
Periode : 1995 -
Bron : Elektriciteitswet 1989, Stb 1989, 535, art 52.
Waardering: B 3

(25.)
Handeling: Het beantwoorden van kamervragen en het anderszins op verzoek

incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der
Staten Generaal betreffende elektriciteitsvoorziening.

Producten: brieven, notities
Periode: 1946-
Waardering: B 2,3

(26.)
Handeling: Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere

tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der
Staten Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van
klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende
elektriciteitsvoorziening

Producten: brieven, notities
Periode: 1946-
Waardering: B 3
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(27.)
Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen

betreffende elektriciteitsvoorziening en het voeren van verweer in
beroepschriftprocedures voor administratief rechterlijke organen.

Producten: beschikkingen, verweerschriften
Periode: 1946-
Waardering:  V 10 jaar

(28.)
Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin ambtenaren worden aangewezen

belast met het toezicht op de naleving van de Electriciteitswet 1938.
Producten: KB Stb. 1958, 381 en KB Stb. 1965, 305
Periode : 1946-1990
Opmerking : In 1958 werden de ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen

aangewezen. In 1965 werden de ambtenaren van de Economische
controle dienst aangewezen. Deze laatsten werden opsporingsambtenaren
genoemd en hadden dus ook meer bevoegdheden.De genoemde KB’s zijn
ingetrokken in 1990 Stb 1990, 84. De ambtenaren die dan worden
aangewezen zijn controleambtenaren van de Rijkskeuringsdienst van
Waren.

Bron : Electriciteitswet 1938 Stb 1938,523, art 15 en Ad art 15.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(31.)
Handeling: Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die

actief zijn op het beleidsterrein elektriciteitsvoorziening.
Producten: beschikkingen
Periode: 1946-
Waardering: V 7 jaar

(32.)
Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en

instellingen betreffende elektriciteitsvoorziening.
Producten: brieven, notities
Periode: 1946-
Waardering: V 3 jaar

(33.)
Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van

elektriciteitsvoorziening.
Producten: voorlichtingsmateriaal
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Periode: 1946-
Waardering: V 3 jaar

N.B. Van het gedrukte voorlichtingsmateriaal wordt één exemplaar
bewaard. De voorbereidende stukken worden vernietigd.

(34.)
Vervallen.

(35.)
Handeling: Het voorbereiden en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek

betreffende elektriciteitsvoorziening.
Producten: nota’s, notities
Periode: 1946-
Waardering: V 5 jaar

(36.)
Handeling: Het geven van opdracht tot wetenschappelijk onderzoek en het vaststellen

van rapporten betreffende elektriciteitsvoorziening.
Producten: onderzoeksrapporten
Periode: 1946-
Waardering: B 5

(37.)
Handeling : Het instellen en opheffen van de Rijksdienst voor de

elektriciteitsvoorziening.
Periode : 1945-1954
Bron: Maar, H.G. de, p. 86
Waardering: B 4

(38.)
Handeling : Het aanwijzen of intrekken van een aanwijzing, van een naamloze- of een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tezamen met
de vergunninghouders de taak heeft krachtens de wet zorg te dragen voor
de landelijke openbare elektriciteitsvoorziening.

Producten : Min. Beschikking.
Periode : 1989-
Opmerking : Dit vennootschap is de NV SEP.
Bron : Elektriciteitswet 1989 Stb 1989, 535, art. 2 en 8.
Waardering: B 4

(39.)
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Handeling : Het goedkeuren van de benoeming van de voorzitter v/d Raad van
Commissarissen tevens voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter
van de Aandeelhoudersvergadering van de NV SEP.

Producten : Min. beschikking.
Periode : 1949-
Bron : Statuten van de NV SEP 1971 art. 16 lid 1, Elektriciteitswet 1989 Stb

1989, 535, art. 8.
Waardering: V 5 jaar na uittreding

(40.)
Handeling : Het deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen,

de Raad van Toezicht en de Aandeelhoudersvergaderingen van de NV
SEP.

Periode : 1949-
Opmerking: De Minister van Economische Zaken nam aan deze vergaderingen als

voorzitter deel.
Bron : Statuten van de NV SEP 1971 art. 16, 22, 29.
Waardering: B 4

(41.)
Handeling : Het afgeven van vergunningen voor het betrekken van elektriciteit uit het

buitenland.
Periode : 1946-
Opmerking : De Elektriciteitswet 1989 art. 34 geeft aan dat alleen elektriciteit tbv de

openbare voorziening geïmporteerd mag worden door de NV SEP. Wel
zou er stroom geïmporteerd mogen worden door bedrijven die zelf stroom
opwekken, zelfopwekkers. Dezen mogen echter geen stroom doorleveren
aan derden volgens art. 37 lid 1 van de wet van 1989.

Bron : Wet houdende regelen omtrent het betrekken van elektriciteit uit het
buitenland Stb 1936, 524 art. 1, gewijzigd Stb 1988, 77 art VII C,
ingetrokken Elektriciteitswet 1989 art. 59 Stb 1989, 524.

Waardering: V 10 jaar na vervallen vergunning

(42.)
Handeling : Het goedkeuren van door de NV SEP af te sluiten importovereenkomsten

waarbij elektrisch vermogen wordt gecontracteerd.
Producten : Ministeriële beschikking.
Periode : 1989-1998
Opmerking : De NV SEP heeft o.a. contracten afgesloten met Vereinigte

Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW) en Electricité de France. Ook is
er een overeenkomst met het Belgische elektriciteitsbedrijf Electrabel
over wederzijdse bijstand bij vermogenstekorten. Met Noorwegen is er
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een uitvoeringsbesluit voor een kabelverbinding waarmee waterkracht-
energie geleverd kan worden, deze biedt de mogelijkheid om zowel
vermogen te ontvangen als te restitueren .

Bron : Elektriciteitswet 1989, Stb 1989, 535, art. 35 en 36.
Waardering: B 5

(43.)
Handeling : Het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een vergunning voor

het in werking hebben van één of meer elektriciteitscentrales groter dan 5
MW t.b.v. van de openbare elektriciteitsvoorziening.

Periode : 1989-
Opmerking : Bij deze handeling is inbegrepen het opvragen van nadere gegevens door

de Min. ( tot 1-1-1994 Stb 1992, 422 art 33. en Stb 1993, 693) en het
plegen van overleg met de vergunninghouder en de SEP. Voorwaarde is
dat de NV of BV waaraan vergunning wordt verleend in totaal minimaal
2500 MW, nu of in de toekomst,  moet kunnen opwekken. In de
overgangsperiode van inwerking treding v/d wet tot 31/12/1992 is het
toegestaan dat het totale op te wekken vermogen minder dan 2500 MW
bedraagt, mits via het elektriciteitsplan blijkt dat dit vermogen op termijn
2500 MW of meer bedraagt.

Bron : Elektriciteitswet 1989 Stb 1989, 535, art. 3 t/m 7 en 53.
Waardering: B 5

(44.)
Handeling : Het al dan niet goedkeuren van verzoeken tot statutenwijzigingen van

vergunninghouders van elektriciteitscentrales.
Producten : Ministeriële beschikking.
Periode : 1989-1998
Bron : de Elektriciteitswet 1989 Stb 1989, 535, art. 10.
Waardering: B 4

(45.)
Handeling : Het behandelen van beroepen van distributiebedrijven inzake weigering

door de NV SEP voor het bouwen of in werking hebben van een
installatie voor het opwekken van elektriciteit met een totaal vermogen
van 25 MW of meer.

Producten : Ministeriële Beschikking.
Periode : 1991-
Bron : Elektriciteitswet 1989, Stb 1989, 535, art. 40 lid 3 inwerking KB Stb

1991, 241.
Waardering: B 5
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(46.)
Handeling : Het stellen van nadere regels aan distributiebedrijven, inzake opgave van

gegevens over installaties voor het opwekken van elektriciteit aan de NV
SEP.

Periode : 1989-
Opmerking : Voordat regels m.b.t. opgave van gegevens worden vastgesteld pleegt de

Min overleg met de NV SEP en de distributiebedrijven.
Bron : Elektriciteitswet 1989, Stb. 1989, 535, art. 44 lid 3
Waardering: V 5 jaar na vervallen

(47.)
Handeling : Het beschikken op schriftelijke verzoeken aan neteigenaren om te komen

tot een passend aanbod voor transport van elektriciteit ten behoeve van de
openbare voorziening, een bijzondere grootverbruiker of ingevoerde
elektriciteit.

Producten : Ministeriële beschikking
Periode : 1989-
Opmerking : Voor vaststelling aanbod stelt de Minister beide partijen in de

gelegenheid van hun gevoelen blijk te geven. Tegen een besluit van de
Minister staat beroep open bij het College van beroep voor het
bedrijfsleven.

Bron : Elektriciteitswet 1989, Stb. 1989, 535, art. 48 en 49.
Waardering: V 5 jaar

(48.)
Handeling : Het verzoeken om inlichtingen benodigd voor uitvoering van de wet, aan

de vergunninghouders, de NV SEP of degene aan wie een distributie-
bedrijf toebehoort.

Periode : 1989-
Bron : Elektriciteitswet 1989, Stb. 1989, 535, art. 50.
Waardering: V 5 jaar

(49.)
Handeling : Het sluiten van een overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de

NV SEP inzake doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten.
Periode : 1990-
Bron : Richtlijn Raad v/d EEG 90/547/EEG PBEG 1990, L313/30.
Waardering: B 4,5

(50.)
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Handeling : Het zich laten informeren door de NV SEP inzake het onderhandelen en
het sluiten van doorvoerovereenkomsten met bedrijven die in de Lid-
Staten verantwoordelijk zijn voor het hoogspanningshoofdnet.

Periode : 1991-
Opmerking : Het betreft doorvoerovereenkomsten met een minimale looptijd van één

jaar. Deze gegevens dienen ook verstrekt te worden aan de Commissie
van de Europese Gemeenschappen.

Bron : Richtlijn Raad v/d EEG 90/547/EEG, PB EG L 313 art 2, 4, 5
Waardering: B 3

(51.)
Handeling : Het sluiten van een overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden, de

Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland,
sedert 1991 EnergieNED, en de elektriciteitsdistributiebedrijven ter
uitvoering van richtlijn 90/377/EEG betreffende een communautaire
procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en
elektriciteit voor industriële eindverbruikers.

Periode : 1990-
Bron : Richtlijn Raad v/d EEG 90/377/EEG, PB EG 1990 L 185
Waardering: B 5

(52.)
Handeling : Het zich laten informeren door de Vereniging van Exploitanten van

Elektriciteitsbedrijven in Nederland, sedert 1991 EnergieNED, over de
verkoopprijzen en -voorwaarden die worden gehanteerd voor industriële
eindverbruikers van elektriciteit en het geldende prijsstelsel.

Periode : 1991-
Opmerking : EnergieNED bewerkt de halfjaarlijkse gegevens en maakt iedere twee

jaar een onderverdeling van de verbruikers en van de overeenkomstige
volumes per verbruikscategorie. EnergieNed heeft ook de verplichting
om de bovengenoemde gegevens ter beschikking te stellen aan het
Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen BSEG.

Grondslag : Richtlijn Raad v/d EEG 90/377/EEG, PB EG 1990, L 185 Art. 3 en 4b.
Waardering: B 3

(54.)
Handeling : Het sluiten van een convenant met elektriciteitsdistributiebedrijven ter

sanering van de elektriciteitssector
Producten : convenant met elektriciteitsdistributiebedrijven 1988
Periode : 1981-
Opmerking : Het convenant tussen Economische Zaken enerzijds en VEEN,VEGIN en

VESTIN anderzijds is een uitvloeisel van de exercitie Coconut en



Energiebeleid vanaf 1945

Definitieve versie november 2005

31

vervolgstudie door Krekel van der Woerd en Wouterse. Andere
betrokken partijen die geraadpleegd werden waren het IPO en VNG.

Bron : Economische Zaken profiel van een ministerie (blz 83), Bruijn J.A., ‘s-
Gravenhage 1989.

Waardering: B 5

(55.)
Handeling : Het, in overeenstemming met de minister van BZK, goedkeuren van

beschermingsplannen van elektriciteitsbedrijven
Producten : verklaring
Periode : 1958-
Opmerking : Elektriciteitsbedrijven zijn op grond van dit besluit gehouden tot het

treffen van regelingen voor bedrijfszelfbescherming, instellen van
beschermingsorganisaties en vaststellen van beschermingsplannen. De
ministers van BIZA en Economische Zaken kunnen vrijstellingen of
ontheffingen verlenen.

Bron : Besluit bescherming gas- en elektriciteitsbedrijven Stb. 1957, 580 art. 4
Waardering: V 5 jaar na vervallen plan

(56.)
Handeling: Het vaststellen of voorbereiden van besluiten tot instelling van advies- en

overlegorganen betreffende elektriciteitsvoorziening.
Periode: 1974-
Bron:
Waardering: B 1,4

(57.)
Handeling: Het vaststellen of voorbereiden van besluiten tot samenstelling van

advies- en overlegorganen betreffende elektriciteitsvoorziening.
Periode: 1974-
Bron : Electriciteitswet 1938 Stb 1938,523, art. 14 lid 2, lid 7
Waardering: B 1,4

(58.)
Handeling : Het aanstellen, ontslaan van het hoofd en het personeel van het bureau

van de Electriciteitsraad.
Periode : 1946-1985
Bron : Besluit tot vaststelling van regelen omtrent de Electriciteitsraad

Stb 1940, 560.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(59.)
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Handeling : Het na overleg met de voorzitter regelen van de organisatie en
werkzaamheden van het bureau van de Electriciteitsraad en de wijze van
samenwerking met de andere Rijksdiensten.

Periode : 1946-1985
Bron : Besluit tot vaststelling van regels omtrent de Electriciteitsraad

Stb 1940, 560.
Waardering: B 4

(60.)
Handeling : Het verlenen van toestemming tot openbaarmaking van door de

Electriciteitsraad en haar commissies behandelde zaken.
Periode : 1946-1985
Bron : Besluit tot vaststelling van regelen omtrent de Electriciteitsraad 

Stb 1940, 560, art. 6
Waardering: V 5 jaar

(61.)
Handeling : Het al dan niet goedkeuren van de reglementen van de werkzaamheden

van de Electriciteitsraad en haar commissies.
Periode : 1946-1985
Bron : Besluit tot vaststellen van regelen omtrent de Electriciteitsraad Stb 1940,

560, art 14 lid 2
Waardering: V 10 jaar

(62.)
Handeling : Het aanwijzen van één of meer vertegenwoordiger(s) ten behoeve van het

deelnemen aan de vergaderingen van de Electriciteitsraad.
Periode : 1946-1985
Bron : Besluit regelen omtrent de Electriciteitsraad Stb. 1940, 560.
Waardering: V 10 jaar

(63.)
Handeling : Het deelnemen aan de vergaderingen van de Electriciteitsraad door één of

meer aangewezen vertegenwoordiger(s).
Periode : 1946-1985
Bron : Besluit regelen omtrent de Electriciteitsraad Stb. 1940, 560.
Waardering: V 10 jaar

(68.)
Handeling : Het in overleg met de Minister van VROM en de NV SEP voorbereiden

van het structuurschema electriciteitsvoorziening (SEV).
Producten : ontwerp SEV
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Periode : 1971-
Opmerking : het SEV geldt telkens voor een periode van 15 jaar en moet worden

vastgesteld in de Ministerraad. Het eerste SEV (1975) verscheen in 1981.
Zie ook art 55 over de termijn wanneer het SEV gereed moet zijn. Een
jaar voordat de termijn van een SEV afloopt dient de Staten Generaal te
worden geïnformeerd over een nieuw SEV.
Bij alle voorbereidingen zal er natuurlijk uitgebreid onderzoek
plaatsvinden en zal de Minister van Economische Zaken diverse organen
om advies vragen, bijvoorbeeld het CPB. NB.De Minister van VROM is
niet als actor opgenomen aangezien de handeling deel uitmaakt van een
algemene handeling namelijk het overleggen met vakministers over
planologische kernbeslissingen.

Bron : Wet op de Ruimtelijke Ordening Stb 1985, 626 art. 2a en de
Elektriciteitswet 1989 Stb 1989, 535 art. 14.

Waardering: B 1

(69.)
Handeling : Het voeren van overleg, samen met de Minister van VROM, met

provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen over
ontwerpstructuurschema’s elektriciteitsvoorziening

Periode : 1971-
Opmerking : Het SEV is een planologische kernbeslissing. Deze wordt afgestemd met

de provinciale streekplannen en de gemeentelijke bestemmingsplannen.
De Minister van VROM kan via de WRO art 6 en art 37 aanwijzingen
geven over de inhoud van streek- en bestemmingsplannen.

Bron : Wet WRO Stb. 1985, 623, 624, 625. (eventueel wet stb. 1962, 286)
Waardering: B 1

(71.)
Handeling : Het in samenwerking met de Minister van VROM doen opstellen van een

milieu effect rapportage (m.e.r.) tbv het structuurschema
elektriciteitsvoorziening.

Producten : milieueffectrapport
Periode : 1979-
Opmerking : Het SEV is m.e.r.-plichtig ten aanzien van de oprichting, of ombouw naar

kolen, van elektriciteitscentrales met een vermogen vanaf 300 Mw,
oprichting windenergiecentrales met een vermogen groter dan 20 Mw,
aanleg ondergrondse opslag van water of stoom tbv
elektriciteitsvoorziening groter dan 1 miljoen kubieke meter en
hoogspanningsverbindingen van 220 Kv over een afstand van meer dan
één kilometer door kwalitatief kwetsbaar aangeduide gebieden. De
activiteiten van bovengenoemde handeling omvatten: het opstellen van
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een startnotitie, het organiseren van inspraak en advisering ten behoeve
van de richtlijnen en het vaststellen van de richtlijnen voor het MER, het
organiseren van inspraak en advisering over het MER, en het zorgdragen
voor de evaluatie van de werkelijk optredende milieu-effecten.

Bron : Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM) Stb. 1979, 442
Waardering: B 1,2,3

(73.)
Handeling : Het na vijf jaar evalueren van het structuurschema

elektriciteitsvoorziening en het bijbehorende milieueffectrapport MER.
Periode : 1998-
Bron : Tweede structuurschema elektriciteitsvoorziening
Waardering: B 2

(75.)
Handeling : Het opstellen van elektriciteitsplannen waarin de ontwikkeling van de

elektriciteitsvoorziening in Nederland wordt aangegeven.
Producten : elektriciteitsplannen
Periode : 1947-1949
Opmerking : In de periode 1947 tot 1949 werden deze plannen door Economische

Zaken zelf opgesteld vanaf, 1949 werden ze opgesteld door de NV SEP.
Aanvankelijk werden elektriciteitsplannen ieder jaar opgesteld en
bedroeg de periode waar ze betrekking op had 5 tot 9 jaar. Momenteel
komt er iedere 2 jaar een E-plan uit, even jaren, dat betrekking heeft op
de komende 20 jaar. Enkele punten die in het plan aan de orde komen
zijn: de totale elektriciteitsbehoefte, de hoeveelheid die kan worden
opgewekt en zal worden ingevoerd, een omschrijving van in werking
gehouden en op te richten elektriciteitscentrales, aan te leggen en in
werking gehouden hoogspanningsverbindingen, het beleid tav inzet
brandstoffen en splijtstoffen en ramingen inzake de investeringen die
noodzakelijk zijn om het plan te realiseren.

Bron : Grondwet art. 82
Waardering: B 1

(76.)
Handeling : Het sluiten van een convenant met NV SEP inzake het opstellen en

vaststellen van Elektriciteitsplannen
Producten : Convenant Staat-SEP 1975
Periode : 1975-1989
Opmerking : Het convenant regelt oa de bevoegdheid van de minister E-plannen goed

te keuren. Met de totstandkoming van de Elektriciteitswet in 1989 werd
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deze bevoegdheid wettelijk geregeld en was het convenant niet meer
nodig.

Bron : Energienota 1974, (kamerst 13122)
Waardering: B 1

(77.)
Handeling : Het al dan niet (gedeeltelijk) goedkeuren van een door de NV SEP

ingediend elektriciteitsplan of wijziging daarvan.
Producten : Ministeriële Beschikking.
Periode : 1950-1996
Opmerking : Tot 1975 was er niet sprake van officiële goedkeuring, hooguit werd via

de DGE die Voorzitter van de Raad van Commissarissen was enigszins
gestuurd. Pas vanaf het convenant in 1975 had de Minister officiële
bevoegdheid die wettelijk werd via de E-wet 1989. Vanaf dat jaar geldt
dat bij onthouding (gedeeltelijke) goedkeuring de Minister aanwijzingen
kan geven tbv een nieuw plan en pleegt overleg met NV SEP.
De commissie Electriciteitswerken, de Electriciteitsraad en later de
Algemene Energieraad adviseren bij de totstandkoming van het
elektriciteitsplan.

Bron : Convenant Staat - NV SEP 1975 en Elektriciteitswet 1989 Stb 1989, 535
art. 15 t/m 21.

Waardering: B 5

(79.)
Handeling : Het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een vergunning voor

het bouwen van één of meer elektriciteitscentrales groter dan 5 MW tbv
de openbare elektriciteitsvoorziening.

Periode : 1989-
Opmerking : Bij deze handeling is inbegrepen het opvragen van nadere gegevens door

de Min. ( tot 1-1-1994 Stb 1992, 422 art 33. en Stb 1993, 693) en het
plegen van overleg met de vergunninghouder en de SEP. Voorwaarde is
dat de NV of BV waaraan vergunning wordt verleend in totaal minimaal
2500 MW, nu of in de toekomst,  moet kunnen opwekken. In de
overgangsperiode van inwerking treding v/d wet tot 31/12/1992 is het
toegestaan dat het totale op te wekken vermogen minder dan 2500 MW
bedraagt, mits via het elektriciteitsplan blijkt dat dit vermogen op termijn
2500 MW of meer bedraagt.

Bron : Elektriciteitswet 1989 Stb 1989, 535, art. 3 t/m 7 en 53.
Waardering: B 5

(81.)
Handeling : Het benoemen van de leden van de commissie elektriciteitswerken.
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Periode : 1946-
Opmerking : De commissie bestaat maximaal uit 13 leden. Drie leden rechtstreeks,

waaronder een deskundige op het gebied van elektriciteitsvoorziening.
Twee leden op voordracht van LAVI, en telkens één door tussenkomst
van VROM, V&W, CRM, Nederlands Instituut voor Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting, het Landbouwschap, de
Stichting Natuur en Milieu, de VDEN en VoMil .

Bron: Beschikking 1-12-1932 Minister van Waterstaat, gewijzigd bij
beschikking 23-09-1949 Minister van Economische Zaken, gewijzigd 10-
03-1982 Stcrt. 1985, 51 en laatstelijk gewijzigd 23-09-1982.

Waardering: V 5 jaar

(82.)
Handeling : Het goedkeuren van het reglement van orde en het geven van

aanwijzingen met betrekking tot de uitvoering van de taak van de
commissie elektriciteitswerken.

Periode: 1982-
Bron : Instellingsbeschikking CEW Stcrt. 1982, 51
Waardering: B 4

(83.)
Handeling : Het voorzien in een secretaris en een secretariaat voor de commissie

elektriciteitswerken.
Periode : 1982-
Bron : Instellingsbeschikking CEW Stcrt. 1982, 51
Waardering: V 5 jaar

(84)
Handeling : Het afgeven van een concessie met een erkenning van openbaar belang

aan de NV SEP voor aan te leggen en in werking te houden (exploitatie)
inrichtingen en werken tot voortbrengen, geleiden van transformeren,
verdelen en leveren van elektriciteit (hoogspanningsverbindingen van 220
kV en meer).

Periode : 1946-1998
Opmerking : De door de SEP aan te leggen hoogspanningsverbindingen  moeten wel in

het kader van het Elektriciteitsplan zijn goedgekeurd door de Minister
van Economische Zaken. Tot 1989 moest de SEP voor ieder project een
rijksconcessie aanvragen die dan onder voorwaarden werd verstrekt. Het
aanvragen gaat op basis van vrijwilligheid, de eerste dateren al van 1930,
en betreft investeringen, arbeidsvoorwaarden en algemene
leveringsvoorwaarden en bouwprogramma’s.
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Bron : Elektriciteitswet 1989, Stb. 1989, 535, art. 46, Algemene
bestuursbevoegdheid van de Kroon.

Waardering: B 4

(85.)
Vervallen.

(86.)
Handeling : Het goedkeuren van bouwprogramma’s van elektriciteitsbedrijven voor

aanleg en exploitatie van inrichtingen en werken tot voortbrengen,
geleiden transformeren, verdelen en leveren van elektriciteit.

Periode : 1946-
Bron : Algemene bestuursbevoegdheid van de Kroon.
Waardering: B 4

(88.)
Handeling : Het voeren van jaarlijks overleg met de Vereniging van Exploitanten van

Elektriciteitsbedrijven in Nederland inzake de elektriciteitstarieven
Periode : 1961-1989
Opmerking : De VDEN nemen in de eerste plaats beslissingen over de tarieven, de

VEEN adviseert. De overheid oefent invloed uit door het jaarlijks overleg
en de goedkeuringseis in de rijksconcessies m.b.t. de
leveringsvoorwaarden.

Bron : Prijzenwet Stb. 1961, 135
Waardering: B 5

(89.)
Handeling : Het al dan niet (gedeeltelijk) goedkeuren van overeenkomsten van

samenwerking (OVS) tussen productiebedrijven en NV SEP inzake
kosten van opwekking en transport van elektriciteit (Pooling).

Producten : Ministeriële Beschikking.
Periode : 1989 -
Opmerking : De minister van Economische Zaken heeft mbt de OVS alleen tav de

poolingregeling een wettelijke goedkeuringsbevoegdheid. Wel stuurt de
SEP het OVS ter toetsing aan de minister van Economische Zaken.

Bron : Elektriciteitswet 1989 Stb. 1989, 535, art. 22 en 23.
Waardering: B 4

(90.)
Handeling : Het aanwijzen of vaststellen van een overeenkomst van samenwerking

(OVS) voor productiebedrijven en NV SEP, inzake kosten van
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opwekking en transport van elektriciteit indien geen goedgekeurde
overeenkomst tot stand is gebracht.

Producten : overeenkomst van samenwerking
Periode : 1989 -
Bron : Elektriciteitswet 1989 Stb. 1989, 535, art. 23.
Waardering: B 4

(91.)
Handeling : Het al dan niet goedkeuren van de vaststelling van (maximum) tarieven

voor de levering van elektriciteit dan wel elektrisch vermogen.
Producten : Ministeriële Beschikking
Periode : 1989 -
Opmerking : De tarieven waar het om gaat zijn het landelijk basis tarief (LBT), het

regionaal basis tarief (RBT) en het eindverbruikerstarief. Alvorens deze
tarieven tot stand komen zal de Minister de Vereniging van Exploitanten
van Electriciteitsbedrijven in Nederland (VEEN), horen. Ook voert de
Minister overleg met de betrokken partijen namelijk de
vergunninghouders, NV SEP en de distributiebedrijven. Als er bij
inwerkingtreding van de wet geen goedgekeurde tarieven zijn kan de Min
zodanige tarieven vaststellen.

Bron : Elektriciteitswet 1989 Stb 1989, 535, art. 25 t/m 32 en 56.
Waardering: B 5

(92.)
Handeling : Het beschikken op verzoeken door een vergunninghouder of

distributiebedrijf om ontheffing inzake maximum tarieven.
Producten : Ministeriële beschikking, ontheffing.
Periode : 1989 -
Opmerking : Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Ook kunnen aan

een ontheffing voorschriften worden verbonden.
Bron : Elektriciteitswet 1989 Stb 1989, 535, art. 33.
Waardering: V 5 jaar

(93.)
Handeling: Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van

internationale regelingen betreffende elektriciteitsvoorziening en het
presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele
organisaties.

Producten: internationale regelingen, nota’s, notities, rapporten
Periode: 1945-
Waardering: B 1,2
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(94.)
Handeling : Het bepalen van standpunten en leveren van bijdragen in de

vergaderingen van de Union pour la Coördination de la production et du
Transport de l’Électricité (UPCTE).

Periode : 1951-
Opmerking : In de UPCTE waren tevens afgevaardigd 2 directeuren uit de NV SEP. In

de UCPTE waren oorspronkelijk de volgend landen vertegenwoordigd :
Oostenrijk, Duitsland, België, Italië, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en
Zwitserland.

Bron : Statuten UCPTE opgericht in Parijs in 1951.
Waardering: B 1

(95.)
Handeling : Het bepalen van standpunten en leveren van bijdragen in de organen van

de Europese Gemeenschappen inzake elektriciteitsvoorziening.
Producten : verslagen vooroverleg, standpunten etc.
Periode : 1990-
Bron : Richtlijnen Raad v/d EEG 90/547/EEG PBEG 1990, L 313/30 en

90/377/EEG PB EG 1990, L 185/16.
Waardering: B 1

 (96.)
Handeling: Het voorbereiden, formuleren en evalueren van beleidsstandpunten op het

gebied van kernenergie en het (laten) verrichten van studies en het vast-
stellen van beleidsnota's ter voorbereiding en/of evaluatie van het
voorgenomen/ten uitvoer gelegde beleid inzake kernenergie.

Periode: 1946 -
Producten: Nota kernenergie 3 juli 1957 HTK 1957, 4727; energienota's
Bron:
Waardering: B 1,2

(97.)
Handeling: Het (mede-) voorbereiden, wijzigen en intrekken van wetten op het gebied

van kernenergie en ioniserende straling.
Periode: 1946 -
Producten: Wet tot financiering van de bouw en inrichting van een kernreactor in

Nederland (Stb. 1954, 374);
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82);
Wet van 27 oktober 1965 (Stb. 546), houdende regelen inzake wettelijke
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie;
Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465).

Bron: Kernenergiewet, art. 15b lid 3; art. 72 lid 2.
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Waardering: B 1

(98.)
Handeling: Het (mede-) voorbereiden, wijzigen en intrekken van algemene maatregelen

van bestuur op het gebied van kernenergie en ioniserende straling, radi-
oactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen.

Periode: 1946 -
Producten: Besluit inwerkingtreding Kernenergiewet (Stb. 1969, 514); Bijdragenbesluit

Kernenergiewet (Stb. 1969, 475); Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981
(Stb. 1981, 455); Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358);
Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420); Uitvoeringsbesluit
ex artikel 22 Kernenergiewet (Stb. 1969, 476); Besluit kerninstallaties,
splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403); Besluit registratie splijtstoffen en
ertsen (Stb. 1969, 471); Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve
stoffen (Stb. 1969, 405); Beroepsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 473).

Bron: Kernenergiewet, art. 1; 13; 14; 16; 17; 18 lid 2; 19; 21; 26 lid 1; 35 lid 1; 49
lid 1; 56; 57; 67; 68.

Waardering: B 1

(99.)
Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende de algemene maatregelen van

bestuur welke op het gebied van kernenergie, ioniserende straling, radio-
actieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen zijn vastgesteld.

Periode: 1946 -
Producten: Beschikking aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet (Stcrt. 1969, 241);

Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1969 (Stb. 1969, 475); Bijdragenbesluit
Kernenergiewet 1981 (Stb. 1981, 455); Beschikking aanvraag vergunning en
aangifte toestellen Kernenergiewet (Stcrt. 1975, 203); Besluit ongevallen
kerninstallaties (Stb. 1976, 138); Besluit van 31 augustus 1987 (Stcrt. 176),
houdende de regeling aanvraag vergunning en aangifte toestellen Kernener-
giewet.

Bron: Kernenergiewet, art. 26 lid 2; art. 35 lid 1; art. 49 lid 1; art. 56 lid 1; art. 73;
art. 74.

Waardering: B 1

(100.)
Handeling: Het instellen van adviescommissies en raden betreffende het te voeren beleid

inzake:
- kernenergie en ioniserende straling;
- het verwijderen en opslaan van radioactief afval;
- de bescherming van het milieu tegen het gevaar van schade door straling.

Periode: 1957 -
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Producten: Instellingsbeschikking Commissie van advies inzake de bouw van kernre-
actor centrales (commissie Roodenburg); Beschikking van 24 juni 1968, no.
368/4585/EK van de minister van Economische Zaken (Commissie Compo-
nenten Kweekreactoren); Interdepartementale Commissie Kernenergie;
Commissie Heroverweging Verwijdering Radioactief Afval (HVRA);
Commissie Integraal Onderzoek Nucleair Afval (ILONA).

Bron: Dossier Raden en Commissies en hun relaties met de Directie Kernenergie;
Diverse Staatsalmanakken.

Waardering: B 4

(102.)
Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het

beleidsterrein kernenergie.
Periode: 1946 -
Producten: Beschikking van 15 maart 1956, nr. 18/'56 D.A.Z.
Bron: -
Waardering: V 10 jaar

(103.)
Handeling: Het informeren van en het voeren van overleg met de Staten-Generaal

betreffende het beleid inzake de kernenergie.
Periode: 1946 -
Producten: Beleidsnotities, antwoorden op Kamervragen, (voortgangs-) rapportages.
Waardering: B 3

(104.)
Handeling: Het beantwoorden van vragen van natuurlijke en rechtspersonen

met betrekking tot kernenergie.
Periode: 1946 -
Producten: Brieven.
Bron: art. 5 Grondwet (GW) 1938, art. 5 GW 1953.
Waardering: V 3 jaar

(108.)
Handeling: Het in overeenstemming met de ministers van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen en Sociale Zaken en Volksgezondheid instellen van advies-
organen en commissies voor de uitvoering van de Kernenergiewet.

Periode: 1962 -
Producten: Besluit van 20 maart 1962, no. 19 (Instelling Voorlopige Industriële Raad

voor de Kernenergie); Beschikking van 24 februari 1964, nr. 664/225 van de
minister van Economische Zaken, de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
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(Instellingsbeschikking van de Interdepartementale Commissie voor de
Kernenergie); Beschikking nr. 131.469 van 30 december 1969 van de staats-
secretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Stcrt. 1970, nr. 6) (Instel-
ling Commissie Reactorveiligheid).

Bron: Kernenergiewet, art. 2.
Waardering: B 4

(109.)
Handeling: Het voordragen van (plaatsvervangende) leden, de (plaatsvervangend)

voorzitter, secretaris van adviescommissies en raden betreffende kernenergie
en ioniserende straling.

Periode: 1957 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 3 lid 1-3 (art. 4 lid 2); art. 7 lid 2 (art. 5 lid 1).
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(110.)
Handeling: Het opstellen en inbrengen van bijdragen en standpunten in commissies en

raden inzake kernenergie en ioniserende straling.
Periode: 1946 -
Producten: Bijdrage; min. standpunt.
Bron: -
Waardering: B 1

(116.)
Handeling: Het aanwijzen van ten hoogste vier ambtenaren welke bevoegd zijn tot het

bijwonen van vergaderingen van de Centrale Raad voor de Kernenergie
en/of de Industriële Raad voor de Kernenergie.

Periode : 1963 - 1985
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 4; art. 8 lid 5; art. 9.
Waardering: V 10 jaar na uittreding

(118.)
Handeling: Het voorzien in het secretariaat van de Industriële Raad voor de
                          Kernenergie,en van de Wetenschappelijke Raad voor de
                          Kernenergie.
Periode: 1963 - 1985
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 8 lid 2.
Waardering: V 5 jaar
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(122.)
Handeling: Het vaststellen van nadere regels betreffende de werkwijze van de Centrale

Raad voor de Kernenergie; Commissie Reactorveiligheid; van de Industriële
Raad voor de Kernenergie; van de Wetenschappelijke Raad voor de
Kernenergie.

Periode: 1963 - 1985
Producten: Regels.
Bron: Kernenergiewet, art. 6 lid 2; art. 8.
Waardering: V 10 jaar

(125.)
Handeling: Het, zonodig in overeenstemming met andere ministers, aan de Algemene

Energieraad verzoeken om advies omtrent:
                        - het te voeren energiebeleid en daarbij aandacht te besteden

aan de wisselwerking tussen het te voeren energiebeleid enerzijds en maat-
schappelijke ontwikkelingen en het te voeren overheidsbeleid op andere
gebieden anderzijds;
- door andere adviesorganen aan een of meer Onzer Ministers
uitgebrachte en openbaar gemaakte adviezen, voor zover deze naar het oor-
deel van de raad belangrijke gevolgen voor het te voeren energiebeleid kun-
nen hebben.

Periode: 1985 -
Producten: Verzoek om advies.
Bron: Wet van 17 mei 1985 (Stb. 287), houdende instelling van een Algemene

Energieraad (Wet op de Algemene Energieraad), art. 3 lid 1.
Waardering: V 5 jaar

(127.)
Handeling: Het verlenen van een vergunning voor het oprichten, in werking brengen, in

werking houden of wijzigen van een inrichting, waarin kernenergie kan
worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of
verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 15 (art. 15a).
Waardering: B 4

(129.)
Handeling: Het staken en/of sluiten van een inrichting waarin kernenergie kan worden

vrijgemaakt, splijtstoffen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel
splijtstoffen worden opgeslagen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
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Bron: Kernenergiewet, art. 25 lid 1.
Waardering: B 4

(130.)
Handeling: Het beslissen op verzoeken van een burgemeester tot staking en/of sluiting

van een inrichting waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen
worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden
opgeslagen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 25 lid 2.
Waardering: B 4

(131.)
Handeling: Het tezamen met de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en

van Financiën, onder te stellen voorwaarden, verstrekken van een bijdrage in
de kosten van de bouw en inrichting van een kernreactor in Nederland.

Periode: 1954 -
Producten: Post op de begroting.
Bron: Wet tot financiering van de bouw en inrichting van een kernreactor in

Nederland, (Stb. 1954, 374), art. 1.
Waardering: B 5

(132.)
Handeling:        Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur:

a. vaststellen van de inrichting van het register splijtstoffen en ertsen;
b. aanwijzen van de gevallen waarin inlichtingen uit het register
splijtstoffen en ertsen kunnen worden verstrekt;
c. bepalen van die gevallen waarin door de vergunninghouder een
administratie gevoerd moet worden;
d. stellen van regels voor de door de vergunninghouder te voeren
administratie;
e. bepalen van de gevallen waarbij een ieder die de aanwezigheid
van ertsen in de bodem heeft vastgesteld aangifte moet doen;
f. stellen van regels voor de aangifte van de aanwezigheid van
ertsen in de bodem.
g. stellen van regels betreffende de inrichting van het register
radioactieve stoffen.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit registratie splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 471); Besluit registratie

en kosten keuringsdiensten Kernenergiewet (Stb. 1969, 472).
Bron: Kernenergiewet, art. 13 lid 2; art. 14 lid 1; art. 14 lid 2.
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Waardering: B 5

(133.)
Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot:

a. de inrichting van het register splijtstoffen en ertsen;
b. de wijze waarop aangifte van splijtstoffen en ertsen gedaan dient te
worden bij de directeur van de CDIU.

Periode: 1970 -
Producten: a.Beschikking van 4 december 1969 DGE no. 369/5271/EK.

b.Aangiftebeschikking splijtstoffen en ertsen (Stcrt. 1969, 240); beschikking
aanwijzing landen Kernenergiewet (Stcrt. 1969, 240).

Bron: Besluit registratie splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 471), art. 2, lid 2; art. 10.
Waardering: B 5

(134.)
Handeling: Het beheren en het verstrekken van inlichtingen uit het register splijtstoffen

en ertsen.
Periode: 1970 -
Producten: Inlichtingen; register houdende gegevens betreffende splijtstoffen en ertsen;

Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten
Kernenergiewet (Stb. 1969, 472); Beschikking inrichting register
radioactieve stoffen (Stcrt. 1969, 240).

Bron: Kernenergiewet, art. 13 lid 3; art 14 lid 1; art. 27 lid 2; Besluit registratie
splijtstoffen en ertsen, art. 3 lid 1-4.

Waardering: B 5 (Beheer van het register)
V 5 jaar (Verstrekken van inlichtingen)

(137.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de ministers wie het mede aangaat, beslissen

op de aanvragen van een vergunning voor:
a. het vervoeren, voorhanden hebben, binnen of buiten Nederlands grond-
gebied te brengen of doen brengen, dan wel zich ontdoen van splijtstoffen
of ertsen;
b. een uitrusting, geschikt om een vaartuig of ander vervoermiddel door
middel van kernenergie voort te brengen, daarin aan te brengen of aange-
bracht te houden, dan wel zodanige daarin aangebrachte uitrusting in
werking te brengen, in werking te houden of te wijzigen.
c. het voorhanden hebben van splijtstoffen;
d. het zich ontdoen van splijtstoffen;
e. het oprichten van een inrichting waarin kernenergie kan worden vrijge-
maakt;
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f. het oprichten van een inrichting waarin splijtstoffen welke plutonium
of verrijkt uranium bevatten, of bestraalde splijtstoffen kunnen worden
vervaardigd, bewerkt of verwerkt;
g. het oprichten van een inrichting waarin splijtstoffen worden opgesla-
gen;
h. het oprichten van een inrichting waarin onbestraalde splijtstoffen
welke geen plutonium of verrijkt uranium bevatten, of bestraalde splijt-
stoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt.:

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 15 (art. 15a); art. 18 lid 1 (art. 19; 20; 20a; 30); art. 30

lid 1; Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, art. 4 - 9.
Waardering: B 5

(138.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur bepalen dat de bij de Kern-

energiewet gestelde verboden niet gelden betreffende splijtstoffen, ertsen,
inrichtingen, of uitrustingen, behorende tot een bij die maatregel
aangewezen categorie.

Periode: 1993 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 21 lid 2.
Waardering: B 5

(140.)
Handeling: Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van regels aan

de wijze waarop de aanvraag om een vergunning als bedoeld in de Kern-
energiewet dient te geschieden en aan de gegevens welke van de aanvrager
kunnen worden verlangd.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403).
Bron: Kernenergiewet, art. 16 (art. 15c lid 3; art. 16 lid 1).
Waardering: B 5

(142.)
Handeling: Het tezamen met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

verbinden van voorschriften aan vergunningen verstrekt krachtens de Kern-
energiewet welke nodig zijn voor:
a. de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen;
b. de veiligheid van de staat;
c. de bewaring en bewaking van splijtstoffen en ertsen;
d. de energievoorziening;
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e. het zeker stellen van de betaling van de vergoeding aan
derden toekomende voor schade of letsel, hun toegebracht;
f. de nakoming van internationale verplichtingen.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403), artt. 31-40.
Bron: Kernenergiewet, art. 19 lid 1; art. 20 lid 2; art. 31 lid 1.
Waardering: B 1

(143.)
Handeling: Het tezamen met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

verlenen van vrijstellingen ten aanzien van vergunningen benodigd voor
splijtstoffen en ertsen en kernenergieinrichtingen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb 1969, 403), artt. 41 - 44.
Waardering: B 5

(144.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van andere belangen dan

de in de Kernenergiewet bedoelde belangen waarop vergunningen gewei-
gerd kunnen worden.

Periode: 1992 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 15b lid 2.
Waardering: B 1

(145.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van overheidsorganen

waaraan vergunningaanvragen meegedeeld worden.
Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 17 lid 1 (art. 17a lid 1).
Waardering: B 4

(146.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van overheidsorganen die

advies kunnen uitbrengen over het ontwerp van de beschikking op een
vergunningaanvraag.

Periode: 1994 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 17a lid 1.
Waardering: B 4
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(152.)
Handeling: Het aan de vergunninghouder meedelen:

a. welke bijdrage verschuldigd is;
b. op welke wijze betaling van de bijdrage plaats kan vinden;
c. binnen welke termijn deze bijdrage dient te geschieden.

Periode: 1981 -
Producten: Mededeling.
Bron: Bijdragebesluit Kernenergiewet 1981, art. 15.
Waardering: V 7 jaar

(153.)
Handeling: Het verbinden van voorschriften aan een vergunning met inachtneming van

de dienaangaande bij algemene maatregel van bestuur gestelde regels met
het oog op de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen.

Periode: 1970 -
Producten: Min. voorschriften.
Bron: Kernenergiewet, art. 31 lid 1.
Waardering: B 5

(154.)
Handeling: Het na het overlijden van een vergunninghouder verstrekken van een

vergunning aan hen die het bedrijf voortzetten.
Periode: 1989 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 70 lid 1.
Opmerking: De vergunning gaat niet van rechtswege over op rechtsverkrijgenden.
Waardering: B 4,5

(155.)
Handeling: Het toestemming verlenen om een vergunning die krachtens de

Kernenergiewet aan rechtspersonen is verleend aan een andere
rechtspersoon over te dragen.

Periode: 1989 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 70 lid 3.
Waardering: B 4

(156.)
Handeling: Het beschikken, in overeenstemming met de ministers die het mede aangaat,

op verzoekschriften tegen beschikkingen waarin het overheidsorganen wordt
toegestaan aan een vergunning nadere eisen te stellen.
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Producten: Beschikking.
Periode: 1970 - 1980
Bron: Beroepsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 473), art. 1.
Waardering: V 10 jaar

(157.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur ter bescherming van mensen, dieren,

planten en goederen stellen van regels aan de toepassing van de op grond
van de Kernenergiewet verleende vergunningen.

Periode: 1993 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur; ministeriële regels.
Bron: Kernenergiewet, art. 18a lid 3.
Waardering: B 5

(158.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels met het oog op de

bescherming van mensen, dieren, planten en goederen met betrekking tot
radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen, en
betreffende splijtstoffen, ertsen, inrichtingen, of uitrustingen dan wel
onderdelen van inrichtingen of uitrustingen.

Periode: 1970 -
Producten: Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404); Toe-

stellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406); Besluit stralenbescherming
Kernenergiewet (Stb. 1986, 465); Wijzigingsbesluit Besluit
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1993, 317); algemene maatregel
van bestuur; min. regels.

Bron: Kernenergiewet, art. 21 (art. 21 lid 1); art 32 lid 1; art. 34 lid 1.
Waardering: B 5

(160.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels betreffende het

meten van doses ioniserende stralen, het bepalen van radioactieve
besmetting en de registratie daarvan.

Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 37 lid 1.
Waardering: B 5

(161.)
Handeling: Het stellen van regels:

a.welke voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
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personen de verplichting inhouden tot het bij zich dragen van een middel ter
controle van de dosis ioniserende stralen waaraan zij blootgesteld zijn
geweest;
b.welke voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen de
verplichting inhouden tot het zich onderwerpen aan een geneeskundig
onderzoek in verband met stralingsgevaar.

Periode: 1970 -
Producten: Min. regels.
Bron: Kernenergiewet, art. 37 lid 2.
Waardering: V 5 jaar

(170.)
Handeling: Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van de

inrichting van registers waarin radioactieve stoffen geregistreerd worden en
het aanwijzen van de gevallen waarin inlichtingen uit de registers kunnen
worden verstrekt.

Periode: 1970 - 1988
Producten: Besluit van 16 oktober 1969, Stb. 472; inlichtingen.
Bron: Kernenergiewet, art. 27 lid 2, art. 28 lid 5.
Waardering: B 4,5

(171.)
Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende de inrichting van het register

radioactieve stoffen.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking inrichting register radioactieve stoffen van 2 december 1969,

Stcrt. 240.
Bron: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten

Kernenergiewet (Stb. 1969, 472), art. 2 lid 2.
Waardering: B 4

(175.)
Handeling: Het aanwijzen van instellingen en personen waaraan de in bezit genomen

splijtstoffen, ertsen en goederen worden overgedragen.
Producten: Uitvoeringsbesluit ex art. 22 Kernenergiewet, (Stcrt. 1970, 140); Besluit

aanwijzing instellingen ex art. 33 Kernenergiewet (Stcrt. 1991, 24);
Aanwijzing Hoge Flux Reactor Petten (Stcrt. 1981, 137).

Periode: 1970 -
Bron: Kernenergiewet, art. 22 lid 4; art. 33 lid 4; Besluit van 15 augustus 1970, no.

20, Stcrt. 160, art. 1.
Waardering: B 4
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(177.)
Handeling: Het aanwijzen van landen waarop het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en

radioactieve stoffen van toepassing is.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking van 5 december 1969, Stcrt. 240.
Bron: Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405),

art. 2 lid 1 onder d en e; art. 2 lid 2; art. 3 lid 2 onder h; art. 5 lid 1 onder a en
b; art. 5 lid 2; art. 6 lid 2 onder b; art. 14 onder b en c; art. 16 onder b en c;
art. 19; lid 1 onder b; art. 22 lid b.

Waardering: B 5

(179.)
Handeling: Het, bij overtredingen van de Kernenergiewet, uitvaardigen van bevelen tot

staking van de oprichting of sluiting van een kernenergie-inrichting, dan wel
het staken van het aanbrengen of het buitenwerking houden van een uitrus-
ting geschikt voor de voortbeweging van een vervoermiddel door middel
van kernenergie.

Periode: 1970 - 1992
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 25.
Waardering: B 5

(181.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren welke belast zijn met het toezicht op de

naleving van de Kernenergiewet en/of met het meten van doses ioniserende
stralen en het bepalen van radioactieve besmetting.

Periode: 1970 -
Producten: Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren inzake Kernenergiewet;

Beschikking van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
en van verschillende ministers van 24 november 1969, no. 132.695
Dir.Gen.- Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. (Beschikking toezicht naleving
Kernenergiewet), Stcrt. 239; Beschikking van de minister van Verkeer en
Waterstaat van 12 december 1969, no. 2302, Stcrt. 244; Beschikking van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 18 december
1969, Dir.-Gen. Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. no. 133.024, Stcrt. 253;
Beschikking van de minister van Financiën van 29 december 1969, no. A
69/9720 Gen. Thes., Dir. Binn. Geldw. en Fin. Public. Lichamen, Stcrt. 252;
Regeling van 10 januari 1986, Stcrt. 15; Regeling van 9 februari 1987, Stcrt.
38; Beschikking van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer van 17 november 1988, Stcrt. 288); Regeling van
28 april 1994, Stcrt. 83 (Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 58 lid 1-3.
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Waardering: V 10 jaar na pensioen

(182.)
Handeling: Het houden van toezicht op de naleving van de Kernenergiewet voor zover

het betreft:
a. de bescherming bij arbeid op of in mijnwerken, op boorwerken
en bij mijnbouwkundige onderzoekingen;
b. het binnen en buiten Nederlands grondgebied brengen en doen
brengen van splijtstoffen;
c. de registratie van splijtstoffen en ertsen.

Periode: 1970 -
Producten: Controlerapporten.
Bron: Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet (Stb. 1969, 514).
Waardering: V 5 jaar

(187.)
Handeling: Het opsporen van de in de Kernenergiewet strafbaar gestelde feiten.
Periode: 1970 -
Producten: processen-verbaal.
Bron: Beschikking opsporingsbevoegdheid Kernenergiewet, art. 1 onder 2.
Waardering: B 5

(188.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur geven van voorschriften ter voorko-

ming van sabotage en spionage en het aanwijzen van andere belangen.
Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 19 lid 2; Besluit registratie splijtstoffen en ertsen, art. 3

lid 4.
Activiteit: Het opleggen van de verplichting tot geheimhouding aan degene die

inlichtingen verstrekt heeft.
Waardering: B 5

(189.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels ter verzekering

van de geheimhouding van:
a. gegevens, hulpmiddelen, en materialen voor de vrijmaking van
kernenergie en voor de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van
splijtstoffen, voorzover deze gegevens, hulpmiddelen en materialen, hetzij
rechtstreeks van de overheid, hetzij met instemming van het bevoegde
gezag, onder verplichting tot geheimhouding zijn verkregen dan wel zijn
aangewezen;
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b. met behulp van zodanige gegevens, hulpmiddelen en
materialen verrichte onderzoekingen en toegepaste werkmethoden, voor
zover deze onderzoekingen en werkmethoden zijn aangewezen.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit van 17 juni 1971, Stb. 420 (Geheimhoudingsbesluit Kern-

energiewet); Regeling van 6 maart 1989, Stcrt. 52 (Toepassing Geheimhou-
dingsbesluit Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 68.
Waardering: B 5

(190.)
Handeling: Het opleggen van de verplichting tot geheimhouding in het belang van de

Staat betreffende gegevens, hulpmiddelen en materialen voor de vrijmaking
van kernenergie en voor de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking
van splijtstoffen.

Periode: 1971 -
Producten: Brief aan één of meer bepaalde personen; bekendmakingen in de

Staatscourant. Bijvoorbeeld: Stcrt. 1971, 187 en Stcrt. 1989, 52.
Bron: Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420), art. 2
Waardering: B 5

(191.)
Vervallen.

(192.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur buiten toepassing verklaren van

regels voor zover de belangen, welke deze regels beogen te beschermen,
naar het oordeel van de minister in voldoende mate door toepassing van de
Kernenergiewet kunnen worden beschermd.

Periode: 1993 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 72 lid 1.
Waardering: B 5

(193.)
Handeling: Het, onder voorschriften, aan instellingen van wetenschap of in het belang

van de landsverdediging bij algemene maatregel van bestuur vrijstelling
verlenen van de benodigde vergunningen.

Periode: 1970 -
Producten: Vrijstellingsbesluit landsverdediging Kernenergiewet van 12 februari 1987,

Stb. 30.
Bron: Kernenergiewet, art. 75 lid 1.
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Waardering: B 5

(194.)
Handeling: Het behandelen van beroep tegen beschikkingen afgegeven op grond van

de Kernenergiewet en het voorbereiden van Kroonbeschikkingen op
verzoeken om voorzieningen van deze afgegeven beschikkingen.

Periode: 1970 - 1989
Producten: -
Bron: Kernenergiewet, art. 50 – 53, 55.
Waardering: B 5

(195.)
Vervallen.

(196.)
Handeling: Het bij amvb vaststellen van regels voor voorzieningen aan personen die

door overheidsmaatregelen op het gebied van kernenergie onevenredig in
hun belangen getroffen zijn.

Periode: 1970 - 1993
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 57 lid 1
Waardering: B 5

(197.)
Handeling: Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van

internationale regelingen betreffende kernenergie en het presenteren van
Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties.

Waardering: B 1

(198.)
Handeling: Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de EEG/Euratom.
Periode: 1955 -
Bron: EGA slotbepalingen art.7, MvT Euratom 29 april 1957.
Waardering: B 1

(199.)
Handeling: Het mede-initiëren en medevoorbereiden van internationale nucleaire

onderzoeksprogramma’s
Periode:1958-
Waardering: B 1

(200.)
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Handeling: Het aanwijzen van een vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid
voor de Board of Governors van het Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek.

Periode:1958-
Bron: Inlichtingen mw. mr. M.M.G. Hoedemakers, beleidsmedewerker van

Economische Zaken, 17 december 1998.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(201.)
Handeling: Het verstrekken van inlichtingen over nucleaire onderzoek(sprogramma's)

aan de Europese Commissie.
Periode: 1958-
Bron: EGA art.5
Waardering: B 3

(202.)
Handeling: Het verlenen van toestemming aan de Europese Commissie om nucleaire

onderzoeksprogramma's te publiceren.
Periode: 1958-
Bron: EGA art.5
Waardering: V 3 jaar

(203.)
Handeling: Het (mee) voorbereiden van en zitting nemen in (ad hoc) werkgroepen van

de Europese Commissie betreffende nucleair onderzoek.
Periode:1958-
Bron: EGA art.5
Waardering: B 1,4

(204.)
Handeling: Het mede-financieren van Gemeenschappelijk (nucleair) onderzoek.
Periode:1958-
Bron: EGA art.6d
Waardering: V 7 jaar

(205.)
Handeling: Het verlenen van licenties op verzoek van de Europese Commissie.
Periode:1958-
Opmerking: Er zijn geen aanwijzingen dat deze handeling werkelijk heeft

plaatsgevonden. Het betreft rechten betreffende uitvindingen,
gebruiksmodellen etc. die rechtstreeks verband houden met onderzoekingen
op kernenergiegebied.
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Bron: EGA art.21
Waardering: B 5

(209.)
Handeling: Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van internationale

veiligheidsnormen.
Periode: 1958-
Bron: EGA art.
Waardering: B 1

(210.)
Handeling: Het geven van goedkeuring aan de Europese Commissie om (rechts)perso-

nen, ondernemingen, investeringsprojecten op kernenergetisch gebied die
haar zijn meegedeeld, bekend te maken.

Periode:1958-
Bron: EGA art.44
Waardering: V 3 jaar

(211.)
Handeling: Het mede-financieren van een Gemeenschappelijke Onderneming.
Periode:(1958)1961-
Bron: EGA art.46, lid 2
Waardering: V 7 jaar

(212.)
Handeling: Het voorbereiden van standpunten en het zitting nemen in het Adviescomité

Voorzieningenagentschap Euratom.
Bron: Overzichtslijst Nederlandse vertegenwoordigingen in internationale

nucleaire fora per 1 oktober 1990.
Waardering: B 1,4

(213.)
Handeling: Het verstrekken of doen verstrekken van inlichtingen alsmede het (doen)

nemen van waarborgmaatregelen op het nationale grondgebied die
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het optierecht van het  agentschap
en zijn uitsluitend recht om leveringscontracten te sluiten.

Periode:1958-
Bron: EGA art.55-56
Waardering: V 10 jaar

(214.)
Handeling: Het rapporteren over de ontwikkeling van de opsporing en winning van
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delfstoffen aan de Europese Commissie.
Periode: 1958-
Bron: EGA art.70
Waardering: B 3

(215.)
Handeling: Het verzoeken om een herziening van de bepalingen van hoofdstuk VI van

het Euratomverdrag, betreffende de Voorziening van ertsen, grondstoffen,
bijzondere splijtstoffen, alsook het Agentschap, bij de Europese Commissie.

Periode:1958-
Opmerking: bijv. in geval van onvoorziene schaarste van bijzondere splijtstoffen.

Een dergelijk verzoek heeft tot op heden (1997) nog niet plaatsgevonden.
Bron: EGA art.76
Waardering: B 5

(217.)
Handeling: Het indienen van een verzoek bij de Europese Commissie tot wijziging van

de internationale controle-uitoefening op nucleaire installaties.
Periode: 1958-
Opmerking: Door het Verdrag van Almelo zijn specifieke beveiligingseisen van kracht.

Op voorstellen van de Commissie en de IAEA betreffende de aanstelling van
inspecteurs wordt soms afwijzend gereageerd (bijv. inspecteurs uit Irak of
Pakistan worden in Nederland niet toegelaten).

Bron: EGA art.85
Waardering: B 5

(219.)
Handeling: Het indienen van een verzoek tot aanpassing van het eigendomsrecht

betreffende bijzondere splijtstoffen bij de Europese Commissie.
Periode: 1958-
Opmerking: deze handeling heeft nog niet plaatsgevonden (1997).
Bron: EGA art.90
Waardering: B 5

(220.)
Handeling: Het indienen van wijzigingsvoorstellen van goederen- en productenlijsten,

van toepassing op de artikelen 92-100 van het Euratomverdrag bij de
Europese Commissie.

Periode:1958-
Opmerking: deze handeling heeft nog niet plaatsgevonden (1997).
Bron: EGA art.92
Waardering: B 1
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(221.)
Handeling: Het deelnemen aan overleg met betrekking tot en het medebepalen van een

gemeenschappelijk douanetarief.
Periode: 1958-
Bron: EGA art.94.
Waardering: V 10 jaar

(222.)
Handeling: Het afschaffen van toegangsbeperkingen tot gekwalificeerde arbeid op het

gebied van kernenergie ten aanzien van hen die de nationaliteit van een van
de Lidstaten bezitten.

Periode:1958-
Bron: EGA art.96.
Waardering: B 4

(223.)
Handeling: Het mededelen aan de Europese Commissie betreffende akkoorden of

ontwerpovereenkomsten met een derde Staat, een internationale organisatie
of een onderdaan van een derde Staat, voor zover deze akkoorden verband
houden met de werkingssfeer van het Euratomverdrag.

Periode:1958-
Opmerking: Voorbereiding vindt plaats door de betrokken minister(s), formele

afhandeling loopt via Buitenlandse Zaken.
Bron: EGA art.103.
Waardering: B 1,3

(224.)
Handeling: Het meedelen aan de Europese Commissie van alle nationale bepalingen die

de classificering en de geheimhouding regelen van inlichtingen, kennis,
documenten of voorwerpen die binnen de werkingsfeer van het EGA-
Verdrag vallen.

Periode:1958-
Bron: EGA art.194 lid 2.
Waardering: B 3

(225.)
Handeling: Het voorbereiden/adviseren van standpunten/beleidsvraagstukken in de Raad

van de Europese Unie, en zijn (ad hoc) werkgroepen betreffende atoomener-
gie.

Periode: 1958-
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Opmerking: bijv. de Raadswerkgroep Atoomzaken. Er vindt nauwe samenwerking plaats
met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron: Interview met mw. R. Parzer, beleidsmedewerker ministerie Buitenlandse
Zaken, 13 februari 1997.

Waardering: B 1

(226.)
Handeling: Het leveren van inhoudelijke bijdragen aan het Comité van Permanente

Vertegenwoordigers.
Periode: 1958-
Bron: Fusieverdrag
Waardering: B 5

(227.)
Handeling: Het aanwijzen van departementale vertegenwoordigers voor contact met

Nederlandse leden van het Wetenschappelijk en Technisch Comité van Eur-
atom.

Bron: werkarchief DGE: Commissie voor Atoomenergie
Waardering: V 5 jaar na beëindiging vertegenwoordiging

(229.)
Handeling: Het leveren van een bijdrage aan (studie)comités en werkgroepen ingesteld

door de Europese Commissie.
Periode: 1958-
Bron: EGA art.
Opmerking: het betreft bijvoorbeeld: PHARE, TACIS.
Waardering: B 4,5

(231.)
Handeling: Het leveren van bijdragen aan het Economisch en Sociaal Comité, o.a door

het zitting nemen in subcomités.
Periode: 1958-
Bron: - -
Waardering: B 4,5

(234.)
Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in

werkgroepen van de VN met betrekking tot het VN kernenergiebeleid.
Periode: 1945-
Waardering: B 1,4,5

(235.)
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Handeling: Het (mee) opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten
in de vergaderingen van het Internationaal Atoom Energie Agentschap
(IAEA) met betrekking tot kernenergie.

Periode:1957-
Opmerking: De coördinatie berust bij Buitenlandse Zaken, inhoudelijke bijdragen

worden geleverd door o.a. Economische Zaken
Bron: Interview met mw. Ir. R. Parzer, beleidsmedewerker ministerie van

Buitenlandse Zaken, 13 februari 1997.
Waardering: B 1,4,5

(236.)
Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in (ad

hoc) werkgroepen en/of (sub)commissies van het IAEA met betrekking tot
kernenergie.

Periode:1957 –
Waardering: B 1,4,5

(237.)
Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de

vergaderingen van het NEA met betrekking tot kernenergie.
Periode: 1957-
Bron: Overzicht Nederlands Lidmaatschap van NEA comités, werkgroepen etc.

samengesteld door de Kernfysische Dienst van het ministerie van Sociale
Zaken (1996).

Waardering: B 1,4,5

(238.)
Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in (ad

hoc) werkgroepen en/of (sub)commissies van het NEA met betrekking tot
kernenergie.

Periode:1957-
Bron: Overzicht Nederlands Lidmaatschap van NEA comités, werkgroepen etc.

samengesteld door de Kernfysische Dienst van het Ministerie van Sociale
Zaken (1996).

Waardering: B 1,4,5

(239.)
Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de

vergaderingen van het IEA met betrekking tot kernenergie.
Periode: 1974-
Bron: Staatsalmanak 1995-1996, M8
Waardering: B 1,4,5
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(240.)
Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in (ad

hoc) werkgroepen en/of (sub)commissies van het IEA met betrekking tot
kernenergie.

Periode:1974 –
Waardering: B 1,4,5

 (241.)
Handeling: Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van internationale

verbintenissen en de daar uit voortvloeiende overeenkomsten en contracten
ten behoeve van het SNR-300 project.

Periode:1966-
Opmerking: De volkenrechtelijke verbintenis is niet officieel ontbonden.
Bron: Interview G. van Uitert, beleidsmedewerker DGE van het ministerie van

Economische Zaken dd. 29 mei 1997
Waardering: B 5

(242.)
Handeling: Het  namens de Staat deelnemen in en het leveren van bijdragen aan de 

intergouvernementele Commissie van het project SNR-300.
Periode: 1967-
Bron: TK 1982-83, 17 600 XIII nr. 127
Waardering: B 4

(243.)
Handeling: Het namens de Staat samenwerken met de BRD en België in een

proefproject voor de bouw van een natrium gekoelde snelle kweekreactor.
Periode:1967-
Opmerking: Hieronder vallen ook de contacten met TNO en de industrie.
Bron: TK
Waardering: B 4

(244.)
Handeling: Het besluiten tot financiering van onderzoek- en ontwikkeling en de bouw

van een prototype t.b.v. het project SNR-300.
Periode: 1967-
Producten: O.a. correspondentie
Opmerking: Hieronder valt o.a. een testcircuit te Hengelo, maar ook het voeren van

onderhandelingen met Duitsland betreffende de plafonnering van de Neder-
landse financiële bijdrage aan het project.

Bron: TK 1980-81, 16 400 nr. 114
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Waardering: B 5

(245.)
Handeling: Het  uitvoeren van het besluit tot financiering van onderzoek- en

ontwikkeling en de bouw van een prototype t.b.v. het project SNR-300.
Periode:1967-
Producten: Financiële administratie
Waardering: V 7 jaar

(246.)
Handeling: Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van een risicodekkende

overeenkomst tussen de SBK en de samenwerkende regeringen alsook met
Neratoom.

Periode:1967-
Bron: TK 1982-83, 17 600 XIII nr. 127
Waardering: B 1

(247.)
Handeling: Het namens de Staat zorgdragen voor de levering van 5% plutonium

benodigd voor de SNR-300.
Periode:1967-
Opmerking: Het betreft de eerste benodigde kernlading.
Bron: TK
Waardering: B 5

(248.)
Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming van de wet Fonds Ontwikkeling

Snelle Kweekreactor (FOSK).
Periode:1967 -
Bron: TK
Waardering: B 1

(249.)
Handeling: Het beheren van het Fonds Ontwikkeling Snelle Kweekreactor.
Periode:1973 - 1976
Producten: Begroting, berekening.
Bron: Wet van 8 mei 1973 (stb. 246), houdende voorzieningen ter dekking van de

uitgaven in verband met de Nederlandse deelneming in de ontwikkeling van
een natrium gekoelde snelle kweekreactor (Wet  Financiering Ontwikkeling
Snelle Kweekreactor), art. 11.

Waardering: V 10 jaar
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(250.)
Handeling: Het geven van regels betreffende de te verminderen heffing voor:

a. leveringen van elektrische energie aan degenen die deze in Nederland
verbruiken;
b. leveringen van goederen en diensten, welke worden verricht door degene
die leveringen van elektrische energie verricht en welke samenhangen met
leveringen van elektrische energie;
c. verbruik van elektrische energie door degene, die deze met gebruikmaking
van een of meer inrichtingen zelf heeft opgewekt.

Periode:1973 - 1976
Producten: Ministeriele regeling.
Bron: Wet Financiering Ontwikkeling Snelle Kweekreactor, art. 5 lid 2
Waardering: B 5

(253.)
Handeling: Het ontheffing verlenen van de verschuldigde heffingen ter zake van:

a. leveringen van elektrische energie aan degenen die deze in Nederland
verbruiken;
b. leveringen van goederen en diensten welke worden verricht door degene
die leveringen van elektrische energie verricht en welke samenhangen met
leveringen van elektrische energie;
c. verbruik van elektrische energie door degene die deze met gebruikmaking
van een of meer inrichtingen zelf heeft opgewekt.

Periode:1973 -
Producten: Beschikking
Bron: FOSK art. 10 lid 1
Waardering: B 5

(254.)
Handeling: Het jaarlijks door middel van rekening en verantwoording afleggen van het

beheer van het Fonds Ontwikkeling Snelle Kweekreactor.
Periode:1972 -
Producten: Rekening en (financiële) verantwoording
Bron: FOSK art. 12 lid 1
Waardering: B 3

(255.)
Handeling: Het in samenwerking met de ministers van Buitenlandse Zaken en Sociale

Zaken en Werkgelegenheid analyseren van het project SNR-300.
Periode: 1979 -
Producten: O.a. Nota
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Opmerking: Buitenlandse Zaken analyseerde de volkenrechtelijke aspecten terwijl
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de veiligheidsrisico's beoordeelde.

Bron: TK
Waardering: B 2

(256.)
Handeling: Het (doen) onderzoeken van mogelijke consequenties van de eenzijdige

terugtrekking van de BRD uit het SNR-300 project.
Periode: 1991-
Producten: O.a. correspondentie
Opmerking: O.a. overleg met de Belgische regering
Bron: Dossier EZ/WJA 96077513
Waardering: B 1

(257.)
Handeling: Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van het Verdrag van

Almelo.
Opmerking: Economische Zaken is eerstverantwoordelijke voor Urenco. Er vindt nauwe

samenwerking plaats met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Bron: Interview M. Hoedemakers, beleidsmedewerker EZ (E) 31 oktober 1996.
Waardering: B 1,5

(258.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de andere Overeenkomstsluitende Partijen,

bevorderen van de oprichting en exploitatie van gezamenlijke industriële
ondernemingen voor de bouw van fabrieken voor de verrijking van uranium
volgens het gas-ultracentrifuge-procédé en voor het exploiteren van die
fabrieken, alsmede het op andere wijze bevorderen van op commerciële
grondslag exploiteren van dit procédé.

Periode: 1970 -
Bron: Verdrag van Almelo art.I(2)
Waardering: B 1,4

(259.)
Handeling: Het aanwijzen van een commercieel lichaam deel te nemen in een

gezamenlijke industriële onderneming.
Periode:1970 -
Bron: Verdrag van Almelo art.I(3)
Waardering: B 4

(260.)
Handeling: Het bevorderen van de integratie van onderzoeken ontwikkelingswerk op
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kernenergetisch gebied tussen de Overeenkomstsluitende Partijen, met als
doel een concurrerende positie ten opzichte van andere producenten van
verrijkt uranium op te bouwen en te handhaven.

Periode:1970 -
Bron: Verdrag van Almelo art.I(4)
Waardering: B 5

(261.)
Handeling: Het toepassen van de bepalingen van Bijlage I bij de Overeenkomst

betreffende octrooien en andere industriële rechten.
Periode:1970 -
Bron: Verdrag van Almelo art.IV(1), Bijlage I;
Opmerking: het betreft:

-het verlenen van niet-uitsluitende licenties en sublicenties voor het gebruik
en de uitoefening van reeds bestaande en aan de Overeenkomstsluitende
Partij toebehorende industriële rechten aan de daarvoor in aanmerking
komende gezamenlijke industriële ondernemingen;
-het in kennis stellen van de in aanmerkingkomende gezamenlijke
industriële ondernemingen  van alle aanvragen voor octrooien of voor de in-
schrijvingen van tekeningen en modellen;

Bron: Verdrag van Almelo art.IV(1), Bijlage I.
Waardering: V 5 jaar

(262.)
Handeling: Het nemen van maatregelen ter beveiliging van gerubriceerde stukken;
Periode:1970-
Bron: Verdrag van Almelo art.V(1), Bijlage II(1)
Waardering: B 5

(263.)
Handeling: Het aanwijzen van een instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering

op haar grondgebied van zodanige regelen en maatregelen overeenkomstig
een gemeenschappelijk rubriceringbeleid.

Periode:1970 -
Bron: Verdrag van Almelo Bijlage II(4b)
Waardering: B 4

(264.)
Handeling: Het besluiten tot een financiële bijdrage aan UCN en gezamenlijke

ondernemingen
Periode: 1970 -
Bron: Verdrag van Almelo art.II(5h)
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Waardering: B 5

(265.)
Handeling: Het aanwijzen van een vertegenwoordiger en adviseurs voor de Gemengde

Commissie zoals bedoeld in het Verdrag van Almelo.
Periode: 1970 -
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(266.)
Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen in de Gemengde

Commissie.
Periode:1970 -
Waardering: B 1,4

(267.)
Handeling: Het mededelen aan de Gemengde Commissie van technische en

economische ontwikkelingen die de exploitatie op commerciële basis van
het gasultracentrifuge-procédé door de gezamenlijke industriële
ondernemingen beïnvloedt.

Periode:1970 -
Bron: Verdrag van Almelo art.III(3)
Waardering: B 3

(268.)
Handeling: Het indienen van een verzoek om arbitrage bij de Scheidsrechterlijke

 Commissie.
Periode:1970 -
Bron: Verdrag van Almelo art.VIII(3)
Waardering: B 5

(269.)
Handeling: Het benoemen van een lid voor de Scheidsrechterlijke Commissie.
Periode:1970 -
Bron: Verdrag van Almelo art.VIII(4)
Waardering: V 10 jaar na einde benoeming

(270.)
Handeling: Het zitting nemen in en het leveren van bijdragen aan de Scheidsrechterlijke

Commissie.
Periode:1970 -
Bron: Verdrag van Almelo art.VIII(4)
Waardering: B 4
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(271.)
Handeling: Het aanwijzen van een persoon voor de Evaluatiegroep.
Periode:1970 -
Bron: Verdrag van Almelo Bijdrage I(3)
Waardering: V 10 jaar na einde aanwijzing

(272.)
Handeling: Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de Evaluatiegroep.
Periode:1970 -
Bron: Verdrag van Almelo Bijdrage I(3)
Waardering: B 2

(273.)
Handeling: Het (mede) voorbereiden van en het leveren van bijdragen aan de

totstandkoming van internationale verdragen die de wettelijke aansprakelijk-
heid op het gebied van kernenergie regelen.

Waardering: B 1

(274.)
Handeling: Het leveren van een bijdrage aan het tot stand brengen van internationale

vervoersovereenkomsten inzake radioactieve stoffen.
Waardering: B 1,5

(275.)
Handeling: Het ontwikkelen van import- en exportbeleid in het kader van

energiebesparing en duurzame energie.
Waardering: B 1

(276.)
Handeling: Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van

internationale regelingen inzake het gebruik van duurzame
energiebronnen en het presenteren van Nederlandse standpunten in
intergouvernementele organisaties.

Producten: internationale regelingen, nota’s, notities, rapporten.
Periode: 1973 -
Bron: - - -
Waardering: B 1

(277.)
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Handeling: Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van
internationale regelingen inzake energiebesparing en het presenteren van
Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties.

Producten: internationale regelingen, nota’s, notities, rapporten.
Periode: 1973 -
Bron: - - -
Waardering: B 1

(278.)
Handeling: Het bepalen van standpunten en leveren van bijdragen in de organen van

de Europese Gemeenschappen inzake energiebesparing en duurzame
energie.

Producten: verslagen vooroverleg, standpunten
Periode: 1975 -
Opmerking: Sinds 1990 is Nederland, via Economische Zaken en VROM,

pleitbezorger voor een Europese regulerende energieheffing. Er is een
interdepartementale werkgroep Europese Energieheffing op niveau plv.
DG’s (FIN, VROM, Economische Zaken en BUZA). Zie dossier
Economische Zaken/E/EB 94015421.

Bron: Resolutie EEG d.d. 17-12-75 PB EG C 289 vaststelling doelstelling korte
termijn op gebied energiebesparing

Waardering: B 1,4,5

(279.)
Handeling: Het bepalen van standpunten en leveren van bijdragen betreffende

energiebesparing en duurzame energie in de organen van de International
Energy Agency.

Producten: Bijvoorbeeld, bijdragen aan IEA conferenties over
energiebesparingtechnologieën Stcrt. 1980, 246

Periode: 1974 -
Opmerking: Organen als Standing Group on Long Term Coöperation/NMC/CERT

Het reilen en zeilen van de International Energy Agency en het beleid
inzake het crisisprogramma en -mechanisme wordt uiteengezet in het
hoofdstuk economische crisisbeheersing.

Bron: Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma 1974
Waardering: B 1,4,5

(280.)
Handeling: Het participeren in Implementing Agreements van de International

Energy Agency.
Periode: 1976 -
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Opmerking: b.v. het op verzoek van de International Energy Agency optreden als
Lead-country voor samenwerking op het gebied van windenergie-
onderzoek.

Bron: Stcrt. 1976, 25
Waardering: B 4

(281.)
Handeling: Het bepalen van standpunten en leveren van bijdragen op het gebied van

windenergie in internationale organisaties.
Periode: 1950 -
Opmerking: Nederland was in 1950 Voorzitter van working party 2 van de OEES

inzake Wind Power.
Waardering: B 1,4,5

(282.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het

beleid betreffende energiebesparing en duurzame energie.
Producten: bijvoorbeeld beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen en

evaluaties
Periode: 1973 –
Waardering: B 1,2

(283.)
Handeling: Het voorbereiden, van de totstandkoming, wijziging en intrekking van

wet- en regelgeving betreffende energiebesparing en duurzame energie.
Producten: bijvoorbeeld wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke

besluiten.
Periode: 1973 -
Waardering: B 1

(284.)
Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen betreffende energiebesparing en

duurzame energie.
Periode: 1973 -
Waardering: B 1 (jaarverslagen)

V 10 jaar (overig materiaal)

(285.)
Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek

incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der
Staten Generaal betreffende energiebesparing en duurzame energie.

Producten: bijvoorbeeld brieven en notities.
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Periode: 1973 -
Waardering: B 3

(286.)
Handeling: Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere

tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der
Staten Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van
klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende
energiebesparing en duurzame energie.

Producten: bijvoorbeeld brieven en notities.
Periode: 1973 -
Waardering: B 3

(287.)
Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen

betreffende energiebesparing en duurzame energie en het voeren van
verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechterlijke
organen.

Producten: bijvoorbeeld beschikkingen en verweerschriften.
Periode: 1973 -
Waardering: V 10 jaar

(288.)
Handeling: Het vaststellen of voorbereiden van besluiten tot instelling van advies- en

overlegorganen betreffende energiebesparing en duurzame energie.
Periode: 1974 –
Waardering: B 4

(289.)
Handeling: Het vaststellen of voorbereiden van besluiten tot samenstelling van

advies- en overlegorganen betreffende energiebesparing en duurzame
energie.

Periode: 1974 –
Waardering: B 4

(291.)
Handeling: Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het

vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende energiebesparing en
duurzame energie.

Producten: bijvoorbeeld nota’s, notities en onderzoeksrapporten
Periode: 1973 -
Bron: - - -
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Waardering: B 1,2 één exemplaar van het rapport blijft bewaard
V 1 jaar, onderzoek na vaststelling rapport

(292.)
Handeling: Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek

betreffende energiebesparing en duurzame energie.
Producten: bijvoorbeeld nota’s en notities
Periode: 1973 -
Waardering: V 10 jaar na vaststelling onderzoek

(293.)
Handeling: Het voorbereiden en sluiten van raamovereenkomsten met het agentschap

Senter inzake het uitvoeren van subsidieregelingen in het kader van
energiebesparing.

Producten: Raamovereenkomsten
Periode: 1994 -
Opmerking: Senter behandelt aanvragen van gasdistributiebedrijven krachtens besluit

subsidies energiezuinige en emissie-arme verwarmingstoestellen
Waardering: B 1,5

(294.)
Handeling: Het voorbereiden en sluiten van raamovereenkomsten met het agentschap

Senter, voorheen Dienst Investerings Rekening (DIR), inzake het
uitvoeren van de energietoeslag en de milieutoeslag in het kader van de
Wet Investerings Rekening (WIR).

Producten: Raamovereenkomsten
Periode: 1979-
Bron: - - -
Waardering: B 4

(296.)
Handeling: Het benoemen van bestuursleden, later van een lid van de Raad van

Toezicht van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).
Periode: 1976 -
Opmerking: Bij wijziging van de statuten in 1996 is het bestuur omgevormd tot Raad

van Toezicht. Een eerdere statutenwijziging leidde ertoe dat het bestuur
tegenwoordig nog maar één overheidsvertegenwoordiger kent
(Economische Zaken).

Bron: Statuten ECN d.d. 20 juli 1976 art. 7 lid 2 en 3, Inl. dr. J.J. de Jong
(DGE/EBD)

Waardering: V 10 jaar na pensioen
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(297.)
Handeling: Het benoemen van de regeringsvertegenwoordiger van Economische

Zaken in de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).
Periode: 1976 -
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(298.)
Handeling: Het via de regeringsvertegenwoordiger deelnemen aan de

bestuursvergaderingen van de Stichting Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN).

Producten: standpunten, adviezen
Periode: 1976 -
Opmerking: De departementen Economische Zaken, O&W, FIN, VROM en WB

hebben een regeringsvertegenwoordiger. Bij bestuursbesluiten in verband
met het buitenlandse beleid, de volksgezondheid of de veiligheid van
mens en goed is instemming van de regeringsvertegenwoordiger vereist.
De Minister onder wiens departement de betreffende kwestie ressorteert
kan zijn regeringsvertegenwoordiger laten vergezellen door een door hem
aangewezen adviseur.

Bron: Statuten ECN dd 20 juli 1976 art. 7 lid 3a, art. 13 lid 5, art. 19
Waardering: B 5

(299.)
Handeling: Het toekennen van een basis- en doelsubsidie aan de Stichting

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).
Periode: 1976-
Waardering: V 10 jaar

(300.)
Handeling: Het vaststellen van de missie van de Stichting Energieonderzoek Centrum

Nederland (ECN).
Periode: 1990 -
Opmerking: De missievaststelling is bedoeld om helderheid te verkrijgen in de relaties

met andere onderzoeksorganisaties
Bron: Kabinetsstandpunt inzake het Advies van de Commissie voor de Uitbouw

van het Technologiebeleid met betrekking tot de vaststelling van de
missies van de onderzoeksorganisaties.

Waardering: B 5

(301.)
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Handeling: Het in overeenstemming met de Minister van O&W goedkeuren van
statutenwijzigingen van de Stichting Energieonderzoek Centrum
Nederland.

Periode: 1976-
Bron: Statuten ECN d.d. 20 juli 1976 art. 22 lid 2
Waardering: B 5

(302.)
Handeling: Het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de NV SEP en de

NV Gasunie, inzake oprichting van een nationale databank voor
energieverbruik en -besparing.

Producten: Stichting NEEDIS
Periode: 1993 -1998
Opmerking: De opdracht voor de uitwerking en invulling van Nationaal Energie en

Efficiency Data InformatieSysteem (NEEDIS) is verstrekt aan ECN-
beleidsstudies. De oorspronkelijke naam van de stichting was Nederlands
Energie Efficiëntie Verbruik Informatie Systeem (NEEVIS). Omdat de
reeds bestaande organisatie NEVIS bezwaar had tegen het gebruik van de
naam NEEVIS, is gekozen voor een andere naam. Eind 1998 is de
Stichting Needis opgeheven. De databank is overgegaan naar het CBS.

Bron: Vervolgnota energiebesparing blz 15, HdTK 1993/94 (kamerstuk 23 561
nr 2)

Waardering: B 4

(303.)
Handeling: Het benoemen van het bestuur van de Stichting Projectbeheerbureau

Energie Onderzoek (PEO).
Periode: 1984 -1988
Opmerking: Het bestuur bestond uit elf leden, waaronder de voorzitter. De leden

worden benoemd door de Minister. De Minister wijst uit de leden een
voorzitter en een vice-voorzitter aan. De leden van het bestuur worden
benoemd voor een periode van drie jaar. De vice-voorzitter is een
ambtenaar van DGE.

Waardering: V 10 jaar na pensioen

(304.)
Handeling: Het oprichten, wijzigen en liquideren van de Stichting Voorlichting

Energiebesparing in Nederland.
Producten: statuten
Periode: 1976 -1990
Opmerking: Bij het wijzigen van de statuten dient het dagelijks bestuur te worden

gehoord.
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Bron: HdTK 1974-1975, 13 122, nr. 2: [Eerste] Energienota
Waardering: B 4

(305.)
Handeling: Het benoemen van de leden en plaatsvervangend leden van het dagelijks

bestuur van de Stichting Voorlichting Energiebesparing in Nederland.
Periode: 1976 -1990
Opmerking: Ook benoemt de minister een secretaris die het dagelijks bestuur bijstaat.
Bron: Statuten SVEN art. 7
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(306.)
Handeling: Het vernietigen van geschorste bestuursbesluiten van de Stichting

Voorlichting Energiebesparing in Nederland.
Periode: 1976 -1990
Bron: Statuten SVEN art. 8 lid 7
Waardering: V 3 jaar

(307.)
Handeling: Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting van de Stichting Voorlichting

Energiebesparing in Nederland.
Periode: 1976 -1990
Opmerking: De minister kan de jaarrekening doen controleren door de

accountantsdienst van Economische Zaken.
Bron: Statuten SVEN art. 15
Waardering: V 3 jaar

(308.)
Handeling: Het deelnemen in de Nederlandse Energie Ontwikkelingsmaatschappij

BV (NEOM) met 100%.
Periode: 1976 -1988
Bron: Energierecht, Mr. H.G. de Maar.
Waardering: B 4

(309.)
Handeling: Het aanwijzen van een ambtelijke vertegenwoordiging in de Raad van

Commissarissen van NEOM.
Periode: 1976 -1988
Bron: Energierecht, Mr. H.G. de Maar.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(310.)
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Handeling: Het benoemen van de leden van de Raad van commissarissen van
energiemaatschappijen waarin de staat aandeelhouder is.

Periode: 1976 -
Opmerking: zie rapport Staatsdeelnemingen
Bron: Statuten NEOM BV, Novem BV
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(311.)
Handeling: Het deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van commissarissen

van de NEOM BV en Novem BV.
Periode: 1976 -
Bron: Statuten NEOM BV, Novem BV
Waardering: B 4

(312.)
Handeling: Het sluiten van een basisovereenkomst Novem-Staat ter uitvoering en

financiering van programmaovereenkomsten energie(besparing).
Producten: Overeenkomst dd 12 maart 1984, gewijzigd 1988, 1989 en 1995
Periode: 1984 -
Bron: Dossier Economische Zaken/E/EBD 88001083
Waardering: B 5

(313.)
Handeling: Het sluiten van programmaovereenkomsten energie(besparing) met PEO

en NEOM.
Periode: 1984 -1988
Waardering: B 5

 (314.)
Handeling: Het sluiten van programmaovereenkomsten energie(besparing) met

Novem.
Periode: 1988 -
Bron: Dossier Economische Zaken/DGE/EBD 88001083
Waardering: B 5

(315.)
Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Wetenschapsbeleid tot

instelling van de Landelijke Stuurgroep voor energieonderzoek.
Periode: 1974 -1980
Opmerking: De LSEO werd onder de naam Stuurgroep Nationaal Programma

wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling op het
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gebied van de energie, officieel geïnstalleerd op 4 juni 1974, Stb 1974,
254.

Bron: [Eerste] Energienota, HdTK 1974-1975, 13 122, nr. 2
Waardering: V 10 jaar

(316.)
Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Wetenschapsbeleid m.b.t.

benoemen, schorsen en ontslaan van de voorzitter en de leden van de
Landelijke Stuurgroep voor energieonderzoek.

Periode: 1974-1980
Bron: [Eerste] Energienota.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(318.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de Minister van Wetenschapsbeleid,

instellen en opheffen van een voorlopige Raad voor het
energieonderzoek.

Producten: Kb houdende Instelling van een voorlopige Raad voor het
energieonderzoek Stb. 1980, 135 opgeheven bij Kb Stb. 1983, 705.

Periode: 1980 -1983
Waardering: B 4

(319.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de Minister van Wetenschapsbeleid,

benoemen van de voorzitter en stemhebbende leden van de voorlopige
Raad voor energieonderzoek.

Periode: 1980 -1983
Opmerking: De Minister benoemt in overeenstemming met de voorzitter een secretaris

van de Raad conform art. 8 lid 1.
Bron: Kb houdende Instelling van een voorlopige Raad voor het

energieonderzoek Stb. 1980, 135 art. 6 lid 3.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(320.)
Handeling: Het aanwijzen van een vertegenwoordiger die deel heeft aan de

werkzaamheden van de voorlopige Raad voor energieonderzoek als
adviserend lid.

Periode: 1980 -1983.
Bron: Kb houdende instelling van een voorlopige Raad voor het

energieonderzoek Stb. 1980, 135 art. 7
Waardering: V 10 jaar na einde aanwijzing
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(324.)
Handeling: Het regelen van de aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op

de naleving van de wet energiebesparing toestellen en het regelen van
hun bevoegdheden.

Producten: besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet energiebesparing
toestellen, Stcrt. 1994, 243

Bron: Wet energiebesparing toestellen Stb 1986, 59 art 11 lid 1
Waardering: V 10 jaar na pensioen

B 1 regelen bevoegdheden

(325.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van

de wet energiebesparing toestellen en het regelen van hun bevoegdheden.
Periode: 1994 -
Opmerking: De aangewezen ambtenaren zijn de controleurs van de ECD. Aanwijzing

geschiedt in overeenstemming ministers VROM en V&W. In artikel 12
t/m 16 van de wet energiebesparing toestellen worden de bevoegdheden
van de ambtenaren aangegeven.

Bron: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet energiebesparing
toestellen, Stcrt. 1994, 243

Waardering: V 10 jaar na pensioen
B 1 regelen bevoegdheden

(326.)
Handeling: Het vaststellen, wijzigen en intrekken van een regeling inzake het op

verzoek vergoeden van schade aan een toestel of installatie voortvloeiend
uit onderzoek door ambtenaren van de ECD.

Producten: schadevergoedingsregeling
Bron: AMvB krachtens art 12 lid 2 van de Wet energiebesparing toestellen

(AMvB is er nog niet)
Waardering: V 5 jaar

(327.)
Handeling: Het op verzoek vergoeden van schade aan een toestel of installatie

voortvloeiend uit onderzoek door ambtenaren van de ECD.
Bron: AMvB krachtens art 12 lid 2 van de Wet energiebesparing toestellen

(AMvB is er nog niet)
Waardering: V 7 jaar

(329.)
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Handeling: Het in overeenstemming met de betreffende vakminister aanwijzen van
instellingen die keuringen verrichten van toestellen en installaties
genoemd in art 2 lid 2b van de wet energiebesparing toestellen.

Producten:  Besluit wijziging aanwijzing instelling controle van gastoestellen, besluit
aanwijzing instelling rendementsbeoordeling cv-ketels

Periode: 1986 -
Opmerking: Op basis van zowel de Wet energiebesparing toestellen als het besluit

gastoestellen Stb 1992, 124, art. 7 wordt door ministers van Economische
Zaken en WVC aangewezen NV VEG Gasinstituut (GIVEG keur). Op
basis van zowel de Wet energiebesparing toestellen als het besluit
rendementseisen cv-ketels Stb. 1993, 24, art. 8 door de ministers van
Economische Zaken en VROM aangewezen Gastec NV (GASTEC keur)

Bron: Wet energiebesparing toestellen Stb 1986, 59 art 4 lid 1
Waardering: V 10 jaar

(330.)
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van WVC aanwijzen van

normen voor veiligheid en doelmatig energiegebruik van gastoestellen en
toebehoren.

Producten: voorschriften
Periode: 1992 -
Opmerking: Deze normen moeten eerst door de Europese normalisatielichamen zijn

vastgesteld en in het publicatieblad van de EG zijn bekendgemaakt.
Bron: Besluit gastoestellen Stb 1992, 124, art. 4
Waardering: V 10 jaar

(334.)
Handeling: Het zich door de Raad voor de Certificatie laten informeren over het

functioneren van de Gastec NV.
Producten: verslagen
Periode: 1993 -
Opmerking: Gastec geeft een schriftelijke verklaring af aan de minister van

Economische Zaken dat tegen deze informatie geen bezwaar bestaat en
zich niet zal beroepen op enige geheimhoudingsverplichting van de RvC
jegens Gastec.

Bron: Besluit aanwijzing instelling rendementsbeoordeling cv-ketels Stcrt.
1993, 184, art. 8

Waardering: V 3 jaar

(335.)
Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en

instellingen betreffende energiebesparing en duurzame energie.
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Producten: bijvoorbeeld brieven en notities
Periode: 1973-
Waardering:      V 3 jaar

(336.)
Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van

energiebesparing en duurzame energie.
Producten: bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal
Waardering:      B (3) Van het voorlichtingsmateriaal wordt één exemplaar bewaard

V 3 jaar

(337.)
Handeling: Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die

actief zijn op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.
Producten: bijvoorbeeld beschikkingen
Periode: 1973-
Waardering: V 10 jaar

(338.)
Handeling: Het ontwerpen en uitvoeren van fiscale regelingen die ondernemers

stimuleren te investeren in energiebesparing of duurzame energie.
Producten: bijvoorbeeld EIA
Periode: 1997-
Bron: Publicatie op het EZ-web van de Directie Voorlichting, 14 januari 1997
Waardering: B 1,5

(339.)
Handeling: Het voorbereiden van het strategisch lange termijn beleid op het gebied

van energiebesparing.
Producten: o.a. nota’s energiebesparing 1990 en 1993 en energiebesparingsbeleid

1995
Periode: 1974 -
Bron: [Eerste] Energienota, HdTK 1974-1975, 13 122 nrs. 1-2
Waardering: B 1

(340.)
Vervallen.

(341.)
Handeling: Het onderhandelen over en sluiten van meerjarenafspraken met specifieke

profit en non-profit sectoren inzake energiebesparing.
Producten: meerjarenafspraken (MJA’s)
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Periode: 1992 -
Opmerking: MJA’s worden onder andere gesloten met de dienstensector (bank,

luchtvaart, verzekeringsmaatschappijen), non-profitsector (beroeps- en
volwassenen educatie, hbo, intramurale gezondheidszorg), glastuinbouw
(bloembollen en paddestoelen) en de industriesector.
De financiële instrumenten die Economische Zaken anno 1994 gebruikt
voor het opzetten en uitvoeren van de meerjarenafspraken zijn: de
subsidieregeling energiebesparing- en milieuadviezen, het besluit
subsidies energiebesparingtechnieken de subsidieregeling tenders
industriële energiebesparing en de Novem-programma’s gericht op de
industrie.

Bron: Meerjarenafspraken over energie-efficiency, Resultaten 1996, Ministerie
van Economische Zaken. Den Haag 1997.

Waardering: B 1,5

(342.)
Handeling: Het jaarlijks rapporteren aan de Tweede Kamer over de voortgang van

het energiebesparingsbeleid en de bereikte resultaten.
Producten: o.a. rapportages, memories van toelichting.
Periode: 1980 -
Opmerking: Rapportages kunnen vergezeld gaan van voorstellen tot

beleidsbijstellingen met inbegrip van eventuele herverdeling van
budgetten.

Bron: Nota energiebeleid blz 71, HdTK 1979-1980, 15 802, nrs. 1-2,
Vervolgnota energiebesparing blz 15, HdTK 1993-1994, 23 561, nr. 2

Waardering: B 3

(343.)
Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van

wetten op het gebied van energiebesparing.
Producten: o.a. Wet energiebesparing toestellen
Periode: 1974 -
Bron: Energienota 1974, HdTK 1974-1975, kamerstuk 13 122, nrs. 1-2.
Waardering: B 1

(344.)
Handeling: Het verlenen van vrijstelling en, op aanvrage, ontheffing van

voorschriften vastgesteld op grond van de Wet energiebesparing
toestellen.

Periode: 1986 -
Opmerking: In overeenstemming met Ministers van VROM en V&W
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Bron: AMvB krachtens art 19 van de Wet energiebesparing toestellen (AMvB
is er nog niet)

Waardering: V 10 jaar

(345.)
Vervallen.

(346.)
Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van

AMvB’s op het gebied van energiebesparing.
Producten: o.a.

- Besluit aanwijzing ministers Wet energiebesparing toestellen, Stb. 1988,
494

- Besluit gastoestellen, Stb. 1992, 124
- Besluit rendementseisen cv-ketels, Stb. 1993, 24
- Besluit tot wijziging van het Besluit rendementseisen cv-ketels,

Stb.1993, 722
- Besluit houdende wijziging van enige AMvB’s ter voldoening aan de

Richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen inzake CE-
markering;

- Besluit rendementseisen cv-ketels, Stb. 1994, 829
- Besluit etikettering energieverbruik koel- en vriesapparatuur, Stb. 1994,

673
- Kaderbesluit etiketting energieverbruik huishoudelijke apparatuur, Stb.

1995, 471
* Besluit subsidies energiezuinige en emissiearme verwarmingstoestellen

Stb. 1993, 53 ingetrokken Stb. 1994, 147, in overeenstemming met de
Minister van VROM

* Besluit subsidies energiebesparingtechnieken Stb. 1993, 186 laatstelijk
gewijzigd Stb. 1995, 148,

* Besluit subsidies energieprogramma’s Stb. 1994, 204
Periode: 1993 -
Opmerking: De AMvB’s voorafgegaan door een * zijn gebaseerd op de Kaderwet

verstrekking financiële middelen, de overige AMvB’s op de Wet
energiebesparing toestellen. Voor de AMvB’s krachtens de Wet
energiebesparing toestellen geldt: een AMvB krachtens art. 2, 4, 5, 11,
18, 19, 20 en 21 wordt voorgedragen in overeenstemming met de
Minister van VROM; voor art. 2, 4, 5, 6, 11, 17, 18, 19, 20 en 21 in
overeenstemming met de Minister van V&W; voor art. 11 en 18 in
overeenstemming met de Ministers van LNV en WVC. Bij alle AMvB’s
dient de Algemene Energieraad te worden gehoord.
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Het Besluit subsidies windenergie is hier niet genoemd, maar wordt apart
behandeld onder de paragraaf windenergie. Ook het Besluit tenders
industriële energiebesparing wordt hier niet genoemd. Die wordt apart
behandeld onder de paragraaf handelingen sector industrie.

Bron: Wet energiebesparing toestellen Stb. 1986, 59, vermelding
energieverbruik op etikettering koel- en vriesapparatuur, 92/75/EEG
PbEG L 297 en uitvoeringsbepaling koel- en vriesapparatuur 94/2/EEG
PbEG L 45, aanpassing wetgeving Lidstaten inzake veiligheid en
energiegebruik van gastoestellen 90/396/EEG PBEG L 196,
rendementseisen nieuwe olie- en gasgestookte cv ketels 92/42/EEG PbEG
L 167, Kaderwet verstrekking financiële middelen Economische Zaken
Stb. 1991, 767 laatstelijk gewijzigd Stb. 1993, 767

Waardering: B 1

(348.)
Handeling: Het vaststellen van ministeriële subsidieregelingen op het gebied van

energiebesparing.
- Subsidiebeschikking advisering energiebesparing in bedrijven
Stcrt. 1977, 173, ingetrokken bij Stcrt. 1983, 168 wordt dan WKK 1983,
- Steun voor demonstratieprojecten energiebesparing Stcrt. 1977, 208,
ingetrokken Stcrt. 1983, 253 wordt dan WKK 1984,
- Subsidiebeschikking energiebesparende investeringen in bedrijven
Stcrt. 1977, 175, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1978, 137,
- Subsidieregeling advisering energiebesparing  en WKK 1983 Stcrt.
1983, 168, ingetrokken Stcrt. 1983, 253 wordt nieuwe regeling
- Steunregeling advisering energiebesparing, WKK en
demonstratieprojecten energiebesparing 1984 Stcrt. 1983, 253 wordt
gewijzigd in Stcrt. 1985, 86 , en heet dan
- Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie Stcrt. 1985, 115
ingetrokken bij Stcrt. 1987, 250
- Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie 1988
Stcrt. 1987, 250 ingetrokken bij Stcrt. 1990, 98
- Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie 1990
Stcrt. 1990, 98 ingetrokken bij Stcrt. 1990, 251
- Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie 1991
Stcrt. 1990, 251
- Subsidieregeling energiebesparing in bestaande gebouwen Stcrt. 1991,
250 ingetrokken bij Stcrt. 1994, 51 looptijd tot 1 april 1994,
- Subsidieregeling energiebesparings- en milieuadviezen en
haalbaarheidsonderzoeken WKK 1991 Stcrt. 1990, 252 ingetrokken Stcrt.
1992,48 deels verder via
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- Subsidieregeling energiebesparing- en milieuadviezen 1992 Stcrt. 1992,
48 gewijzigd Stcrt. 1993, 14 verder jaarlijks budget
- Regeling financiële bijdragen energieprogramma’s Stcrt. 1992, 63
vervangen bij
- Besluit subsidies energieprogramma’s Stb. 1994, 204,
- Uitvoeringsregeling energieprogramma’s Stcrt. 1994, 247
- Besluit subsidie energiezuinige en emissiearme verwarmingstoestellen
(SEEV).

Periode: 1977 -
Opmerking: Subsidieregelingen die uitsluitend bestemd zijn voor één  sector of

duurzame energiebron worden daar behandeld.
Bron: Energienota 1974, bijlage HdTK 1974/75 (kamerst 13122), vanaf

december 1991 wordt de grondslag gevormd door de Kaderwet
verstrekking financiële middelen Economische Zaken Stb. 1991, 767
laatstelijk gewijzigd Stb. 1993, 650.

Waardering: B 5

(349.)
Handeling: Het laten verrichten van evaluatieonderzoek van AMVB’s en ministeriële

regelingen op het gebied van energiebesparing.
Producten: onderzoeksrapporten
Periode: 1985 -
Bron: Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie Stcrt. 1985, 115 art.

6 lid onder f.
Waardering: B 2

(350.)
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van Financiën vaststellen van

een ministeriële subsidieregeling waarbij, op basis van de wet inkomsten
belasting, toeslagen worden verstrekt voor energiebesparende
investeringen.

Producten: Aanwijzingsbeschikking energietoeslag Wet Investeringsrekening Stcrt.
1980, 136

Periode: 1980 - 1987
Opmerking: De uitvoering ligt bij de DIR.
Bron: Wet op de inkomsten belasting Stb. 1964, 519 art. 61eb, Wet

investeringsrekening Stb 1980, 389 ingetrokken bij Stb. 1987, 624
Waardering: B 5

(351.)
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van VROM vaststellen van

ministeriële subsidieregelingen op het gebied van energiebesparing.
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Producten: - Beschikking geldelijke steun beperking energieverbruik in de non-profit
sector Stcrt. 1981, 22 ingetrokken bij Stcrt. 1984, 69
- Regeling geldelijke steun beperking energieverbruik in de non-profit
sector 1984 Stcrt. 1984, 69 ingetrokken bij 1987, 250
- Bijdrageregeling NOx-arme verwarmingstoestellen Stcrt. 1990, 214
ingetrokken bij Stcrt. 1991, 250
- Subsidieregeling Nox-arme en energiezuinige verwarmingstoestellen
Stcrt. 1990, 252 laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1991, 250

Periode: 1980 -
Opmerking: Subsidieregelingen die uitsluitend bestemd zijn voor één  sector of

duurzame energiebron worden daar behandeld. Bijvoorbeeld Regeling
milieupremie windenergie wordt in paragraaf 3 onder 2.1 behandeld.

Bron: Energienota 1974, bijlage HdTK 1974-1975, 13 122
Waardering: B 5

(352.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van VROM, opstellen van een

aandachtspuntenlijst voor energiebesparing en ruimtelijke ordening ten
behoeve van alle gemeenten in Nederland.

Producten: aandachtspuntenlijst
Periode: 1981-1983
Opmerking: Het AER-advies “energiebesparing en ruimtelijke ordening” (1981)

vormde de aanleiding voor het opstellen van deze lijst. Het advies stelde
onder meer dat provincies en gemeenten in het kader van streek-,
structuur- en bestemmingsplannen aandacht zouden moeten besteden aan
ruimtelijke inpassing van wind- en zonne-energie

Bron: Energierecht, pagina 123 en 124, Maar H.G. de, Alphen aan de Rijn 1987
Waardering: B 1

(353.)
Vervallen.

(354.)
Handeling: Het voeren van overleg met de energiedistributiesector en de minister van

VROM over de uitvoering van het Milieu Actie Plan.
Producten: Sets met afspraken, o.a. met EnergieNed.
Periode: 1991 -
Bron: Nationaal Milieubeleidsplan actiepunt nr. 146.
Waardering: B 5

(355.)
Handeling: Het goedkeuren van wijzigingen in de MAP-toeslag.
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Periode: 1991-
Bron: Uitgangspunten voor het tweede Milieu Actie Plan van de

energiedistributiesector, EnergieNed, Arnhem 1993.
Waardering: B 5

(356.)
Handeling: Het tijdig voorlichten van het bedrijfsleven inzake voorschriften

betreffende etikettering en productinformatie over het energieverbruik
van huishoudelijke apparaten en het verbruik van andere hulpbronnen.

Periode: 1992 -
Bron: Richtlijn 92/75/EEG PbEG L 297 art. 7, onderdeel c
Waardering: V 5 jaar

(357.)
Handeling: Het voorbereiden van voorlichtingscampagnes via massamedia, onderwijs

en nutsbedrijven ter bevordering van energiebesparing bij de consument
en het bedrijfsleven.

Producten: brochures, McPower energiekoffer, tv spots
Periode: 1989 -
Opmerking: Veel campagnes worden verricht in samenwerking met andere

departementen zoals V&W, OCW, VROM en LNV.
Bron: Nota energiebesparing HdTK 1989-1990, 21 570
Waardering: V 5 jaar. Eén exemplaar van het eindproduct wordt bewaard.

(358.)
Handeling: Het via de begroting financieren van onderzoek naar en toepassing van

technologie op het gebied van energiebesparing, waarvoor geen
subsidieregeling geldt.
- toepassing energiebesparingtechnologie en duurzame energie
- onderzoek en ontwikkelingswerk op energiegebied
- energieonderzoek door Energie Centrum Nederland en TNO

Periode: 1976 -
Bron: Memories van toelichting Economische Zaken begroting 1990-1995, nota

energiebesparingsbeleid, HdTK 1994-1995, 24 242, nr. 1 bijlage 2 blz. 15
Waardering: V 10 jaar

(359.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens de subsidiebeschikking

advisering energiebesparing in bedrijven.
Periode: 1977 -1983
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Opmerking:  De uitvoering ligt bij Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland
(SVEN). Deze regeling gaat over in de subsidieregeling advisering
energiebesparing en WKK 1983.

Bron: Subsidiebeschikking advisering energiebesparing in bedrijven Stcrt.
1977, 173 ingetrokken bij Stcrt. 1983, 168

Waardering: V 7 jaar

(360.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens de subsidiebeschikking

energiebesparende investeringen in bedrijven.
Periode: 1977 -1979
Opmerking: De uitvoering ligt bij Economische Zaken zelf.
Bron: Subsidiebeschikking energiebesparende investeringen in bedrijven Stcrt.

1977, 175 laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1978, 137
Waardering: V 7 jaar

(361.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens de regeling Steun voor

demonstratieprojecten energiebesparing.
Periode: 1977 -1983
Opmerking:  De uitvoering ligt bij Economische Zaken zelf. Deze regeling gaat over in

de subsidieregeling advisering energiebesparing, WKK en
demonstratieprojecten energiebesparing 1984.

Bron: Steun voor demonstratieprojecten energiebesparing Stcrt. 1977, 208
ingetrokken bij Stcrt. 1983, 253

Waardering: V 7 jaar

(362.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens de Subsidieregeling

advisering energiebesparing en WKK 1983.
Periode: 1983.
Opmerking: De uitvoering ligt voor energiebesparingadviezen bij SVEN voor

haalbaarheidsonderzoeken bij de Nederlandse Energie
Ontwikkelingsmaatschappij bv (NEOM). Deze regeling gaat over in
Steunregeling energiebesparing, WKK en demonstratieprojecten
energiebesparing 1984.

Bron: Steunregeling advisering energiebesparing en WKK 1983 Stcrt. 1983,
168 ingetrokken bij Stcrt. 1983, 253

Waardering: V 7 jaar

(363.)
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Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens de Steunregeling
advisering energiebesparing, WKK en demonstratieprojecten
energiebesparing 1984 / Steunregeling energiebesparing en
stromingsenergie.

Periode: 1984 - 1987
Opmerking: De uitvoering ligt voor energiebesparingadviezen bij SVEN, voor

haalbaarheidsonderzoeken, demonstratieprojecten en aanschaf
windturbines bij NEOM BV en voor ontwikkelingsprojecten
windturbines bij Stichting Projectbeheer Energie Onderzoek (PEO). Deze
regeling gaat verder via steunregeling energiebesparing en
stromingsenergie 1988.

Bron: Steunregeling advisering energiebesparing, WKK en
demonstratieprojecten energiebesparing 1984 Stcrt. 1983, 253 en
Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie Stcrt. 1985, 86
ingetrokken bij Stcrt. 1987, 250

Waardering: V 7 jaar

(364.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens Steunregeling

energiebesparing en stromingsenergie 1988.
Periode: 1988 -1990
Opmerking: De uitvoering ligt voor energiebesparingadviezen bij SVEN voor

haalbaarheidsonderzoeken, demonstratieprojecten en investeringen in
windturbines bij NEOM BV, voor ontwikkelingsprojecten windturbines
bij PEO en voor investeringen in energiebesparingtechnieken en
diversificatie bij de Dienst Investeringsrekening (DIR). Deze regeling
gaat verder bij Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie 1990.

Bron: Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie 1988 Stcrt. 1987,
250 ingetrokken bij Stcrt. 1990, 98

Waardering: V 7 jaar

(365.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens Steunregeling

energiebesparing en stromingsenergie 1990.
Periode: 1990.
Opmerking: Via Budget Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie 1990

Stcrt. 1991, 35 werd 40 miljoen extra toegezegd op subsidie aanvragen
ingediend voor 31 december 1990. De uitvoering ligt voor
energiebesparingadviezen haalbaarheidsonderzoeken,
demonstratieprojecten en voor ontwikkelingsprojecten en investeringen in
windturbines bij de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu
BV (Novem), voor investeringen voor energiebesparing in bestaande
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gebouwen bij Energiedistributiebedrijven en voor aanvragen van
energiedistributiebedrijven en investeringen in
energiebesparingtechnieken en diversificatie bij de DIR.

Bron: Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie 1990 Stcrt. 1990, 98
ingetrokken 1990, 251

Waardering: V 7 jaar

(366.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens Steunregeling

energiebesparing en stromingsenergie 1991.
Periode: 1991 -
Opmerking: De uitvoering ligt voor energiebesparingadviezen

haalbaarheidsonderzoeken, demonstratieprojecten en voor
ontwikkelingsprojecten en investeringen in windturbines bij de
Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem), voor
investeringen voor energiebesparing in bestaande gebouwen bij
Energiedistributiebedrijven en voor aanvragen van
energiedistributiebedrijven en investeringen in
energiebesparingtechnieken en diversificatie bij de DIR.

Bron: Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie 1991 Stcrt. 1990,
251 laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1992, 111

Waardering: V 7 jaar

(367.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens de Subsidieregeling

energiebesparing in bestaande gebouwen.
Periode: 1991-1994
Opmerking: De uitvoering ligt bij energiedistributiebedrijven zoals genoemd in

bijlage I van de regeling, als energiedistributiebedrijven de aanvragers
zijn bij Economische Zaken. Financiering van deze regeling gebeurde
voor 50% door de energiedistributiebedrijven. Na 1 april 1994 zijn de
energiedistributiebedrijven helemaal belast met het financieren en
uitvoeren van de subsidiëring.

Bron: Subsidieregeling energiebesparing in bestaande gebouwen Stcrt. 250
ingetrokken bij Stcrt. 1994, 51

Waardering: V 7 jaar

(368.)
Handeling: Het beschikken op subsidieaanvragen krachtens Regeling financiële

bijdragen energieprogramma’s.
Periode: 1992 -1994
Opmerking: De uitvoering ligt bij Novem.
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Bron: Regeling financiële bijdragen energieprogramma’s Stcrt. 1992, 63 wordt
Besluit subsidies energieprogramma’s Stb. 1994, 204

Waardering: V 7 jaar

(369.)
Handeling: Het beschikken op subsidieaanvragen krachtens Subsidieregeling

energiebesparing- en milieuadviezen en haalbaarheidsonderzoeken WKK
1991.

Periode: 1991-1992
Opmerking: De uitvoering ligt bij Novem.
Bron: Subsidieregeling energiebesparing- en milieuadviezen en

haalbaarheidsonderzoeken WKK 1991 Stcrt. 1990, 252 ingetrokken bij
Stcrt. 1992, 48

Waardering: V 7 jaar

(370.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens Subsidieregeling

energiebesparing- en milieuadviezen 1992.
Periode: 1992- (vanaf 1994 jaarlijks budget)
Opmerking: De uitvoering ligt bij Novem.
Bron: Subsidieregeling energiebesparing- en milieuadviezen 1992 Stcrt. 1992,

48 laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1993, 14
Waardering: V 7 jaar

(371.)
Handeling: Het beschikken op subsidieaanvragen krachtens het Besluit subsidies

energiezuinige en emissiearme verwarmingstoestellen.
Periode: 1993 -1994
Bron: Besluit subsidies energiezuinige en emissiearme verwarmingstoestellen

Stb. 1993, 53 ingetrokken bij Stb. 1994, 147
Waardering: V 7 jaar

(372.)
Handeling: Het beschikken op subsidieaanvragen krachtens het Besluit subsidies

energiebesparingtechnieken
Periode: 1993 -
Bron: Besluit subsidies energiebesparingtechnieken Stb. 1993, 186 laatstelijk

gewijzigd Stb. 1995, 148
Waardering: V 7 jaar

(373.)
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Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens het Besluit subsidies
energieprogramma’s.

Periode: 1994 -
Bron: Besluit subsidies energieprogramma’s Stb. 1994, 204
Waardering: V 7 jaar

(374.)
Handeling: Het beschikken op bezwaarschriften tegen beschikkingen op subsidie

aanvragen krachtens
- Subsidiebeschikking advisering energiebesparing in bedrijven
- Subsidiebeschikking energiebesparende investeringen in bedrijven
- Steun voor demonstratieprojecten energiebesparing
- Subsidieregeling advisering energiebesparing en WKK 1983 en 1984
- Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie, 1988, 90’ en 91’
- Subsidieregeling NOX-arme en energiezuinige verwarmingstoestellen
- Subsidieregeling energiebesparing in bestaande gebouwen
- Subsidieregeling energiebesparing- en milieuadviezen en
  haalbaarheidsonderzoeken WKK 1991,
- Subsidieregeling energiebesparing- en milieuadviezen 1992
- Regeling financiële bijdragen energieprogramma’s
- Besluit subsidies energieprogramma’s
- Besluit subsidies energiebesparingtechnieken
- Besluit subsidies energieprogramma’s.

Periode: 1977 -
Bron: Bepalingen uit subsidieregelingen en -besluiten energiebesparing
Waardering: V 7 jaar

 (375.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens de

Aanwijzingsbeschikking energietoeslag Wet Investeringsrekening.
Periode: 1980 -1987
Bron: Aanwijzingsbeschikking energietoeslag Wet Investeringsrekening Stcrt.

1980, 136
Waardering: V 7 jaar

(376.)
Handeling: Het beschikken op bezwaarschriften tegen beschikkingen op subsidie

aanvragen krachtens de Aanwijzingsbeschikking energietoeslag Wet
Investeringsrekening.

Periode: 1980 -1988
Bron: Aanwijzingsbeschikking energietoeslag Wet Investeringsrekening Stcrt.

1980, 136
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Waardering: V 7 jaar

(378.)
Handeling: Het leveren van een bijdrage aan het beschikken op subsidie aanvragen

door de Minister van VROM krachtens de Beschikking geldelijke steun
beperking energieverbruik in de non-profit sector.

Periode: 1981-1984
Opmerking: De uitvoering ligt bij VROM
Bron: Beschikking geldelijke steun beperking energieverbruik in de non-profit

sector Stcrt. 1981, 22 ingetrokken Stcrt. 1984, 69
Waardering: V 7 jaar

(380.)
Handeling: Het leveren van een bijdrage aan het beschikken op subsidie aanvragen

door de Minister van VROM krachtens de Regeling geldelijke steun
beperking energieverbruik in de non-profit sector.

Periode: 1984 -1987
Opmerking: De uitvoering ligt bij VROM.
Bron: Regeling geldelijke steun beperking energieverbruik in de non-profit

sector Stcrt. 1984, 69 ingetrokken bij Stcrt. 1987, 250
Waardering: V 7 jaar

(382.)
Handeling: Het leveren van een bijdrage aan het beschikken op subsidie aanvragen

door de Minister van VROM krachtens de Bijdrageregeling Nox-arme
verwarmingstoestellen.

Periode: 1990 -1991
Opmerking: Uitvoering ligt bij de DIR, deels bij een energiedistributiebedrijf en bij

VROM.
Bron: Bijdrageregeling Nox-arme verwarmingstoestellen Stcrt. 1990, 214

ingetrokken bij Stcrt. 1991, 250
Waardering: V 7 jaar

(383.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens de Subsidieregeling

Nox- arme en energiezuinige verwarmingstoestellen.
Periode: 1990 -1994
Opmerking: De uitvoering ligt bij een energiedistributiebedrijf zoals genoemd in

Bijlage I v.d. regeling, als de aanvrager een energiedistributiebedrijf is
ligt de uitvoering bij de DIR.
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Bron: Subsidieregeling Nox-arme en energiezuinige verwarmingstoestellen
Stcrt. 1990, 252 laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1992, 9 looptijd tot 1 april
1994.

Waardering: V 7 jaar

(385.)
Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van VROM, inzake het beschikken

op bezwaarschriften tegen beschikkingen op subsidie aanvragen
krachtens:
- Beschikking geldelijke steun beperking energieverbruik in de non-profit
sector Stcrt. 1981, 22 ingetrokken bij Stcrt. 1984, 69
- Regeling geldelijke steun beperking energieverbruik in de non-profit
sector 1984 Stcrt. 1984, 69 ingetrokken bij 1987, 250
- Bijdrageregeling NOx-arme verwarmingstoestellen Stcrt. 1990, 214
ingetrokken bij Stcrt. 1991, 250.

Periode: 1981-1991
Bron: Bepalingen uit de subsidieregelingen
Waardering: V 7 jaar

(386.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van VROM, beschikken op

bezwaarschriften tegen beschikkingen op subsidie aanvragen krachtens:
- Subsidieregeling Nox-arme en energiezuinige verwarmingstoestellen
- Besluit subsidies energiezuinige en emissiearme verwarmingstoestellen.

Periode: 1990 -1995
Bron:  Subsidieregeling Nox-arme en energiezuinige verwarmingstoestellen

Stcrt. 1990, 252 laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1991, 250 en Besluit subsidies
energiezuinige en emissiearme verwarmingstoestellen Stb. 1993, 53
ingetrokken bij Stb. 1994, 147

Waardering: V 7 jaar

(387.)
Handeling: Het instellen van een programmavoorbereidingscommissie rationeel

energiegebruik in de industrie (PVC-REI) ter voorbereiding van een
programma van onderzoek ten behoeve van rationeel energiegebruik in
de industrie.

Periode: 1982 -
Opmerking: Karakter: ambtelijke commissie. De instellingsbeschikking werkt terug

tot 23 april 1982. De commissie is op 01 maart 1985 opgeheven.
Bron: Instellingsbeschikking no 682/1042, 14 oktober 1982.
Waardering: B 4
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(389.)
Vervallen.

(390.)
Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met PEO en NEOM voor de uitvoering

van energieprogramma’s voor de sector industrie.
Producten: programmaovereenkomsten
Periode: 1984 -1988
Bron: Rijksbegroting 1984 HdTK 1983-1984, 18 100, nr. 111
Waardering: B 5

(391.)
Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met de Novem voor de uitvoering van

energieprogramma’s voor de sector industrie.
Producten: programmaovereenkomsten
Periode: 1988 -
Opmerking: De Novem heeft bevoegdheid namens Economische Zaken verschillende

subsidieregelingen uit te voeren, Economische Zaken is opdrachtgever en
Novem opdrachtnemer. Op basis van onderhandelingen, worden
programmaovereenkomsten gesloten, waarin vastligt welke taken door
Novem moeten worden uitgevoerd. Voor deze diensten stelt Economische
Zaken de overeengekomen middelen ter beschikking, ter dekking van de
begrote mensuren en studiekosten, alsmede van de financiële middelen
voor door derden uit te voeren projecten.

Bron: Rijksbegroting 1984 HdTK 1983-1984, 18 100, nr. 111
Waardering: B 5

(392.)
Handeling: Het vaststellen van ministeriële subsidieregelingen op het gebied van

energiebesparing t.b.v. de sector industrie, waarbij onder meer het
jaarlijks subsidiebudget wordt vastgesteld.

Producten: - Subsidieregeling tenders industriële energiebesparing Stcrt. 1990, 211
ingetrokken bij Stcrt. 1992, 48
- Subsidieregeling tenders industriële energiebesparing 1992 Stcrt. 1992,
48 ingetrokken bij Besluit tenders industriële energiebesparing Stb. 1994,
176, art. 24,
- Subsidieregeling energiebesparingtechnieken Stcrt. 1991, 250
ingetrokken via Besluit subsidies energiebesparingtechnieken Stb. 1993,
186

Periode: 1990 -1994
Bron: Kaderwet verstrekking financiële middelen Economische Zaken Stb.

1991, 767 laatstelijk gewijzigd  Stb. 1993, 650, art. 2
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Waardering: B 5

(393.)
Handeling: Het voorbereiden van AMvB’s op het gebied van energiebesparing in de

industriële sector.
Producten: Besluit tenders industriële energiebesparing Stcrt. 1994, 176
Periode: 1993 -
Bron: Kaderwet verstrekking financiële middelen Economische Zaken Stb.

1991, 767 laatstelijk gewijzigd Stb. 1993, 650, art. 2
Waardering: B 1

(394.)
Handeling: Het vaststellen van ministeriële regelingen ter uitvoering van het Besluit

tenders industriële energiebesparing.
Producten: Ministeriële regelingen betreffende:

- programma’s met een beschrijving van activiteiten en soorten projecten
gericht op energiebesparing en de bedrijfstakken waar ze voor gelden
- ontwerpen en vaststellen van modellen van formulieren voor subsidie
aanvragen
- subsidiebedragen per kalenderjaar
- periodes waarbinnen subsidieaanvragen moeten zijn ontvangen

Periode: 1994 -
Bron: Besluit tenders industriële energiebesparing Stb. 1994, 176
Waardering: B 5

(395.)
Handeling: Het instellen van een beoordelingscommissie tenders industriële

energiebesparing.
Periode: 1990 -
Opmerking: De leden worden benoemd op voordracht van de Novem.
Bron: Subsidieregeling tenders industriële energiebesparing Stcrt. 1990, 211
                          art.5.
Waardering: B 4

(396.)
Handeling: Het, op voordracht van de Novem, benoemen van de leden van de

Adviescommissie industriële energiebesparing.
Producten: Aanstellingsbeschikking
Periode: 1994 -
Opmerking: De leden worden telkens voor een periode van 2 jaar benoemd en zijn te

allen tijde opnieuw benoembaar.
Bron: Besluit tenders industriële energiebesparing Stb. 1994, 176 art. 5
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Waardering: V 5 jaar na einde lidmaatschap

(398.)
Handeling: Het beschikken, mede op basis van adviezen van de Adviescommissie

industriële energiebesparing, op subsidieaanvragen krachtens het besluit
tenders industriële energiebesparing.

Producten: beschikkingen
Periode: 1994 -
Bron: Besluit tenders industriële energiebesparing Stb. 1994, 176
Waardering: V 7 jaar

(399.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens de Subsidieregeling

tenders industriële energiebesparing.
Periode: 1991-1992 (11 maart)
Opmerking: De uitvoering ligt bij de Novem.
Bron: Subsidieregeling tenders industriële energiebesparing Stcrt. 1990, 211

ingetrokken bij Stcrt. 1992, 48
Waardering: V 7 jaar

(400.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens de Subsidieregeling

tenders industriële energiebesparing 1992.
Periode: 1992 -1994
Opmerking: De uitvoering ligt bij Novem.
Bron: Subsidieregeling tenders industriële energiebesparing Stcrt. 1992, 48

ingetrokken bij Stb. 1994, 176
Waardering: V 7 jaar

(401.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens de Subsidieregeling

energiebesparingtechnieken.
Periode: 1992-1993
Opmerking: De uitvoering ligt bij de DIR. Subsidieregeling is overgegaan in besluit

subsidies energiebesparingtechnieken.
Bron: Subsidieregeling energiebesparingtechnieken Stcrt. 1991, 250

ingetrokken Stb. 1983, 186
Waardering: V 7 jaar

(402.)
Handeling: Het beschikken op bezwaarschriften tegen beschikkingen op subsidie

aanvragen krachtens:
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- Subsidieregeling energiebesparingtechnieken
- Subsidieregeling tenders industriële energiebesparing, en ‘92
- Besluit tenders industriële energiebesparing.

Periode: 1990 -
Bron: aangegeven in subsidieregelingen
Waardering: V 7 jaar

(403.)
Handeling: Het, in overleg met de minister van VROM, jaarlijks vaststellen van een

lijst met milieuvriendelijke en energiebesparende technieken.
Producten: lijsten
Periode: 1993 - (of eerder)
Opmerking: Deze lijst wordt opgesteld in het kader van de regeling VA-MIL

Vervroegde Afschrijving Milieu-investering onderdeel
energiebesparingtechnieken De minister van Financiën stelt jaarlijks een
maximum bedrag beschikbaar voor de regeling.

Bron: Brochure energiebesparing in de industrie 1994 p. 11, MEZ ‘s-
Gravenhage, 1994.

Waardering: B 5

(404.)
Handeling: Het instellen van een commissie die zich richt op het analyseren van

problemen en het geven van maatregelen ter oplossing van die
problemen, bij toepassing van WKK in de industrie.

Producten: Commissies Warmte/Kracht-koppeling in de industrie I en II
Periode: 1978 -
Bron: adviesrapport van de AER: energiebesparing in bedrijven (augustus

1978), HdTK 1980-1981, 16 566, nr. 1 blz. 1
Waardering: B 4

(406.)
Handeling: Het, in samenwerking met de belanghebbenden, oprichten van een

projectbureau Warmte/Kracht (PWK) dat zich speciaal richt op het geven
van voorlichting over en advisering van WKK projecten.

Periode: 1987-1990
Opmerking: De belanghebbenden zijn VEEN, VEGIN en Gasunie, dezen hebben in

1991 dit bureau overgenomen door er een Projectbureau W/K BV van te
maken. De activiteiten van het PWK waren het produceren van
informatieve publicaties, begeleiding en advisering van WKK-projecten,
het stimuleren van de totstandkoming van joint ventures van industrie en
nutsector tbv investeringen in WKK. Naast het PWK waren er nog een
stuurgroep van het PWK ( in de periode 1988-1989) en een
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Adviescommissie Warmte/Kracht (AWK) die in 1990 de taak van de
stuurgroep overnam.

Bron: Nota Energiebesparing pagina 88, HdTK 1989-1990,  21 570, nrs 1-2.
Waardering: B 4

(407.)
Handeling: Het vaststellen van subsidieregelingen op het gebied van Warmte/Kracht

Koppeling
Producten: o.a. Subsidieregeling nieuwe energie-efficiënte combinaties met w/k

systemen (NEWS).
Periode: 1978 -
Bron: Stimuleringsregelingen voor energiebesparing en duurzame energie,

Ministerie van Economische Zaken. Den Haag 1998.
Waardering: B 5

(408.)
Handeling: Het beschikken op subsidieaanvragen voor Warmte/Kracht installaties en

WKK stadsverwarmingprojecten.
Periode: 1988 -
Bron: Subsidieregeling Energiebesparing en Stromingsenergie (SES) Stcrt.
 1985, 115.
Waardering: V 10 jaar

(409.)
Handeling: Het verlenen van financiële steun aan stadsverwarmingbedrijven om te

komen tot sluitende saneringsplannen.
Periode: 1989 -
Opmerking: De saneringsplannen worden beoordeeld door een commissie van

deskundigen die verslag uitbrengt aan de minister van Economische
Zaken.

Bron: Nota Energiebesparing pagina 89, HdTK 1993-1994, 23 561, nr. 2
Waardering: V 10 jaar

(410.)
Handeling: Het leveren van bijdragen voor de toepassing van Warmte/Kracht

koppeling bij stadsverwarming in dichtbebouwde gebieden en grote
nieuwbouw locaties.

Periode: 1993 -
Opmerking: De bijdragen worden geleverd aan een werkgroep van de rijksoverheid,

gemeenten, provincies, EnergieNed, Sep en Novem.
Bron: Vervolgnota Energiebesparing pagina 123, HdTK 1993-1994, 23 561,

nr. 2
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Waardering: V 10 jaar

(411.)
Handeling: Het in samenwerking met de Sep en de nutsbedrijven opzetten van

proefprojecten voor een verbeterd gebruik van Warmte/Kracht Koppeling
door de inzet van warmtepompen.

Periode: 1993 -
Bron: Vervolgnota Energiebesparing pagina 122, HdTK 1993-1994, 23 561,

nr. 2
Waardering: V 10 jaar

(413.)
Handeling: Het overeenstemmen met de minister van LNV inzake het vaststellen van

ministeriële subsidieregelingen op het gebied van energiebesparing in de
agrarische sector.

Producten: Beschikking energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw Stcrt.
1981, 136 laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1984, 253

Periode: 1980 -1985
Bron: Energienota 1974, HdTK 1974-1975, 13 122
Waardering: B 5

(414.)
Handeling: Het onderhandelen over en sluiten van meerjarenafspraken met het het

Productschap Tuinbouw, LTO en individuele bedrijven inzake
energiebesparing in de glastuinbouwsector.

Producten: Meerjarenafspraken
Periode: 1989 -
Opmerking:  De ondertekening van de MJA werd gedaan in januari 1993 door de

minister van Economische Zaken en LNV. Tot 2010 is convenant
glastuinbouw en milieu gesloten door vier ministers (LNV, EZ, V&W en
VROM) plus het bedrijfsleven en IP, VNG en UvW met integrale
milieutaakstelling tot 2010, inclusief energiebesparing en duurzame
energie. Zie voor de procedure van de totstandkoming van een MJA in de
paragraaf Begrippen.

Bron: Nota energiebesparing pagina 34, HdTK 1989-1990,
21 570, nrs. 1-2

Waardering: B 5

(415.)
Handeling: Het sluiten van overeenkomsten PEO voor de uitvoering van

energieprogramma’s voor de agrarische sector.
Producten: programmaovereenkomsten
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Periode: 1984 -1988
Bron: Rijksbegroting 1984 deel Economische Zaken HdTK 1983-1984, 18 100,

nr. 111
Waardering: B 5

(416.)
Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met NEOM voor de uitvoering van

energieprogramma’s voor de agrarische sector.
Producten: programmaovereenkomsten
Periode: 1984 -1988
Bron: Rijksbegroting 1984 deel Economische Zaken HdTK 1983-1984, 18 100,

nr. 111
Waardering: B 4,5

(417.)
Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met de Novem voor de uitvoering van

energieprogramma’s voor de agrarische sector.
Producten: programmaovereenkomsten
Periode: 1988 -
Opmerking: De Novem heeft bevoegdheid namens Economische Zaken verschillende

subsidieregelingen uit te voeren, Economische Zaken is opdrachtgever en
Novem opdrachtnemer. Op basis van onderhandelingen waarbij
Economische Zaken zich laat adviseren door de AER worden
programmaovereenkomsten gesloten, waarin vastligt welke taken door
Novem moeten worden uitgevoerd. Voor deze diensten stelt Economische
Zaken de overeengekomen middelen ter beschikking, ter dekking van de
begrote mensuren en studiekosten, alsmede van de financiële middelen
voor door derden uit te voeren projecten.

Bron: Rijksbegroting 1984 deel Economische Zaken HdTK 1983-1984, 18 100,
nr. 111

Waardering: B 4,5

(418.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van Landbouw, instellen van

een Stuurgroep energiebesparingprojecten in de glastuinbouw.
Periode: 1980 -
Bron: Instellingsbeschikking Stcrt. 1981, 87
Waardering: B 4

(419.)
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Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van Landbouw, aanwijzen van
de leden van de stuurgroep energiebesparingprojecten in de
glastuinbouw,

Periode: 1980 -
Opmerking: Het voorzitterschap ligt bij het ministerie van LNV. Verder zijn er twee

secretarissen één van Economische Zaken en één van LNV.
Bron: Instellingsbeschikking Stcrt. 1981, 87
Waardering: V 10 jaar na pensioen

 (425.)
Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met PEO voor de uitvoering van

energieprogramma’s voor de gebouwde omgeving.
Producten: programmaovereenkomsten
Periode: 1984 -1988
Bron: Rijksbegroting ministerie van Economische Zaken, HdTK 1983-1984,

18 100, nr. 111
Waardering: B 5

(426)
Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met NEOM voor de uitvoering van

energieprogramma’s voor de gebouwde omgeving.
Producten: programmaovereenkomsten
Periode: 1984-1988
Bron: Rijksbegroting ministerie van Economische Zaken, HdTK 1983-1984,

18 100, nr. 111
Waardering: B 5

(427.)
Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met de Novem voor de uitvoering van

energieprogramma’s voor de gebouwde omgeving.
Producten: programmaovereenkomsten
Periode: 1988 -
Opmerking: De Novem heeft bevoegdheid namens Economische Zaken verschillende

subsidieregelingen uit te voeren, Economische Zaken is opdrachtgever en
Novem. Op basis van onderhandelingen worden
programmaovereenkomsten gesloten, waarin vastligt welke taken door
Novem moeten worden uitgevoerd. Voor deze diensten stelt Economische
Zaken de overeengekomen middelen ter beschikking, ter dekking van de
begrote mensuren en studiekosten, alsmede van de financiële middelen
voor door derden uit te voeren projecten.

Bron: Rijksbegroting ministerie van Economische Zaken, HdTK 1983-1984, 18
100, nr. 111
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Waardering: B 5

(430.)
Handeling: Het overeenstemmen met de minister van VROM inzake het vaststellen

van de subsidieregeling Geldelijke steun proefprojecten rationeel
energiegebruik in de gebouwde omgeving.

Periode: 1980 -1989
Bron: Energienota 1974, HdTK 1974-1975, 13 122
Waardering: B 5

(431.)
Handeling: Het leveren van bijdragen aan de minister van VROM voor de invoering

van de Energie Prestatie Norm voor zowel de woningbouw als de
utiliteitsbouw.

Producten: wijziging Bouwbesluit 1995
Periode: 1994 -
Opmerking: Doel van de norm is het gebruik van energie in nieuwbouw met vijftien

procent te verminderen. Via het bouwbesluit wordt vastgelegd welke
EnergiePrestatiecoëfficient (EP) maximaal is toegestaan. De EP geeft een
grove indicatie van de energie-efficiency van een nog te bouwen gebouw.

Bron: Werkplan 1995, DGE directie Energiebesparing en Duurzame Energie;
Zonneboilers, stand van zaken begin 1995. Houtsma, R. en anderen, Delft
1995.

Waardering: B 5

(432.)
Handeling: Het leveren van bijdragen voor de instelling van een adviescommissie

PREGO.
Periode: 1980.
Opmerking: Proefprojecten Rationeel Energiegebruik in de Gebouwde Omgeving

(PREGO).
Bron: Instelling adviescommissie PREGO Stcrt. 1980, 168
Waardering: B 5

(435.)
Handeling: Het, overeenstemmen met de minister van VROM, inzake het beschikken

op bezwaarschriften tegen beschikkingen op subsidie aanvragen
krachtens de regeling Geldelijke steun proefprojecten rationeel
energiegebruik in de gebouwde omgeving.

Periode: 1980 -1989
Bron: Geldelijke steun proefprojecten rationeel energiegebruik in de gebouwde

omgeving Stcrt. 1984, 69
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Waardering: V 7 jaar

(436.)
Handeling: Het onderhandelen over en sluiten van meerjarenafspraken met bedrijven

inzake energiebesparing in de sector utiliteitsbouw.
Producten: meerjarenafspraken (MJA’s)
Periode: 1994 -
Bron: Werkplan 1995, DGE directie Energiebesparing en Duurzame energie,

Nota Energiebesparingsbeleid, HdTK 1994-1995, 24 242, nr. 1
Waardering: B 5

(437.)
Handeling: Het onderhandelen over en sluiten van meerjarenafspraken met

woningbouwverenigingen en institutionele beleggers inzake
energiebesparing in de sector woningbouw.

Producten: meerjarenafspraken (MJA’s)
Periode: 1994 -
Bron: Werkplan 1995, DGE directie Energiebesparing en Duurzame energie
Waardering: B 5

(438.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van VROM, oprichten van een

Stuurgroep Nationaal Isolatie Programma dat belast is met de uitvoering
van het isolatieprogramma.

Periode: 1981-1991
Opmerking: De stuurgroep wordt in de uitoefening van haar taak bijgestaan door een

stafbureau.
Bron: Instelling Stuurgroep Nationaal Isolatie Programma Stcrt. 1979, 60
Waardering: B 4

(441.)
Handeling: Het deelnemen aan de vergaderingen van de Stuurgroep Nationaal

Isolatieprogramma.
Periode: 1978 -
Bron: Evaluatie 10 jaar Nationaal Isolatieprogramma, NIP, Rotterdam 1988.
Waardering: V 5 jaar

 (442.)
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van VROM vaststellen van een

ministeriële subsidieregeling op het gebied van energiebesparing voor de
Rijksoverheid.

Producten: Energiebesparingprogramma Rijksoverheid Stcrt. 1980, 205
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Periode: 1980 -
Opmerking: Dit energiebesparingprogramma richt zich op het besparen van energie in

gebouwen die door de Rijksoverheid worden gebruikt.
Bron: Energienota 1974, bijlage HdTK 1974-1975, 13 122
Waardering: B 5

(443.)
Handeling: Het leveren van bijdragen aan een plan voor energiebesparing in

rijksgebouwen via convenanten tussen de ministeries en de
Rijksgebouwendienst

Periode: 1991-
Opmerking: Het plan wordt uitgevoerd door de Novem, de Rijksgebouwendienst en

Economische Zaken in nauwe samenwerking met alle ministeries.
Bron: Kabinetsbesluit juni 1991 Stcrt. 1991, 125
Waardering: V 10 jaar

(444.)
Vervallen.

(445.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens het

Energiebesparingprogramma Rijksoverheid.
Periode: 1980-1981.
Opmerking: Het budget voor dit programma is voor het jaar 1980 gelegd bij

Economische Zaken. De departementen stellen vervolgens voor 1981, 1%
en in 1982, 2% van hun materiële uitgaven ter beschikking. De
activiteiten m.b.t. energiebesparing binnen de Rijksoverheid worden
gecoördineerd door een Stuurgroep waarin Economische Zaken, VROM,
FIN, DEF en O&W zitting hebben.

Bron: Energiebesparingprogramma Rijksoverheid Stcrt. 1980, 205
Waardering: V 7 jaar

(446.)
Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met PEO voor de uitvoering van

energieprogramma’s voor de sector verkeer en vervoer.
Producten: meerjarenprogramma’s rationeel energiegebruik in verkeer en vervoer

(REV)
Periode: 1984 -1988
Bron: HdTK 1983-1984, 18 100, nr. 111
Waardering: B 5

(447.)
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Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met NEOM voor de uitvoering van
energieprogramma’s voor de sector verkeer en vervoer.

Producten: meerjarenprogramma’s rationeel energiegebruik in verkeer en vervoer
(REV)

Periode: 1984 -1988
Bron: HdTK 1983-1984, 18 100, nr. 111
Waardering: B 5

(448.)
Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met de Novem voor de uitvoering van

energieprogramma’s voor de sector verkeer en vervoer.
Producten: meerjarenprogramma’s rationeel energiegebruik in verkeer en vervoer

(REV)
Periode: 1988 -
Opmerking: De Novem heeft bevoegdheid namens Economische Zaken verschillende

subsidieregelingen uit te voeren, Economische Zaken is opdrachtgever en
Novem opdrachtnemer. Op basis van onderhandelingen waarbij
Economische Zaken zich laat adviseren door de AER  worden
programmaovereenkomsten gesloten, waarin vastligt welke taken door
Novem moeten worden uitgevoerd. Voor deze diensten stelt Economische
Zaken de overeengekomen middelen ter beschikking, ter dekking van de
begrote mensuren en studiekosten, alsmede van de financiële middelen
voor door derden uit te voeren projecten.

Bron: HdTK 1983-1984, 18 100, nr. 111
Waardering: B 5

(450.)
Handeling: Het onderhandelen over en sluiten van meerjarenafspraken met het

bedrijfsleven in de vervoersector over terugdringing van het
energiegebruik en de milieubelasting.

Periode: 1990
Opmerking: Onder de naam “Transactie” wordt door V&W, VROM en Economische

Zaken samen met drie brancheorganisaties gestreefd naar uitvoering van
meerjarenafspraken, daartoe is op 8 mei 1995 een
samenwerkingsverklaring getekend.

Bron: Nota energiebesparing pagina 34, HdTK 1989-1990,21 570, nrs 1-2, Nota
energiebesparingsbeleid, HdTK 1994-1995, 24 242, nr.1

Waardering: B 1,5

(451.)
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Handeling: Het voeren van overleg met de ministeries van V&W en VROM om te
komen tot een betere coördinatie tussen de departementale programma’s
op het terrein van verkeer en vervoer.

Periode: 1994 -
Bron: Vervolgnota energiebesparing HdTK 1993-1994, 23 561, nr 6
Waardering: B 1

(453.)
Handeling: Het instellen van een programmavoorbereidingscommissie rationeel

energiegebruik verkeer en vervoer ter voorbereiding van een programma
van onderzoek ten behoeve van rationeel energiegebruik bij verkeer en
vervoer.

Periode: 1981-
Opmerking: Karakter: ambtelijke commissie.
Bron: Instellingsbeschikking no 681/983, 11 december 1981
Waardering: B 4

(455.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het

beleid inzake het gebruik van duurzame energiebronnen.
Producten: bijvoorbeeld beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen,

evaluaties.
Periode: 1974 -
Bron: [eerste] Energienota 1974, HdTK 1973-1974, 13 122
Waardering: B 1,2

(456.)
Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming en intrekking van wet- en

regelgeving betreffende het gebruik van duurzame energiebronnen.
Producten: bijvoorbeeld wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke

besluiten
Periode: 1974 -
Bron: - - -
Waardering: B 1

(457.)
Handeling: Het overleggen met de Europese Commissie betreffende selectieve BTW-

verlaging in het kader van Duurzame Energie.
Opmerking: Het betreft bijvoorbeeld een verlaagd btw-percentage voor particulieren

die een zonneboiler aanschaffen.
Bron: Duurzame Energie in opmars, Actieprogramma 1997-2000, Ministerie

van Economische Zaken 1997.
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Waardering: V 3 jaar

(458.)
Handeling: Het mede ontwikkelen van fiscale maatregelen om het kostprijsverschil

tussen duurzame energieopties en het conventionele alternatief te
verkleinen.

Producten: o.a.
-Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL);
-Regeling Groen beleggen;
-Regulerende energiebelasting;
-Energie-investeringsaftrek;
-Groene BTW.

Bron: Duurzame energie in opmars, Actieprogramma 1997-2000, Ministerie
van Economische Zaken. Den Haag 1997. p. 21.

Waardering: B 1

(460.)
Handeling: Het onderhandelen over en sluiten van meerjarenafspraken met het

bedrijfsleven inzake het gebruik van duurzame energiebronnen.
Producten: meerjarenafspraken (MJA’s)
Periode: 1994 -
Bron: Duurzame energie in opmars, Actieprogramma 1997-2000, Ministerie

van Economische Zaken. Den Haag 1997, blz. 50.
Waardering: B 1,5

 (461.)
Handeling: Het ontwikkelen van beleid op het gebied van windenergie.
Producten: o.a. beleidsnota’s
Periode: 1974 -
Bron: [Eerste] Energienota, HdTK 1974-1975, 13 122 nrs. 1-2
Waardering: B 1

(462.)
Handeling: Het (doen) uitvoeren van het Nationaal programma windenergie.
Producten: b.v. integraal programma windenergie
Periode: 1976-
Waardering: B 5

(463.)
Handeling: Het instellen van adviescommissies op het gebied van windenergie.
Producten: Begeleidingscommissie Windenergie
Periode: 1976 -1981
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Bron: Interim-rapport Landelijke Stuurgroep Energieonderzoek HdTK 1974-
1975, 13 250 nrs. 1-2

Waardering: B 4

(464.)
Handeling: Het deelnemen, via een vertegenwoordiger, aan de vergaderingen van de

begeleidingscommissie windenergie.
Producten: vergaderstukken
Periode: 1976 -1985
Bron: Instellingsbeschikking begeleidingscommissie windenergie van 7

december 1976 art 2 lid 5, opgeheven 1 maart 1985 Stcrt. 1985, 45.
Waardering: V 10 jaar

(466.)
Handeling: Het voorbereiden van AMvB’s op het gebied van windenergie.
Producten: Besluit subsidies windenergie Stb. 1993, 187
Periode: 1991-
Bron: Kaderwet verstrekking financiële middelen Economische Zaken Stb.

1991, 767 art. 2
Waardering: B 1

(467.)
Handeling: Het vaststellen van ministeriële regelingen op het gebied van

windenergie.
Producten: - Subsidieregeling Windenergie

- vaststelling bedragen die jaarlijks beschikbaar worden gesteld, ter
uitvoering van het Besluit subsidies windenergie 1993
- vergoedingspercentages op jaarbasis voor windturbines waarvoor een
lease-overeenkomst is afgesloten, ter uitvoering van het Besluit subsidies
windenergie 1993
- vaststellen van formulieren voor aanvragen subsidie windenergie, ter
uitvoering van het Besluit subsidies windenergie 1993

Periode: 1985 -
Opmerking: De Subsidieregeling Windenergie is een gezamenlijke regeling van

Economische Zaken en VROM.
Bron: [Eerste] Energienota 1974, HdTK 1974-1975, 13 122 nrs. 1-2, Besluit

subsidies windenergie Stb. 1993, 187 laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1995,
147

Waardering: V 7 jaar

(469.)
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Handeling: Het aanwijzen van personen belast met het toezicht op naleving van de
voorwaarden verbonden aan subsidies windenergie.

Producten: Ministeriële beschikking
Periode: 1993 -
Bron: Besluit subsidies windenergie Stb. 1993, 187, art. 15
Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

(470.)
Handeling: Het beschikken op subsidieaanvragen inzake windenergie.
Periode: 1985 -
Opmerking: De subsidieregeling windenergie 1992 wordt gefinancierd uit het budget

van Economische Zaken en VROM
Bron: Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie Stcrt. 1985, 86 en

115,  Besluit subsidies windenergie Stb. 1993, 187, subsidieregeling
windenergie 1992 Stcrt. 1991, 250

Waardering: V 7 jaar

(471.)
Handeling: Het beslissen op beroepschriften inzake subsidieaanvragen in het kader

van windenergie.
Periode: 1985 -
Bron: Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie Stcrt. 1985, 115

art. 24
Waardering: V 7 jaar

(473.)
Handeling: Het ontwikkelen van beleid op het gebied van zonne-energie.
Producten: o.a. beleidsnota’s
Periode: 1974 –
Waardering: B 1

(475.)
Handeling: Het sluiten van een meerjarenafspraak met Novem, EnergieNed, en de

zonne-energie-industrie inzake marktintroductie van zonneboilers door
verbetering van de prijs-prestatieverhouding.

Periode: 1993 -
Bron: Vervolgnota energiebesparing pagina 33 en 114, HdTK 1993-1994, 23

561, nr. 2
Waardering: B 5

(476.)
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Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met PEO en  NEOM voor het maken
van programma’s in het kader van het nationaal onderzoekprogramma
zonne-energie.

Periode: 1986-1988
Waardering: B 1

(477.)
Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met Novem voor het maken van

programma’s in het kader van het nationaal onderzoekprogramma zonne-
energie.

Periode: 1988 -
Waardering: B 1

(478.)
Handeling: Het instellen van een begeleidingscommissie zonne-energie voor het

Nationaal Onderzoekprogramma Zonne-energie.
Producten: Beschikking
Periode: 1980 -1985
Bron: Instelling Begeleidingscommissie zonne-energie Stcrt. 1980, 29,

opgeheven Stcrt. 1985, 45
Waardering: B 4

(479.)
Handeling: Het aanwijzen van een waarnemer die bevoegd is tot bijwoning van de

vergaderingen van de begeleidingscommissie zonne-energie en inzage te
krijgen in alle stukken.

Periode: 1980-1985
Bron: Instelling Begeleidingscommissie zonne-energie Stcrt. 1980, 29 art. 5,

opgeheven Stcrt. 1985, 45
Waardering: V 5 jaar na beëindiging benoeming

(481.)
Handeling: Het ontwikkelen van beleid op het gebied van waterkracht.
Producten: o.a. beleidsnota’s
Periode: 1974 –
Waardering: B 1

(482.)
Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met Novem voor het maken van

programma’s in het kader van waterkracht.
Periode: 1974-
Waardering: B 5
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(483.)
Handeling: Het ontwikkelen van beleid op het gebied van biomassa en

afvalverwerking.
Producten: o.a. beleidsnota’s
Periode: 1974 –
Waardering: B 1

(485.)
Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met Novem voor het maken van

programma’s in het kader van biomassa en afvalverwerking.
Periode: 1974-
Waardering: B 5

(486.)
Handeling: Het in samenwerking met de minister van VROM ondersteunen van het

Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik Afvalstoffen.
Periode: 1985 -
Opmerking: Het onderzoekprogramma wordt uitgevoerd door Novem, voorheen door

PEO en NEOM.
Bron: Dossierinventaris Economische Zaken, Nota Energiebesparing pagina 96,

HdTK 1989-1990, 21 570, nrs 1-2
Waardering: V 7 jaar

(487.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van VROM, voeren van overleg

met afvalverwerkende bedrijven en elektriciteitsbedrijven voor een plan
met betrekking tot de bijdrage van afvalverbranding aan de
elektriciteitsopwekking.

Periode: 1989 -
Bron: Nota Energiebesparing pagina 96, HdTK 1989-1990,  21 570, nrs 1-2
Waardering: B 1

(488.)
Handeling: Het ontwikkelen van beleid op het gebied van omgevingswarmte.
Producten: o.a. beleidsnota’s
Waardering: B 1

(489.)
Handeling: Het ontwikkelen en initiëren van warmtepompprogramma’s.
Waardering: B 1
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(490.)
Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van de Regulerende

Energiebelasting (REB).
Waardering: B 1,5

(491.)
Handeling: Het ontwikkelen van beleid op het gebied van aardwarmte.
Producten: Nationaal onderzoekprogramma aardwarmte (NOA) en energieopslag in

Aquifers (NOAA).
Periode: 1980 -
Bron: [Eerste] Energienota, HdTK 1974-1975, 13 122, nr. 2
Waardering: B 1

(492.)
Handeling: Het instellen van een begeleidingscommissie aardwarmte voor het

Nationaal Onderzoeksprogramma Aardwarmte.
Producten: Beschikking
Periode: 1980 -1985
Bron: Instelling begeleidingscommissie aardwarmte Stcrt. 1980, 83 opgeheven

Stcrt. 1985, 45
Waardering: B 4

(493.)
Handeling: Het aanwijzen van een waarnemer die bevoegd is tot bijwoning van de

vergaderingen van de begeleidingscommissie aardwarmte en inzage te
krijgen in alle stukken.

Periode: 1980-1985
Bron: Instelling Begeleidingscommissie aardwarmte Stcrt. 1980, 83 art. 5,

opgeheven Stcrt. 1985, 45
Waardering: V 5 jaar na einde aanwijzing

(495.)
Handeling: Het ontwikkelen van beleid op het gebied van energieopslag.
Periode: 1946-
Producten: o.a. beleidsnota’s
Waardering: B 1

(496.)
Handeling: Het ontwikkelen en initiëren van Marktintroductieprogramma’s

Energieopslag in Aquifers.
Waardering: B 1
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(497.)
Vervallen.

(498.)
Handeling: Het instellen van de Begeleidingscommissie MHD-generator ter

advisering over het onder verantwoordelijkheid van de Technische
Hogeschool Eindhoven te voeren onderzoekprogramma.

Periode: 1977 -
Opmerking: De Minister kan waarnemers aanwijzen, die bevoegd zijn de

vergaderingen van de Commissie bij te wonen en inzage te verlangen van
alle stukken.

Bron: Instellingsbeschikking no 377/v/90, 23 februari 1977.
Waardering: B 4

(500.)
Handeling: Het overeenstemmen met de Ministers van WB en V&W inzake de

instelling van de Begeleidingscommissie Voorstudieplan Lievense (BPL).
Periode: 1980 -1982
Bron: Ministerraadsbesluit d.d. 20 juni 1980 Nota ontwikkeling

Markerwaardgebied
Waardering: B 4

(501.)
Handeling: Het deelnemen aan de vergaderingen van de Begeleidingscommissie

Voorstudieplan Lievense (BPL) door één of meer aangewezen
vertegenwoordigers

Producten: standpunten
Periode: 1980 -1981
Opmerking: De BPL werd ingesteld door de Minister van WB die tevens het

secretariaat voert. Tevens hebben zitting in deze commissie Economische
Zaken en V&W

Bron: Ministerraadsbesluit dd 20 juni 1980
Waardering: B 4

(502.)
Handeling: Het instellen van de Commissie Windenergie en Opslag.
Periode: 1981-1982.
Opmerking: De Commissie bestond uit een coördinatiegroep, waaronder vier

werkgroepen nl. Algemeen, Windenergie, Spaarbekken en
Opslagsystemen, het secretariaat werd gevoerd door Krekel van der
Woerd en Wouterse te Rotterdam, en een Beleidsgroep met DG’s van
Economische Zaken, WB, FIN, V&W, VRO, BiZa en V&M.
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Bron: Regeringsbesluit standpuntbepaling voorstudie plan Lievense medio
1981.

Waardering: B 4

(503.)
Handeling: Het deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie Windenergie en

Opslag.
Periode: 1981-1982
Bron: Instellingsbeschikking Commissie Windenergie en Opslag.
Waardering: V 10 jaar

(505.)
Handeling: Het instellen van de Commissie Opslag en Elektriciteit.
Periode: 1984 -1988.
Opmerking: In deze commissie zijn naast Economische Zaken vertegenwoordigd de

departementen van O&W, LAVI,V&W en VROM alsmede de NEOM
BV en de NV SEP. Het voorzitterschap en het secretariaat berustte bij
Economische Zaken

Bron: Regeringsstandpunt Windenergie en Opslag, HdTK 1981-1982, 17 500,
nrs. 1-2, Regeringsstandpunt tav Apendix Windenergie en Waterkracht,
HdTK 1983-1984, 18 100, nr. 16, Eindrapport Maatschappelijke
Discussie Energiebeleid HdTK 1984-1985, 18 830,  nrs 1-2

Waardering: B 4

(506.)
Handeling: Het deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie Opslag en

Elektriciteit.
Periode: 1984 -1988
Bron: Instellingsbeschikking, opgeheven na regeringsstandpunt Stcrt. 1988, 174
Waardering: V 10 jaar
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3.2 Algemene Energieraad

(9.)
 Handeling:     Het op verzoek van de minister van Economische Zaken, dan wel uit
     eigen beweging, adviseren omtrent:

a. het te voeren energiebeleid en daarbij aandacht te besteden aan de
wisselwerking tussen het te voeren energiebeleid enerzijds en maat-
schappelijke ontwikkelingen en het te voeren overheidsbeleid op andere
gebieden anderzijds;
b. door andere adviesorganen aan een of meer vakministers uitgebrachte
en openbaar gemaakte adviezen, voor zover deze naar het oordeel van de
raad belangrijke gevolgen voor het te voeren energiebeleid kunnen heb-
ben.

 Periode: 1985 -
 Producten: bijvoorbeeld:
 Klein vademecum voor de energie 1980 (1980);
 Energiescenario's (1980);
 Afval- en restwarmte als energiebron (1980);
 Een versnelde procedure voor de Brede Maatschappelijke Discussie
      (1980);
 Klein vademecum voor de energie 1982 (1982);
 Kommentaar op het conceptvoorstel voor een nieuwe Electriciteitswet

(1985);
 Kanttekeningen bij het energie-beleid in 1986 (1986);
 Energie en 1992 (1988);
      Nederlands energiebeleid op de drempel van de 21e eeuw (1996);
 Energie-onderzoek in Nederland (1996)
 Naar een nieuwe electriciteitswet (1996)
 Opmerking: Om tot een advies te komen heeft de Raad de mogelijkheid om uit haar

midden tijdelijk commissies in te stellen, evenals inlichtingen van derden
in te winnen. Deze adviezen worden tijdens een openbare vergadering
vastgesteld.

 Bron: Wet van 17 mei 1985 (Stb. 287), houdende instelling van een Algemene
Energieraad (Wet op de Algemene Energieraad), art. 3 lid 1.

 Waardering: B 5
 
(10.)
 Handeling: Het aan de minister van Economische Zaken op diens verzoek of uit

eigen beweging informatie verschaffen die van belang kan zijn voor het
te voeren energiebeleid.

 Periode: 1985 -
 Producten: Informatie; nota's; rapporten; etc.
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 Bron: Wet op de Algemene Energieraad, art. 3 lid 1.
 Waardering: V 10 jaar
 
(11.)
 Handeling: Het jaarlijks aan de minister van Economische Zaken rapporteren omtrent

de voortgang, welke is gemaakt bij de ontwikkeling en uitvoering van het
gevoerde energiebeleid.

 Periode: 1985 -
 Producten: Jaarrapportage.
 Bron: Wet op de Algemene Energieraad, art. 3 lid 4.
 Waardering: B 3
 
(13.)
 Handeling: Het uit hun midden aanwijzen van de plaatsvervangende voorzitter en

overige leden van het presidium.
 Periode: 1985 -
 Producten: Beschikking.
 Bron: Wet op de Algemene Energieraad, art. 8 lid 2-3.
 Waardering: V 10 jaar na einde lidmaatschap

(15.)
 Handeling: Het overleggen met de minister van Economische Zaken over het voor-

zien in het secretariaat voor de Algemene Energieraad.
 Periode: 1985 -
 Producten: Vergaderstukken.
 Bron: Wet op de Algemene Energieraad, art. 10.
 Waardering: V 5 jaar
 
(17.)
 Handeling: Het aan de minister van Economische Zaken verzoeken om de door hem

aangewezen personen vergaderingen van de Algemene Energieraad bij te
laten wonen.

 Periode: 1985 -
 Producten: Verzoek aan de minister.
 Bron: Wet op de Algemene Energieraad, art. 15 lid 2.
 Waardering: V 10 jaar na einde lidmaatschap
 
 (18.)
 Handeling: Het vaststellen van een reglement van orde dat dient tot regeling van de

werkzaamheden van de Algemene Energieraad.
 Periode: 1985 -
 Producten: Reglement van orde.
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 Bron: Wet op de Algemene Energieraad, art. 18 lid 1.
 Waardering: V 10 jaar
 
(67.)
Handeling: Het geven van adviezen inzake het te voeren beleid op het gebied van

elektriciteitsvoorziening.
Periode: 1985-
Bron: Energienota 1974, HdTK 1974-1975, 13 122
Waardering: B 5

(78.)
Handeling : Het adviseren van de Minister van Economische Zaken inzake

elektriciteitsplannen.
Producten : adviezen
Periode : 1975-
Opmerking : De voorlopers waren de voorlopige AER KB Stb 1976, 99 en de

Electriciteitsraad. De laatste wordt in een aparte paragraaf behandeld.
Bron : Convenant Staat - NV SEP 1975 / Elektriciteitswet 1989 Stb 1989, 535

Art.17 lid 4, art. 15 t/m 21.
Waardering: B 5

(126.)
Handeling: De minister van Economische Zaken op diens verzoek, dan wel uit eigen

beweging, adviseren omtrent:
a. het te voeren energiebeleid en daarbij aandacht te besteden aan de
wisselwerking tussen het te voeren energiebeleid enerzijds en maat-
schappelijke ontwikkelingen en het te voeren overheidsbeleid op
andere gebieden anderzijds;
b. door andere adviesorganen aan een of meer vakministers
uitgebrachte en openbaar gemaakte adviezen, voor zover deze naar het
oordeel van de raad belangrijke gevolgen voor het te voeren energiebeleid
kunnen hebben.

Periode: 1976-
  Bron: Wet van 17 mei 1985 (Stb. 287), houdende instelling van een Algemene

Energieraad (Wet op de Algemene Energieraad), art. 3 lid 1.
Producten: Een Brede maatschappelijke Discussie over (kernenergie) (1978); Kolen en

uraan (1979); Een versnelde procedure voor de Brede Maatschappelijke
Discussie (1980); Kernenergie: advies inzake de heroverweging van
uitbreiding van kernenergie in Nederland (1989); Advies naar aanleiding
van het dossier kernenergie (1994).

Waardering: B 5
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(290.)
Handeling: Het geven van adviezen inzake het te voeren beleid op het gebied van

energiebesparing en duurzame energie.
Producten: o.m. besparing in bedrijven (1978), toepassing andere tariefstructuur

(1980), energiebesparing en ruimtelijke ordening (1981)
Periode: 1976 -
Opmerking: In 1976 werd de voorlopige Algemene Energieraad opgericht Stb. 1976,

99, opgevolgd door de huidige Algemene Energieraad Stb. 1985, 287 en
611. Adviezen die een sector of duurzame energiebron betreffen zijn per
sector bij de handelingen opgenomen.

Bron: Energienota 1974, HdTK 1974-1975, 13 122
Waardering: B 5

(347.)
Handeling: Het geven van adviezen bij de voorbereiding van AMvB’s waarbij regels

worden vastgesteld ter uitvoering van de Wet energiebesparing toestellen.
Producten: adviezen
Periode: 1986 -
Bron: Wet energiebesparing toestellen Stb 1986, 59, art.18
Waardering: B 1

(428.)
Handeling: Het geven van adviezen inzake het te voeren energiebesparingsbeleid

voor de sector gebouwde omgeving.
Producten: besparing in huishoudelijk gebruik (1977)
Periode: 1976 -
Opmerking: In 1976 werd de voorlopige Algemene Energieraad opgericht Stb. 1976,

99, opgevolgd door de huidige Algemene Energieraad Stb. 1985, 287 en
611.

Bron: Energienota 1974, HdTK 1983-1984, 13 122
Waardering: B 5

(452.)
Handeling: Het geven van adviezen inzake het te voeren energiebesparingsbeleid

voor de sector verkeer en vervoer.
Producten: energiebesparing in verkeer en vervoer (1984)
Periode: 1976 -
Opmerking: In 1976 werd de voorlopige Algemene Energieraad opgericht Stb. 1976,

99, opgevolgd door de huidige Algemene Energieraad Stb. 1985, 287 en
611.

Bron: Energienota 1974, HdTK 1974-1975, 13 122, nrs 1-2.
Waardering: B 5
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(459.)
Handeling: Het geven van adviezen inzake het gebruik van duurzame

energiebronnen.
Producten: o.m.

- knelpunten bij introductie van duurzame energiebronnen (1982)
- energieonderzoek (inclusief energiebesparing en duurzame energie,
1987)
- de meerjaren-onderzoeksprogramma’s energiebesparing en duurzame
energie (1991)

Periode: 1976 -
Opmerking: In 1976 werd de voorlopige Algemene Energieraad opgericht Stb. 1976,

99, opgevolgd door de huidige Algemene Energieraad Stb. 1985, 287 en
611.

Bron: [eerste] Energienota 1974. HdTK 1973-1974, 13 122
Waardering: B 5

(484.)
Handeling: Het geven van adviezen inzake het te voeren beleid betreffende biomassa

en afvalverwerking.
Periode: 1976 -
Opmerking: In 1976 werd de voorlopige Algemene Energieraad opgericht Stb. 1976,

99, opgevolgd door de huidige Algemene Energieraad Stb. 1985, 287 en
611.

Bron: [Eerste] Energienota, HdTK 1974-1975, 13 122, nr. 2
Waardering: B 5

3.3 Ambtenaren van de Economische Controle Dienst

(30.)
Handeling : Het uitoefenen van toezicht op handhaving van de Elektriciteitswet en de

Elektriciteitsbesluiten.
Periode : 1965-1990
Opmerking : Opsporingsambtenaren kunnen een woning binnentreden op vertoon van

een schriftelijke bijzondere last verleend door de Minister van
Economische Zaken, Elektriciteitswet Stb 1938, 523, art 16.

Bron : Electriciteitswet 1938 Stb 1938,523, art 15 en Ad art 15. KB Stb 1965,
305 ingetrokken KB Stb 1990, 84

Waardering: V 10 jaar

(187.)
Handeling: Het opsporen van de in de Kernenergiewet strafbaar gestelde feiten.
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Periode: 1970 -
Producten: processen-verbaal.
Bron: Beschikking opsporingsbevoegdheid Kernenergiewet, art. 1 onder 2.
Waardering: V 10 jaar

(328.)
Handeling: Het toezicht houden op de naleving van de wet energiebesparing

toestellen, door onderzoek ter plaatse van toestellen en installaties.
Producten: onderzoeksrapporten, verslagen
Periode: 1994 -
Opmerking: Tot het takenpakket van de ECD ambtenaren zal gaan behoren de

controle van etikettering energiegebruik koel- en vriesapparatuur. Deze
taak moet nog in werking gaan. Overigens kent Nederland geen
fabrikanten van koel- en vriesapparatuur. Controle vindt dus plaats bij
invoer van apparatuur van buiten de EG en bij officiële
vertegenwoordigers.

Bron: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet energiebesparing
toestellen Stcrt. 1994, 243 en Wet energiebesparing toestellen Stb 1986,
59 art. 12 t/m 16.

Waardering: V 10 jaar

3.4 Commissie Concentratie Nutsbedrijven (COCONUT)

(53.)
Handeling : Het geven van adviezen om te komen tot de oordeelsvorming over de

wenselijkheid, alsmede over de verschillende vormen en mogelijkheden
van de concentratie van de nutsvoorzieningen in de sectoren gas, water en
elektriciteit

Producten : eindrapport organisatiestructuur
Periode : 1978-1983
Opmerking : De Coconut stelde voor het onderzoek te laten verrichten door

adviesbureau Krekel van der Woerd en Wouterse, in het eindrapport, dd 8
februari 1981, werd aangedrongen op meer wettelijke bevoegdheden voor
de elektriciteitssector en concentratie van de
elektriciteitsproductiebedrijven.

Bron : Beschikking 8 juni 1978.
Waardering: B 5
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3.5 Electriciteitsraad

(64.)
Handeling : Het adviseren van de Minister van Economische Zaken omtrent al

hetgeen verband houdt met de elektriciteitsvoorziening.
Producten : adviezen
Periode : 1946-1985
Bron : Electriciteitswet 1938 Stb 1938, 523, art. 14 en Besluit tot vaststelling

van regelen omtrent de Electriciteitsraad Stb 1940, 560
Waardering: B 5

(65.)
Vervallen.

(66.)
Handeling : Het uitbrengen van jaarverslagen aan de Minister, omtrent de verrichtte

werkzaamheden.
Periode : 1946-1985
Opmerking : De minister zorgt er voor dat dit verslag wordt meegedeeld aan de Staten-

Generaal.
Bron : Electriciteitswet 1938 Stb. 1938, 523, art. 14 lid 11.
Waardering: B 3

3.6 Commissie Elektriciteitswerken (CEW)

(80.)
Handeling : Het adviseren van de Minister van Economische Zaken inzake de

planologische aspecten van elektriciteitswerken.
Producten : adviezen
Periode : 1946-
Opmerking : De adviezen beperkten zich aanvankelijk tot natuurschoonbelangen bij

aanleg van hoogspanningstracés. Sinds 1982 zijn dit belangen van zowel
de rijksoverheid mbt openbare elektriciteitsvoorziening als die van lagere
overheden tav doelstellingen op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Het betreft dan adviezen mbt tracés voor hoogspanningsverbindingen,
bouw of wijziging van transformatorstations 110 kV of hoger, bouw
elektriciteitscentrales van 35 MW of hoger en het Elektriciteitsplan.

Bron : Beschikking 1-12-1932 Minister van Waterstaat, gewijzigd bij
beschikking 23-09-1949 Minister van Economische Zaken, gewijzigd 10-
03-1982 Stcrt. 1982, 51 en laatstelijk gewijzigd 23-09-1982

Waardering: B 5
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3.7 Financieringscommissie Elektriciteitsbedrijven

(87.)
Handeling: Het verrichten van onderzoek naar de financieringsbehoefte van

elektriciteitsbedrijven en het geven van adviezen hierover.
Producten: onderzoeksrapporten en adviezen
Periode: 1951-1952
Opmerking: In de begroting voor 1952 van Economische Zaken werd in de Nota

inzake de Elektriciteitspolitiek gesteld dat de elektriciteitstarieven
moesten worden verhoogd. Deze tariefsverhoging was met name bedoeld
om de toenmalige slechte financiële situatie van de elektriciteitsbedrijven
te ontlasten en daardoor waarborgen te verschaffen m.b.t. productie- en
distributievermogen.

Bron: Besluit 18 december 1951
Waardering B 5

3.8 Interdepartementale Commissie Kernenergie (ICK)

(101.)
Handeling: Het interdepartementaal voorbereiden van het beleid met betrekking tot de

vreedzame toepassing van kernenergie.
Periode: 1964 -
Producten: agenda's; notities.
Bron: Beschikking van 24 februari 1964, nr. 664/255 van de minister van

Economische Zaken, de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Waardering: B 1

(112.)
Handeling: Het adviseren van de vakministers over:

a. het door de N.V. Neratoom uit te voeren onderzoek- en ontwikke-
lingswerk;
b. het beleid betreffende kernenergie en ioniserende straling;
c. aangelegenheden van wetenschappelijke en wetenschappelijk-technische
aard inzake onderzoek en toepassing van kernenergie en ioniserende
straling;
d. de samenwerking tussen instellingen die wetenschappelijk onderzoek
verrichten inzake toepassing van kernenergie en ioniserende straling;
e. de coördinatie van nationale en internationale activiteiten en over de
opleiding op het gebied van kernenergie en ioniserende straling;



Energiebeleid vanaf 1945

Definitieve versie november 2005

122

f. aangelegenheden van technische en organisatorische aard met betrekking
tot de veiligheid van kernenergie-inrichtingen;
g. het door de ministers te voeren beleid tot de vreedzame toepassing van de
kernenergie;
h. de ontwikkeling van de vreedzame toepassing van atoomkernweten-
schappen;

                          i. de toepassingsmogelijkheden van kernenergie voor de
Nederlandse industrie.

Periode: 1955 -
Producten: Adviezen.
Bron: Beschikking van 6 mei 1955, nr. 39388 van de minister van Algemene

Zaken; Kernenergiewet, art. 2 lid 2 (art. 3 lid 1); art. 3 lid 2; art. 3 lid 3; art. 7
lid 2; art. 8 lid 5; art. 10 lid 2; art. 11 lid 6.

Waardering:      B 5

3.9
Commissie voor Atoomenergie
Commissie van Advies inzake de bouw van kernreactorcentrales
Commissie Roodenburg

(111.)
Handeling: Het benoemen van de leden van door hen ingestelde werkgroepen en/of

subcommissies.
Periode : 1952 -
Producten: Brieven, beschikking.
Bron: Beschikking van 6 mei 1955, nr. 39388 van de minister van Algemene

Zaken; Kernenergiewet, art. 5 lid 1 (art. 6 lid 1); art. 9a lid 1-2.
Opmerking: Tussen haken is hieronder, voor zover bekend, aangegeven bij welk departe-

ment c.q. instelling het secretariaat berust(te).
Commissie voor Atoomenergie:
- subcommissie wetgeving (Justitie);
- subcommissie verzekering (Financiën);
- subcommissie buitenland/commissie Riemens (Buitenlandse Zaken);
- subcommissie registratie splijtstoffen (Economische Zaken);
- subcommissie splijtstof R.C.N. (Buitenlandse Zaken);
- subcommissie gezondheidsvraagstukken/commissie Wester (Sociale Zaken
en Volksgezondheid);
- subcommissie vestigingsplaatsen (Verkeer en Waterstaat);
- subcommissie onderzoek programma Euratom/commissie Boon;
- subcommissie bevoegde ophaaldienst van radioactieve afvalstoffen
(Sociale Zaken en Volksgezondheid).
Commissie van advies inzake de bouw van kernreactor centrales:
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- subcommissie Calder Hall reactor (KEMA);
- subcommissie beleidsvraagstukken (KEMA);
- subcommissie vestigingsplaatsen (KEMA);

                           - subcommissie algemene vraagstukken (KEMA).
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(112.)
Handeling: Het adviseren van de vakministers over:

a. het door de N.V. Neratoom uit te voeren onderzoek- en ontwikke-
lingswerk;
b. het beleid betreffende kernenergie en ioniserende straling;
c. aangelegenheden van wetenschappelijke en wetenschappelijk-technische
aard inzake onderzoek en toepassing van kernenergie en ioniserende
straling;
d. de samenwerking tussen instellingen die wetenschappelijk onderzoek
verrichten inzake toepassing van kernenergie en ioniserende straling;
e. de coördinatie van nationale en internationale activiteiten en over de
opleiding op het gebied van kernenergie en ioniserende straling;
f. aangelegenheden van technische en organisatorische aard met betrekking
tot de veiligheid van kernenergie-inrichtingen;
g. het door de ministers te voeren beleid tot de vreedzame toepassing van de
kernenergie;
h. de ontwikkeling van de vreedzame toepassing van atoomkernweten-
schappen;

                          i. de toepassingsmogelijkheden van kernenergie voor de
Nederlandse industrie.

Periode: 1955 -
Producten: Adviezen.
Bron: Beschikking van 6 mei 1955, nr. 39388 van de minister van Algemene

Zaken; Kernenergiewet, art. 2 lid 2 (art. 3 lid 1); art. 3 lid 2; art. 3 lid 3; art. 7
lid 2; art. 8 lid 5; art. 10 lid 2; art. 11 lid 6.

Waardering:      B 5

3.10 Commissie Componenten Kweekreactoren

(112.)
Handeling: Het adviseren van de vakministers over:

a. het door de N.V. Neratoom uit te voeren onderzoek- en ontwikke-
lingswerk;
b. het beleid betreffende kernenergie en ioniserende straling;
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c. aangelegenheden van wetenschappelijke en wetenschappelijk-technische
aard inzake onderzoek en toepassing van kernenergie en ioniserende
straling;
d. de samenwerking tussen instellingen die wetenschappelijk onderzoek
verrichten inzake toepassing van kernenergie en ioniserende straling;
e. de coördinatie van nationale en internationale activiteiten en over de
opleiding op het gebied van kernenergie en ioniserende straling;
f. aangelegenheden van technische en organisatorische aard met betrekking
tot de veiligheid van kernenergie-inrichtingen;
g. het door de ministers te voeren beleid tot de vreedzame toepassing van de
kernenergie;
h. de ontwikkeling van de vreedzame toepassing van atoomkernweten-
schappen;

                          i. de toepassingsmogelijkheden van kernenergie voor de
Nederlandse industrie.

Periode: 1955 -
Producten: Adviezen.
Bron: Beschikking van 6 mei 1955, nr. 39388 van de minister van Algemene

Zaken; Kernenergiewet, art. 2 lid 2 (art. 3 lid 1); art. 3 lid 2; art. 3 lid 3; art. 7
lid 2; art. 8 lid 5; art. 10 lid 2; art. 11 lid 6.

Waardering:      B 5

3.11 Commissie Reactorveiligheid

(111.)
Handeling: Het benoemen van de leden van door hen ingestelde werkgroepen en/of

subcommissies.
Periode : 1952 -
Producten: Brieven, beschikking.
Bron: Beschikking van 6 mei 1955, nr. 39388 van de minister van Algemene

Zaken; Kernenergiewet, art. 5 lid 1 (art. 6 lid 1); art. 9a lid 1-2.
Opmerking: Tussen haken is hieronder, voor zover bekend, aangegeven bij welk departe-

ment c.q. instelling het secretariaat berust(te).
Commissie voor Atoomenergie:
- subcommissie wetgeving (Justitie);
- subcommissie verzekering (Financiën);
- subcommissie buitenland/commissie Riemens (Buitenlandse Zaken);
- subcommissie registratie splijtstoffen (Economische Zaken);
- subcommissie splijtstof R.C.N. (Buitenlandse Zaken);
- subcommissie gezondheidsvraagstukken/commissie Wester (Sociale Zaken
en Volksgezondheid);
- subcommissie vestigingsplaatsen (Verkeer en Waterstaat);
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- subcommissie onderzoek programma Euratom/commissie Boon;
- subcommissie bevoegde ophaaldienst van radioactieve afvalstoffen
(Sociale Zaken en Volksgezondheid).
Commissie van advies inzake de bouw van kernreactor centrales:
- subcommissie Calder Hall reactor (KEMA);
- subcommissie beleidsvraagstukken (KEMA);
- subcommissie vestigingsplaatsen (KEMA);

                           - subcommissie algemene vraagstukken (KEMA).
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(112.)
Handeling: Het adviseren van de vakministers over:

a. het door de N.V. Neratoom uit te voeren onderzoek- en ontwikke-
lingswerk;
b. het beleid betreffende kernenergie en ioniserende straling;
c. aangelegenheden van wetenschappelijke en wetenschappelijk-technische
aard inzake onderzoek en toepassing van kernenergie en ioniserende
straling;
d. de samenwerking tussen instellingen die wetenschappelijk onderzoek
verrichten inzake toepassing van kernenergie en ioniserende straling;
e. de coördinatie van nationale en internationale activiteiten en over de
opleiding op het gebied van kernenergie en ioniserende straling;
f. aangelegenheden van technische en organisatorische aard met betrekking
tot de veiligheid van kernenergie-inrichtingen;
g. het door de ministers te voeren beleid tot de vreedzame toepassing van de
kernenergie;
h. de ontwikkeling van de vreedzame toepassing van atoomkernweten-
schappen;

                          i. de toepassingsmogelijkheden van kernenergie voor de
Nederlandse industrie.

Periode: 1955 -
Producten: Adviezen.
Bron: Beschikking van 6 mei 1955, nr. 39388 van de minister van Algemene

Zaken; Kernenergiewet, art. 2 lid 2 (art. 3 lid 1); art. 3 lid 2; art. 3 lid 3; art. 7
lid 2; art. 8 lid 5; art. 10 lid 2; art. 11 lid 6.

Waardering:      B 5

(113.)
Handeling: Het doen van een aanbeveling van personen voor ieder voor te dragen lid

van de Centrale Raad voor de Kernenergie; van de Industriële Raad voor de
Kernenergie; van de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie; van de
Commissie Reactorveiligheid.
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Periode: 1963 -
Producten: Voordracht.
Bron: Kernenergiewet, art.3 lid 4.
Waardering: V 10 jaar na pensioen in geval van benoeming

(115.)
Handeling: Het benoemen van een voorzitter van een werkgroep van de Commissie

Reactorveiligheid.
Periode: 1991 -
Producten: Benoemingsbesluit.
Bron: Kernenergiewet, art. 6 lid 2.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(119.)
Handeling: Het jaarlijks aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer overleggen van
een ontwerpbegroting.

Periode: 1991 -
Producten: Ontwerpbegroting; verslag van werkzaamheden.
Bron: Kernenergiewet, art. 9.
Waardering: V 5 jaar

(120.)
Handeling: Het telkens binnen een termijn van vijf jaar uitbrengen van een rapport aan

de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer betreffende de taakvervulling van de
Commissie Reactorveiligheid.

Periode: 1991 -
Producten: Rapport.
Bron: Kernenergiewet, art. 10 lid 1.
Waardering: B 4

(121.)
Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden aan de

ministers van Economische Zaken; Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Sociale Zaken en
Volksgezondheid.

Periode: 1963 -
Producten: Jaarverslag.
Bron: Kernenergiewet, art. 2 lid 3 (art. 9).
Waardering:      B 3
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3.12 Commissie Nucleaire Industriële Ontwikkeling

(112.)
Handeling: Het adviseren van de vakministers over:

a. het door de N.V. Neratoom uit te voeren onderzoek- en ontwikke-
lingswerk;
b. het beleid betreffende kernenergie en ioniserende straling;
c. aangelegenheden van wetenschappelijke en wetenschappelijk-technische
aard inzake onderzoek en toepassing van kernenergie en ioniserende
straling;
d. de samenwerking tussen instellingen die wetenschappelijk onderzoek
verrichten inzake toepassing van kernenergie en ioniserende straling;
e. de coördinatie van nationale en internationale activiteiten en over de
opleiding op het gebied van kernenergie en ioniserende straling;
f. aangelegenheden van technische en organisatorische aard met betrekking
tot de veiligheid van kernenergie-inrichtingen;
g. het door de ministers te voeren beleid tot de vreedzame toepassing van de
kernenergie;
h. de ontwikkeling van de vreedzame toepassing van atoomkernweten-
schappen;

                          i. de toepassingsmogelijkheden van kernenergie voor de
Nederlandse industrie.

Periode: 1955 -
Producten: Adviezen.
Bron: Beschikking van 6 mei 1955, nr. 39388 van de minister van Algemene

Zaken; Kernenergiewet, art. 2 lid 2 (art. 3 lid 1); art. 3 lid 2; art. 3 lid 3; art. 7
lid 2; art. 8 lid 5; art. 10 lid 2; art. 11 lid 6.

Waardering: B 5

3.13 Voorzitter van de Gezondheidsraad

(113.)
Handeling: Het doen van een aanbeveling van personen voor ieder voor te dragen lid

van de Centrale Raad voor de Kernenergie; van de Industriële Raad voor de
Kernenergie; van de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie; van de
Commissie Reactorveiligheid.

Periode: 1963 -
Producten: Voordracht.
Bron: Kernenergiewet, art.3 lid 4.
Waardering: V 10 jaar na pensioen in geval van benoeming
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3.14 De Stichting Reactor Centrum Nederland

(113.)
Handeling: Het doen van een aanbeveling van personen voor ieder voor te dragen lid

van de Centrale Raad voor de Kernenergie; van de Industriële Raad voor de
Kernenergie; van de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie; van de
Commissie Reactorveiligheid.

Periode: 1963 -
Producten: Voordracht.
Bron: Kernenergiewet, art.3 lid 4.
Waardering: Niet gewaardeerd.

(176.)
Handeling: Het op last van de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en

Volksgezondheid overnemen van splijtstoffen en ertsen van onbevoegden en
het kennisgeven van deze overdracht aan de Staatscourant en één of meer
nieuwsbladen.

Bron: Kernenergiewet, art. 22 lid 4.
Waardering: Niet gewaardeerd.

3.15 Centrale Raad voor de Kernenergie

(111.)
Handeling: Het benoemen van de leden van door hen ingestelde werkgroepen en/of

subcommissies.
Periode : 1952 -
Producten: Brieven, beschikking.
Bron: Beschikking van 6 mei 1955, nr. 39388 van de minister van Algemene

Zaken; Kernenergiewet, art. 5 lid 1 (art. 6 lid 1); art. 9a lid 1-2.
Opmerking: Tussen haken is hieronder, voor zover bekend, aangegeven bij welk departe-

ment c.q. instelling het secretariaat berust(te).
Commissie voor Atoomenergie:
- subcommissie wetgeving (Justitie);
- subcommissie verzekering (Financiën);
- subcommissie buitenland/commissie Riemens (Buitenlandse Zaken);
- subcommissie registratie splijtstoffen (Economische Zaken);
- subcommissie splijtstof R.C.N. (Buitenlandse Zaken);
- subcommissie gezondheidsvraagstukken/commissie Wester (Sociale Zaken
en Volksgezondheid);
- subcommissie vestigingsplaatsen (Verkeer en Waterstaat);
- subcommissie onderzoek programma Euratom/commissie Boon;
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- subcommissie bevoegde ophaaldienst van radioactieve afvalstoffen
(Sociale Zaken en Volksgezondheid).
Commissie van advies inzake de bouw van kernreactor centrales:
- subcommissie Calder Hall reactor (KEMA);
- subcommissie beleidsvraagstukken (KEMA);
- subcommissie vestigingsplaatsen (KEMA);

                           - subcommissie algemene vraagstukken (KEMA).
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(112.)
Handeling: Het adviseren van de vakministers over:

a. het door de N.V. Neratoom uit te voeren onderzoek- en ontwikke-
lingswerk;
b. het beleid betreffende kernenergie en ioniserende straling;
c. aangelegenheden van wetenschappelijke en wetenschappelijk-technische
aard inzake onderzoek en toepassing van kernenergie en ioniserende
straling;
d. de samenwerking tussen instellingen die wetenschappelijk onderzoek
verrichten inzake toepassing van kernenergie en ioniserende straling;
e. de coördinatie van nationale en internationale activiteiten en over de
opleiding op het gebied van kernenergie en ioniserende straling;
f. aangelegenheden van technische en organisatorische aard met betrekking
tot de veiligheid van kernenergie-inrichtingen;
g. het door de ministers te voeren beleid tot de vreedzame toepassing van de
kernenergie;
h. de ontwikkeling van de vreedzame toepassing van atoomkernweten-
schappen;

                          i. de toepassingsmogelijkheden van kernenergie voor de
Nederlandse industrie.

Periode: 1955 -
Producten: Adviezen.
Bron: Beschikking van 6 mei 1955, nr. 39388 van de minister van Algemene

Zaken; Kernenergiewet, art. 2 lid 2 (art. 3 lid 1); art. 3 lid 2; art. 3 lid 3; art. 7
lid 2; art. 8 lid 5; art. 10 lid 2; art. 11 lid 6.

Waardering: B 5

(113.)
Handeling: Het doen van een aanbeveling van personen voor ieder voor te dragen lid

van de Centrale Raad voor de Kernenergie; van de Industriële Raad voor de
Kernenergie; van de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie; van de
Commissie Reactorveiligheid.

Periode: 1963 -
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Producten: Voordracht.
Bron: Kernenergiewet, art.3 lid 4.
Waardering: V 10 jaar na pensioen in geval van benoeming

(121.)
Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden aan de

ministers van Economische Zaken; Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Sociale Zaken en
Volksgezondheid.

Periode: 1963 -
Producten: Jaarverslag.
Bron: Kernenergiewet, art. 2 lid 3 (art. 9).
Waardering: B 3

3.16 Industriële Raad voor de Kernenergie

(111.)
Handeling: Het benoemen van de leden van door hen ingestelde werkgroepen en/of

subcommissies.
Periode : 1952 -
Producten: Brieven, beschikking.
Bron: Beschikking van 6 mei 1955, nr. 39388 van de minister van Algemene

Zaken; Kernenergiewet, art. 5 lid 1 (art. 6 lid 1); art. 9a lid 1-2.
Opmerking: Tussen haken is hieronder, voor zover bekend, aangegeven bij welk departe-

ment c.q. instelling het secretariaat berust(te).
Commissie voor Atoomenergie:
- subcommissie wetgeving (Justitie);
- subcommissie verzekering (Financiën);
- subcommissie buitenland/commissie Riemens (Buitenlandse Zaken);
- subcommissie registratie splijtstoffen (Economische Zaken);
- subcommissie splijtstof R.C.N. (Buitenlandse Zaken);
- subcommissie gezondheidsvraagstukken/commissie Wester (Sociale Zaken
en Volksgezondheid);
- subcommissie vestigingsplaatsen (Verkeer en Waterstaat);
- subcommissie onderzoek programma Euratom/commissie Boon;
- subcommissie bevoegde ophaaldienst van radioactieve afvalstoffen
(Sociale Zaken en Volksgezondheid).
Commissie van advies inzake de bouw van kernreactor centrales:
- subcommissie Calder Hall reactor (KEMA);
- subcommissie beleidsvraagstukken (KEMA);
- subcommissie vestigingsplaatsen (KEMA);

                           - subcommissie algemene vraagstukken (KEMA).
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Waardering: V 10 jaar na pensioen

(112.)
Handeling: Het adviseren van de vakministers over:

a. het door de N.V. Neratoom uit te voeren onderzoek- en ontwikke-
lingswerk;
b. het beleid betreffende kernenergie en ioniserende straling;
c. aangelegenheden van wetenschappelijke en wetenschappelijk-technische
aard inzake onderzoek en toepassing van kernenergie en ioniserende
straling;
d. de samenwerking tussen instellingen die wetenschappelijk onderzoek
verrichten inzake toepassing van kernenergie en ioniserende straling;
e. de coördinatie van nationale en internationale activiteiten en over de
opleiding op het gebied van kernenergie en ioniserende straling;
f. aangelegenheden van technische en organisatorische aard met betrekking
tot de veiligheid van kernenergie-inrichtingen;
g. het door de ministers te voeren beleid tot de vreedzame toepassing van de
kernenergie;
h. de ontwikkeling van de vreedzame toepassing van atoomkernweten-
schappen;

                          i. de toepassingsmogelijkheden van kernenergie voor de
Nederlandse industrie.

Periode: 1955 -
Producten: Adviezen.
Bron: Beschikking van 6 mei 1955, nr. 39388 van de minister van Algemene

Zaken; Kernenergiewet, art. 2 lid 2 (art. 3 lid 1); art. 3 lid 2; art. 3 lid 3;
art. 7 lid 2; art. 8 lid 5; art. 10 lid 2; art. 11 lid 6.

Waardering: B5

(113.)
Handeling: Het doen van een aanbeveling van personen voor ieder voor te dragen lid

van de Centrale Raad voor de Kernenergie; van de Industriële Raad voor de
Kernenergie; van de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie; van de
Commissie Reactorveiligheid.

Periode: 1963 -
Producten: Voordracht.
Bron: Kernenergiewet, art.3 lid 4.
Waardering: V 10 jaar na pensioen in geval van benoeming
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3.17 Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie

(112.)
Handeling: Het adviseren van de vakministers over:

a. het door de N.V. Neratoom uit te voeren onderzoek- en ontwikke-
lingswerk;
b. het beleid betreffende kernenergie en ioniserende straling;
c. aangelegenheden van wetenschappelijke en wetenschappelijk-technische
aard inzake onderzoek en toepassing van kernenergie en ioniserende
straling;
d. de samenwerking tussen instellingen die wetenschappelijk onderzoek
verrichten inzake toepassing van kernenergie en ioniserende straling;
e. de coördinatie van nationale en internationale activiteiten en over de
opleiding op het gebied van kernenergie en ioniserende straling;
f. aangelegenheden van technische en organisatorische aard met betrekking
tot de veiligheid van kernenergie-inrichtingen;
g. het door de ministers te voeren beleid tot de vreedzame toepassing van de
kernenergie;
h. de ontwikkeling van de vreedzame toepassing van atoomkernweten-
schappen;

                          i. de toepassingsmogelijkheden van kernenergie voor de
Nederlandse industrie.

Periode: 1955 -
Producten: Adviezen.
Bron: Beschikking van 6 mei 1955, nr. 39388 van de minister van Algemene

Zaken; Kernenergiewet, art. 2 lid 2 (art. 3 lid 1); art. 3 lid 2; art. 3 lid 3;
art. 7 lid 2; art. 8 lid 5; art. 10 lid 2; art. 11 lid 6.

Waardering: B5

(113.)
Handeling: Het doen van een aanbeveling van personen voor ieder voor te dragen lid

van de Centrale Raad voor de Kernenergie; van de Industriële Raad voor de
Kernenergie; van de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie; van de
Commissie Reactorveiligheid.

Periode: 1963 -
Producten: Voordracht.
Bron: Kernenergiewet, art.3 lid 4.
Waardering: V 10 jaar na pensioen in geval van benoeming
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3.18 Commissie Heroverweging Verwijdering Radioactief Afval (HVRA)

(124.)
Handeling: Het doen van onderzoek naar de mogelijkheden voor opslag van radioactief

afval van Nederlandse afkomst.
Periode: 1980 -
Producten: Onderzoeksrapport; verslag.
Bron: Radioactief afval in Nederland. De stand van Zaken. ('s-Gravenhage 1984).
Waardering: B 5

3.19 Senter

(295.)
Handeling: Het uitvoeren van de energietoeslag en de milieutoeslag in het kader van

de Wet Investerings Rekening (WIR)
Periode: 1979-
Bron: ---
Waardering: V 7 jaar

3.20 Landelijke Stuurgroep voor Energie Onderzoek

(317.)
Handeling: Het adviseren over het te voeren beleid op het gebied van

energieonderzoek.
Producten: adviesrapporten
Periode: 1974-1980
Opmerking: De stuurgroep werd in 1980 opgeheven, de opvolger was de voorlopige

Raad voor het energieonderzoek.
Bron: Instellingsbeschikking Stcrt. 1974, 39.
Waardering: B 1

3.21  (Voorlopige) Raad voor het Energieonderzoek

(321.)
Handeling: Het evalueren van de resultaten van het Energieonderzoek en het

rapporteren daarover.
Periode: 1980-1983
Bron: Kb houdende instelling van een voorlopige Raad voor het

Energieonderzoek Stb. 1980, 135 art. 3
Waardering: B 2
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(322.)
Vervallen.

(323.)
Handeling: Het adviseren over het te voeren beleid op het gebied van

energieonderzoek.
Producten: adviezen
Periode: 1980-1983
Opmerking: Deze Raad is de opvolger van de Landelijke Stuurgroep voor

Energieonderzoek.
Bron: Kb houdende instelling van een voorlopige Raad voor het

Energieonderzoek  Stb. 1980, 135 art. 3
Waardering: B 1

3.22 NV VEG Gasinstituut (ca. 1960 – 1992)

(331.)
Handeling: Het verrichten van EG-type-onderzoek, het verrichten van steekproeven,

het houden van EG-toezicht en het doen van EG-keuring t.a.v.
gastoestellen en toebehoren.

Producten: onderzoeken, keuringen
Periode: 1991-
Opmerking: Hoewel het besluit gastoestellen in 1992 in werking is gegaan was NV

VEG-Gasinstituut vooruitlopend op het besluit reeds in 1991
aangewezen.

Bron: Besluit gastoestellen Stb 1992, 124, art. 7 lid 1
Waardering: Niet gewaardeerd.

3.23 Gastec NV

(331.)
Handeling: Het verrichten van EG-type-onderzoek, het verrichten van steekproeven,

het houden van EG-toezicht en het doen van EG-keuring t.a.v.
gastoestellen en toebehoren.

Producten: onderzoeken, keuringen
Periode: 1991-
Opmerking: Hoewel het besluit gastoestellen in 1992 in werking is gegaan was NV

VEG-Gasinstituut vooruitlopend op het besluit reeds in 1991
aangewezen.

Bron: Besluit gastoestellen Stb 1992, 124, art. 7 lid 1
Waardering: Niet gewaardeerd.
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(332.)
Handeling: Het verrichten van EG-type-onderzoek, het verrichten van steekproeven,

het houden van EG-toezicht en het doen van EG-keuring t.a.v. cv-ketels.
Producten: onderzoeken, keuringen
Periode: 1993-
Opmerking: De minister kan op verzoek inzage verkrijgen in de stukken
Bron: Besluit rendementseisen cv-ketels Stb. 1993, 24, art. 8
Waardering: Niet gewaardeerd

(333.)
Handeling: Het behandelen van bezwaarschriften inzake schriftelijke beoordelingen

van cv-ketels zoals omschreven in het besluit rendementseisen.
Periode: 1993-
Opmerking: Een schriftelijke beoordeling door Gastec NV is een publiekrechtelijke

beschikking omdat een wettelijke taak wordt uitgeoefend. Tegen zo’n
beschikking kan beroep worden ingesteld. Daarvoor moet eerst een
bezwaarschrift worden ingediend dat door Gastec behandeld moet
worden. Vervolgens kan dan beroep worden ingesteld bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven.

Bron: Wet energiebesparing toestellen Stb. 1986, 99, art. 10, Wet
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie Stb. 1954, 416, art. 32b

Waardering: Niet gewaardeerd

3.24 Programmavoorbereidingscommissie rationeel energiegebruik in de industrie
(PVC-REI)

(388.)
Handeling: Het voorbereiden van een programma van onderzoek ten behoeve van

rationeel energiegebruik in de industrie.
Periode: 1982 -
Producten: rapporten
Bron: Instellingsbeschikking no 682/1042, 14 oktober 1982
Waardering: B 1

3.25 Beoordelingscommissie tenders industriële energiebesparing/Adviescommissie
industriële energiebesparing

(397.)
Handeling: Het geven van bindende adviezen voor de uitvoering van de

subsidieregeling/besluit tenders industriële energiebesparing
Periode: 1990 -
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Opmerking: De leden worden, voor een termijn van twee jaar, door de Minister
benoemd op voordracht van Novem. De Novem voorziet in het
secretariaat.

Bron: Subsidieregeling tenders industriële energiebesparing Stcrt. 1990, 211 art
11 lid 3 onder a, Stb. 1994, 176 art. 10

Waardering: B 5

3.26 Commissie Warmt/Kracht-koppeling in de industrie

(405.)
Handeling: Het adviseren van de minister over maatregelen ter oplossing van de

problemen van toepassing van Warmte/Krachtkoppeling in de industrie.
Producten: adviesrapporten
Periode: 1979 -1989
Opmerking: De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van NV SEP, Gasunie,

Vereniging Krachtwerktuigen, NEOM en Economische Zaken.
Waardering: B 1

3.27 Stuurgroep energiebesparingprojecten in de glastuinbouw

(420.)
Handeling: Het opstellen en ter beslissing voorleggen van een bestedingsplan voor

door de ministers van Economische Zaken en LNV beschikbaar gestelde
gelden ter bevordering van energiebesparing in de glastuinbouw.

Periode: 1980 -1986
Opmerking: Voor het opstellen van een bestedingsplan worden door de Stuurgroep

investerings-, onderzoeks- en demonstratieprojecten  geselecteerd en
beoordeeld

Bron: Instellingsbeschikking Stcrt. 1981, 87 art. 3 onder a
Waardering: V 5 jaar

(421.)
Handeling: Het adviseren van de ministers van Economische Zaken en LNV over de

voorbereiding van besluiten van de Stichting Ontwikkelings- en
Saneringsfonds voor de Landbouw inzake regels voor subsidiëring van
goedgekeurde investeringsprojecten.

Producten: adviezen
Periode: 1980 -1986
Bron: Instellingsbeschikking Stcrt. 1981, 87 art. 3 onder d
Waardering: V 5 jaar
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3.28 Stuurgroep Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

(439.)
Handeling: Het jaarlijks rapporteren aan de minister van Economische Zaken en

VROM over de voortgang van het programma.
Producten: rapportages
Periode: 1978-1991
Opmerking: In de stuurgroep NIP zijn vertegenwoordigd de Gasunie, VEGIN, VNG,

het stafbureau NIP en ambtelijke vertegenwoordigers van de ministeries
van VROM en Economische Zaken.

Bron: Energierecht pagina 119, Maar H.G. de, Alphen a/d Rijn, Evaluatie 10
jaar Nationaal Isolatieprogramma, NIP, Rotterdam 1988.

Waardering: B 3

(440.)
Handeling: Het gevraagd of ongevraagd uitbrengen van advies aan de ministers van

Economische Zaken en VROM over het programma dan wel
aanpassingen van het programma of de regeling.

Producten: adviezen
Periode: 1978 -1991
Bron: Energierecht, pagina 119, Maar H.G. de, Alphen a/d Rijn 1987, Evaluatie

10 jaar Nationaal Isolatieprogramma, NIP, Rotterdam 1988.
Waardering: B 1

3.29 Novem

(449.)
Handeling: Het uitvoeren van (energie)programmaovereenkomsten voor de sector

verkeer en vervoer.
Periode: 1988 -
Bron: HdTK 1983-1984, 18 100, nr. 111
Waardering: V 3 jaar

(474.)
Handeling: Het sluiten van meerjarige convenanten met energiedistributie- en

productiesector en de bouwwereld met als doel de verdere groei van zon-
pv te ondersteunen.

Waardering: B 5
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3.30 Programmavoorbereidingscommissie rationeel energiegebruik verkeer en
vervoer (PVC-REV)

(454.)
Handeling: Het voorbereiden van een programma van onderzoek ten behoeve van

rationeel energiegebruik bij verkeer en vervoer.
Product: (advies)rapporten
Periode: 1981-
Bron: Instellingsbeschikking nr. 681/983, 11 december 1981
Waardering: B 1

3.31 Begeleidingscommissie Windenergie

(465.)
Handeling: Het adviseren van de minister van Economische Zaken omtrent de

uitvoering van het Nationaal Onderzoekprogramma Windenergie.
Producten: adviezen, rapporten
Periode: 1976 -1985
Opmerking: In principe zal de ECN voorzien in het secretariaat van de commissie. De

commissie kan zich doen bijstaan door projectleiders van onderzoeken en
andere deskundigen.

Bron: Ministeriële beschikking 7 december 1976, opgeheven 1 maart 1985
Stcrt. 1985, 45.

Waardering: B 1

3.32 Begeleidingscommissie Zonne-energie

(480.)
Handeling: Het adviseren van de minister van Economische Zaken omtrent

vormgeving en uitvoering van het nationaal onderzoekprogramma zonne-
energie.

Producten: Adviezen
Periode: 1980 -1985
Opmerking: Activiteiten die verder worden uitgevoerd door de

begeleidingscommissie: evaluatie tussentijdse- en eindresultaten;
advisering werkplan Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland
(ECN) en omtrent de halfjaarlijkse rapporten van ECN.

Bron: Instelling Begeleidingscommissie zonne-energie Stcrt. 1980, 29 art. 3,
opgeheven Stcrt. 1985, 45

Waardering: B 1
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3.33 Begeleidingscommissie Aardwarmte

(494.)
Handeling: Het adviseren van de minister van Economische Zaken omtrent

vormgeving en uitvoering van het nationaal onderzoekprogramma
aardwarmte.

Producten: Adviezen
Periode: 1980 - 1985
Opmerking: Activiteiten die verder worden uitgevoerd door de

begeleidingscommissie: evaluatie tussentijdse- en eindresultaten;
advisering werkplan Projectbureau Energieonderzoek ondergebracht bij
de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk
onderzoek (PBE/TNO) en omtrent de halfjaarlijkse rapporten van
PBE/TNO.

Bron: Instelling Begeleidingscommissie aardwarmte Stcrt. 1980, 83 art. 3,
opgeheven Stcrt. 1985, 45

Waardering: B 1

3.34 Begeleidingscommissie MHD-generator

(499.)
Handeling: Het adviseren van de Minister van Economische Zaken over het onder

verantwoordelijkheid van de Technische Hogeschool Eindhoven te
voeren onderzoekprogramma MHD-generator.

Periode: 1977 -
Bron: Instellingsbeschikking nr. 377/v/90, 23 februari 1977.
Waardering: B 1

3.35 Commissie Windenergie en Opslag

(504.)
Handeling: Het adviseren van de regering over energieopslagsystemen.
Periode: 1981-1982
Bron: Instellingsbeschikking Windenergie en Opslag
Waardering: B 1

4.36 Commissie Opslag en Elektriciteit

(507.)
Handeling: Het begeleiden van het onderzoeksprogramma Opslagsystemen.
Producten: commissiestukken
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Periode: 1984 -1988
Bron: Regeringsstandpunt Windenergie en Opslag, HdTK 1981-1982, 17 500,

nrs. 1-2, Regeringsstandpunt tav Appendix Windenergie en Waterkracht,
HdTK 1983-1984, 18 100, nr. 16, Eindrapport Maatschappelijke
Discussie Energiebeleid HdTK 1984-1985, 18 830, nrs. 1-2

Waardering: V 3 jaar

(508.)
Handeling: Het adviseren van de minister in het kader van het onderzoeksprogramma

Opslagsystemen.
Product: advies
Bron: --
Periode: 1984-1988
Waardering: B 1
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4. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(181.)
Vervallen.

(183.)
Vervallen

(188.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur geven van voorschriften ter voorko-

ming van sabotage en spionage en het aanwijzen van andere belangen.
Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 19 lid 2; Besluit registratie splijtstoffen en ertsen, art. 3

lid 4.
Activiteit: Het opleggen van de verplichting tot geheimhouding aan degene die

inlichtingen verstrekt heeft.
Waardering: B 5
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5. Minister van Buitenlandse Zaken

(189.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels ter verzekering

van de geheimhouding van:
c. gegevens, hulpmiddelen, en materialen voor de vrijmaking van
kernenergie en voor de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van
splijtstoffen, voorzover deze gegevens, hulpmiddelen en materialen, hetzij
rechtstreeks van de overheid, hetzij met instemming van het bevoegde
gezag, onder verplichting tot geheimhouding zijn verkregen dan wel zijn
aangewezen;
d. met behulp van zodanige gegevens, hulpmiddelen en
materialen verrichte onderzoekingen en toegepaste werkmethoden, voor
zover deze onderzoekingen en werkmethoden zijn aangewezen.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit van 17 juni 1971, Stb. 420 (Geheimhoudingsbesluit Kern-

energiewet); Regeling van 6 maart 1989, Stcrt. 52 (Toepassing Geheimhou-
dingsbesluit Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 68.
Waardering: Niet gewaardeerd

(217.)
Handeling: Het indienen van een verzoek bij de Europese Commissie tot wijziging van

de internationale controle-uitoefening op nucleaire installaties.
Periode: 1958-
Opmerking: Door het Verdrag van Almelo zijn specifieke beveiligingseisen van kracht.

Op voorstellen van de Commissie en de IAEA betreffende de aanstelling van
inspecteurs wordt soms afwijzend gereageerd (bijv. inspecteurs uit Irak of
Pakistan worden in Nederland niet toegelaten).

Bron: EGA art.85
Waardering: Niet gewaardeerd

(228.)
Handeling: Het benoemen van een afgevaardigde voor de Europese Commissie.
Periode:1958-
Bron: EGA art.
Waardering: Niet gewaardeerd.

(230)
Handeling: Het voordragen van afgevaardigden voor het Economisch en Sociaal Comité
Periode: 1958-
Bron: --
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Waardering: Niet gewaardeerd

(232.)
Handeling: Het mede-oprichten van de Commissie voor de Atoomenergie
Periode:1945-
Bron: Commissie voor de Atoomenergie der Vereenigde Naties. Verslag van de

plaatsvervangend vertegenwoordiger prof. Dr. H.A. Kramers, over de
werkzaamheden der Commissie in 1946. No. 3 april 1947.

Waardering: Niet gewaardeerd

(233.)
Handeling: Het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de Commissie voor de

Atoomenergie
Periode:1945-1946
Bron: Verslag Kramers, zie boven
Waardering: Niet gewaardeerd
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6. Minister van Defensie

(181.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren welke belast zijn met het toezicht op de

naleving van de Kernenergiewet en/of met het meten van doses ioniserende
stralen en het bepalen van radioactieve besmetting.

Periode: 1970 -
Producten: Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren inzake Kernenergiewet;

Beschikking van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
en van verschillende ministers van 24 november 1969, no. 132.695
Dir.Gen.- Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. (Beschikking toezicht naleving
Kernenergiewet), Stcrt. 239; Beschikking van de minister van Verkeer en
Waterstaat van 12 december 1969, no. 2302, Stcrt. 244; Beschikking van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 18 december
1969, Dir.-Gen. Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. no. 133.024, Stcrt. 253;
Beschikking van de minister van Financiën van 29 december 1969, no. A
69/9720 Gen. Thes., Dir. Binn. Geldw. en Fin. Public. Lichamen, Stcrt. 252;
Regeling van 10 januari 1986, Stcrt. 15; Regeling van 9 februari 1987, Stcrt.
38; Beschikking van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer van 17 november 1988, Stcrt. 288); Regeling van
28 april 1994, Stcrt. 83 (Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 58 lid 1-3.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(189.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels ter verzekering

van de geheimhouding van:
e. gegevens, hulpmiddelen, en materialen voor de vrijmaking van
kernenergie en voor de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van
splijtstoffen, voorzover deze gegevens, hulpmiddelen en materialen, hetzij
rechtstreeks van de overheid, hetzij met instemming van het bevoegde
gezag, onder verplichting tot geheimhouding zijn verkregen dan wel zijn
aangewezen;
f. met behulp van zodanige gegevens, hulpmiddelen en
materialen verrichte onderzoekingen en toegepaste werkmethoden, voor
zover deze onderzoekingen en werkmethoden zijn aangewezen.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit van 17 juni 1971, Stb. 420 (Geheimhoudingsbesluit Kern-

energiewet); Regeling van 6 maart 1989, Stcrt. 52 (Toepassing Geheimhou-
dingsbesluit Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 68.
Waardering: B 5
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7. Ministerie van Financiën

(99.)
Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende de algemene maatregelen van

bestuur welke op het gebied van kernenergie, ioniserende straling, radio-
actieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen zijn vastgesteld.

Periode: 1946 -
Producten: Beschikking aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet (Stcrt. 1969, 241);

Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1969 (Stb. 1969, 475); Bijdragenbesluit
Kernenergiewet 1981 (Stb. 1981, 455); Beschikking aanvraag vergunning en
aangifte toestellen Kernenergiewet (Stcrt. 1975, 203); Besluit ongevallen
kerninstallaties (Stb. 1976, 138); Besluit van 31 augustus 1987 (Stcrt. 176),
houdende de regeling aanvraag vergunning en aangifte toestellen Kernener-
giewet.

Bron: Kernenergiewet, art. 26 lid 2; art. 35 lid 1; art. 49 lid 1; art. 56 lid 1; art. 73;
art. 74.

Waardering: B 1

(131.)
Handeling: Het tezamen met de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en

van Economische Zaken, onder te stellen voorwaarden, verstrekken van een
bijdrage in de kosten van de bouw en inrichting van een kernreactor in
Nederland.

Periode: 1954 -
Producten: Post op de begroting.
Bron: Wet tot financiering van de bouw en inrichting van een kernreactor in

Nederland, (Stb. 1954, 374), art. 1.
Waardering: B 5

(181.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren welke belast zijn met het toezicht op de

naleving van de Kernenergiewet en/of met het meten van doses ioniserende
stralen en het bepalen van radioactieve besmetting.

Periode: 1970 -
Producten: Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren inzake Kernenergiewet;

Beschikking van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
en van verschillende ministers van 24 november 1969, no. 132.695
Dir.Gen.- Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. (Beschikking toezicht naleving
Kernenergiewet), Stcrt. 239; Beschikking van de minister van Verkeer en
Waterstaat van 12 december 1969, no. 2302, Stcrt. 244; Beschikking van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 18 december
1969, Dir.-Gen. Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. no. 133.024, Stcrt. 253;
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Beschikking van de minister van Financiën van 29 december 1969, no. A
69/9720 Gen. Thes., Dir. Binn. Geldw. en Fin. Public. Lichamen, Stcrt. 252;
Regeling van 10 januari 1986, Stcrt. 15; Regeling van 9 februari 1987, Stcrt.
38; Beschikking van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer van 17 november 1988, Stcrt. 288); Regeling van
28 april 1994, Stcrt. 83 (Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 58 lid 1-3.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(252.)
Handeling: Het aanwijzen van een ambtenaar van de belastingdienst welke bevoegd is

met de betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel.
Periode:1974 - 1976
Producten: Beschikking
Bron: FOSK art. 6 lid 4
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(350.)
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van Economische Zaken

vaststellen van een ministeriële subsidieregeling waarbij, op basis van de
wet inkomsten belasting, toeslagen worden verstrekt voor
energiebesparende investeringen.

Producten: Aanwijzingsbeschikking energietoeslag Wet Investeringsrekening Stcrt.
1980, 136

Periode: 1980 - 1987
Opmerking: De uitvoering ligt bij de DIR.
Bron: Wet op de inkomsten belasting Stb. 1964, 519 art. 61eb, Wet

investeringsrekening Stb 1980, 389 ingetrokken bij Stb. 1987, 624
Waardering: B 5

7.1 Belastingdienst

(251.)
Handeling: Het betekenen en ten uitvoerleggen van dwangbevelen betreffende de

heffing en invordering met betrekking tot:
a. leveringen van elektrische energie aan degenen die deze in Nederland
verbruiken;
b. leveringen van goederen en diensten welke worden verricht door degene
die leveringen van elektrische energie verricht en welke samenhangen met
leveringen van elektrische energie;
c. verbruik van elektrische energie door degene die deze met gebruikmaking
van een of meer inrichtingen zelf heeft opgewekt.
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Periode: 1973 - 1976
Producten: Dwangbevel
Bron: FOSK art. 6 lid 1
Waardering: V 7 jaar
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8. Ministerie van Justitie

(138.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur bepalen dat de bij de Kern-

energiewet gestelde verboden niet gelden betreffende splijtstoffen, ertsen,
inrichtingen, of uitrustingen, behorende tot een bij die maatregel
aangewezen categorie.

Periode: 1993 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 21 lid 2.
Waardering:      Niet gewaardeerd

(140.)
Handeling: Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van regels aan

de wijze waarop de aanvraag om een vergunning als bedoeld in de Kern-
energiewet dient te geschieden en aan de gegevens welke van de aanvrager
kunnen worden verlangd.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403).
Bron: Kernenergiewet, art. 16 (art. 15c lid 3; art. 16 lid 1).
Waardering:       Niet gewaardeerd

(145.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van overheidsorganen

waaraan vergunningaanvragen meegedeeld worden.
Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 17 lid 1 (art. 17a lid 1).
Waardering:      Niet gewaardeerd

(146.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van overheidsorganen die

advies kunnen uitbrengen over het ontwerp van de beschikking op een
vergunningaanvraag.

Periode: 1994 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 17a lid 1.
Waardering:      Niet gewaardeerd

(151.)
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Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van radioactieve stoffen
die met vergunning bereid, vervoerd, voorhanden hebben, toegepast mogen
worden.

Periode: 1970 -
Producten: Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404); Regeling van

16 maart 1993, Stcrt. 78, inzake aanwijzing rookmelders Kernenergiewet
1993; Regeling aanwijzing rookmelders Kernenergiewet 1994; Regeling
aanwijzing rookmelders Kernenergiewet 1995 (Stcrt. 1995, 62).

Bron: Kernenergiewet, art. 29 lid 1.
Waardering:      Niet gewaardeerd

(157.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur ter bescherming van mensen, dieren,

planten en goederen stellen van regels aan de toepassing van de op grond
van de Kernenergiewet verleende vergunningen.

Periode: 1993 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur; ministeriële regels.
Bron: Kernenergiewet, art. 18a lid 3.
Waardering: Niet gewaardeerd

(158.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels met het oog op de

bescherming van mensen, dieren, planten en goederen met betrekking tot
radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen, en
betreffende splijtstoffen, ertsen, inrichtingen, of uitrustingen dan wel
onderdelen van inrichtingen of uitrustingen.

Periode: 1970 -
Producten: Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404); Toe-

stellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406); Besluit stralenbescherming
Kernenergiewet (Stb. 1986, 465); Wijzigingsbesluit Besluit
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1993, 317); algemene maatregel
van bestuur; min. regels.

Bron: Kernenergiewet, art. 21 (art. 21 lid 1); art 32 lid 1; art. 34 lid 1.
Waardering:      Niet gewaardeerd

(184.)
Handeling:       Het afgeven van een algemene schriftelijke last voor het binnentreden van
                          woningen aan de daartoe aangewezen ambtenaren
Periode:            1970-
Producten:        beschikking
Bron:                 Kernenergiewet, art. 61 lid 1
Waardering:      Niet gewaardeerd
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(186.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met de opsporing van de in de

Kernenergiewet strafbaar gestelde feiten.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking van de minister van Justitie van 16 december 1969, Stcrt. 248;

Beschikking van 15 januari 1986, Stcrt. 15; Beschikking van 12 september
1990, Stcrt. 180 (Beschikking opsporingsbevoegdheid Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 83.
Waardering:      Niet gewaardeerd

 (189.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels ter verzekering

van de geheimhouding van:
g. gegevens, hulpmiddelen, en materialen voor de vrijmaking van
kernenergie en voor de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van
splijtstoffen, voorzover deze gegevens, hulpmiddelen en materialen, hetzij
rechtstreeks van de overheid, hetzij met instemming van het bevoegde
gezag, onder verplichting tot geheimhouding zijn verkregen dan wel zijn
aangewezen;
h. met behulp van zodanige gegevens, hulpmiddelen en
materialen verrichte onderzoekingen en toegepaste werkmethoden, voor
zover deze onderzoekingen en werkmethoden zijn aangewezen.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit van 17 juni 1971, Stb. 420 (Geheimhoudingsbesluit Kern-

energiewet); Regeling van 6 maart 1989, Stcrt. 52 (Toepassing Geheimhou-
dingsbesluit Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 68.
Waardering:      Niet gewaardeerd

(192.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur buiten toepassing verklaren van

regels voor zover de belangen, welke deze regels beogen te beschermen,
naar het oordeel van de minister in voldoende mate door toepassing van de
Kernenergiewet kunnen worden beschermd.

Periode: 1993 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 72 lid 1.
Waardering: Niet gewaardeerd
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9. Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij

(148.)
Handeling: Het, met inachtneming van de bij algemene maatregel van bestuur gestelde

regels, toekennen van een vergoeding aan personen die schade hebben
ondervonden als gevolg van de werkzaamheden van een kernenergie-inrich-
ting.

Periode: 1970 -
Producten: Brief met toekenning van een schadevergoeding.
Bron: Kernenergiewet, art. 48.
Waardering: V 85 jaar na geboorte

(149.)
Handeling: Het na overleg met de Commissaris van de Koningin in de desbetreffende

provincie vaststellen van een alarmregeling voor de door de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen in-
richting.

Periode: 1976 - 1996
Producten: Min. regels.
Bron: Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138), art. 2 lid 1.
Waardering: B 5

(164.)
Handeling: Het, zo nodig met behulp van de sterke arm, treffen van maatregelen in

verband met de dreiging van besmetting met radioactieve stoffen van bo-
dem, (oppervlakte-)water of lucht:
a. die zij voor de uitvoering van het sluiten van kernenergie-
inrichtingen noodzakelijk achten;
b. ter bescherming van de gezondheid van dieren of planten, c.q.
voor de deugdelijkheid van voortbrengselen van landbouw;
c. ter bescherming van de belangen betreffende de
waterhuishouding.

Periode: 1970 -
Producten: Maatregel.
Bron: Kernenergiewet, art. 38 lid 6; art. 40 lid 1; art. 41 lid 1.
Waardering: B 5

(166.)
Handeling: Het in verband met de dreiging van besmetting met radioactieve stoffen van

bodem, (oppervlakte-)water of lucht in kennis stellen van de getroffen
maatregelen aan de burgemeester der betrokken gemeente.

Periode: 1970 -
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Producten: Kennisgeving; brief.
Bron: Kernenergiewet, art. 39 lid 3; art. 40 lid 3; art. 41 lid 2.
Waardering: B 5

(167.)
Handeling: Het van toepassing verklaren van artikel 39 wanneer personen of dieren ten

gevolge van contact met of beïnvloeding anderszins door splijtstoffen,
ertsen, radioactieve stoffen of ioniserende stralen uitzendende toestellen
zodanig zijn bestraald of besmet, dat aanmerkelijk gevaar voor hun naaste
omgeving of voor dieren in hun naaste omgeving te duchten is.

Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 42; art. 43.
Waardering: B 5

(168.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels betreffende lijken

van personen, die voor of na het overlijden, en betreffende stoffen en
voorwerpen welke ten gevolge van contact met of beïnvloeding anderszins
door splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen of ioniserende stralen
uitzendende toestellen, zodanig zijn bestraald of besmet, dat gevaar voor de
openbare gezondheid te duchten is.

Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur; min. regels.
Bron: Kernenergiewet, art. 45 lid 1; art. 46 lid 1.
Waardering: B 5

(169.)
Handeling: Het aanwijzen van instellingen of personen aan wie de burgemeester bij

gevaar voor de openbare gezondheid ten gevolge van ioniserende stralen dit
gevaar kan melden.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 47 lid 2.
Waardering: B 5

(181.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren welke belast zijn met het toezicht op de

naleving van de Kernenergiewet en/of met het meten van doses ioniserende
stralen en het bepalen van radioactieve besmetting.

Periode: 1970 -
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Producten: Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren inzake Kernenergiewet;
Beschikking van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
en van verschillende ministers van 24 november 1969, no. 132.695
Dir.Gen.- Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. (Beschikking toezicht naleving
Kernenergiewet), Stcrt. 239; Beschikking van de minister van Verkeer en
Waterstaat van 12 december 1969, no. 2302, Stcrt. 244; Beschikking van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 18 december
1969, Dir.-Gen. Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. no. 133.024, Stcrt. 253;
Beschikking van de minister van Financiën van 29 december 1969, no. A
69/9720 Gen. Thes., Dir. Binn. Geldw. en Fin. Public. Lichamen, Stcrt. 252;
Regeling van 10 januari 1986, Stcrt. 15; Regeling van 9 februari 1987, Stcrt.
38; Beschikking van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer van 17 november 1988, Stcrt. 288); Regeling van
28 april 1994, Stcrt. 83 (Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 58 lid 1-3.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(186.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met de opsporing van de in de

Kernenergiewet strafbaar gestelde feiten.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking van de minister van Justitie van 16 december 1969, Stcrt. 248;

Beschikking van 15 januari 1986, Stcrt. 15; Beschikking van 12 september
1990, Stcrt. 180 (Beschikking opsporingsbevoegdheid Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 83.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(189.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels ter verzekering

van de geheimhouding van:
i. gegevens, hulpmiddelen, en materialen voor de vrijmaking van
kernenergie en voor de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van
splijtstoffen, voorzover deze gegevens, hulpmiddelen en materialen, hetzij
rechtstreeks van de overheid, hetzij met instemming van het bevoegde
gezag, onder verplichting tot geheimhouding zijn verkregen dan wel zijn
aangewezen;
j. met behulp van zodanige gegevens, hulpmiddelen en
materialen verrichte onderzoekingen en toegepaste werkmethoden, voor
zover deze onderzoekingen en werkmethoden zijn aangewezen.

Periode: 1970 -
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Producten: Besluit van 17 juni 1971, Stb. 420 (Geheimhoudingsbesluit Kern-
energiewet); Regeling van 6 maart 1989, Stcrt. 52 (Toepassing Geheimhou-
dingsbesluit Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 68.
Waardering: B 5

(412.)
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van Economische Zaken

vaststellen van ministeriële subsidieregelingen op het gebied van
energiebesparing in de agrarische sector.

Producten: Beschikking energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw Stcrt.
1981, 136 laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1984, 253

Periode: 1980 -1985
Bron: Energienota 1974, HdTK 1974-1975, 13 122
Waardering: B 5

(413.)
Handeling: Het overeenstemmen met de minister van EZ inzake het vaststellen van

ministeriële subsidieregelingen op het gebied van energiebesparing in de
agrarische sector.

Producten: Beschikking energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw Stcrt.
1981, 136 laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1984, 253

Periode: 1980 -1985
Bron: Energienota 1974, HdTK 1974-1975, 13 122
Waardering: B 5

(418.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van Economische Zaken,

instellen van een Stuurgroep energiebesparingprojecten in de
glastuinbouw.

Periode: 1980 -
Bron: Instellingsbeschikking Stcrt. 1981, 87
Waardering: B 4

(419.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van Economische Zaken,

aanwijzen van de leden van de stuurgroep energiebesparingprojecten in
de glastuinbouw,

Periode: 1980 -
Opmerking: Het voorzitterschap ligt bij het ministerie van LNV. Verder zijn er twee

secretarissen één van Economische Zaken en één van LNV.
Bron: Instellingsbeschikking Stcrt. 1981, 87
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Waardering: V 10 jaar na pensioen

(422.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens Beschikking

energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.
Periode: 1980 -1986
Opmerking: Uitvoering ligt bij LNV, directeur bedrijfsstructurele aangelegenheden.
Bron: Beschikking energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw Stcrt.

1981, 136 laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1984, 253
Waardering: V 7 jaar

(423.)
Handeling: Het terugvorderen van gelden die zijn uitgekeerd krachtens de

beschikking energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.
Periode: 1981-1986
Opmerking: Terugvorderingen kunnen geschieden uit hoofde van het niet halen van

de genormeerde besparing van 20%, of bij terugbetaling van voorschotten
indien geen bijdrage is toegekend of als het voorschot de bijdrage
overtreft.

Bron: Toelichting op Beschikking energiebesparende maatregelen in de
glastuinbouw Stcrt. 1981, 136

Waardering: V 7 jaar na terugvordering

(424.)
Handeling: Het beschikken op bezwaarschriften tegen beschikkingen op subsidie

aanvragen krachtens Beschikking energiebesparende maatregelen in de
glastuinbouw.

Periode: 1980 -1986
Bron: Beschikking energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw Stcrt.

1981, 136 laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1984, 253
Waardering: V 7 jaar

9.1 Hoofdingenieur voor de Bedrijfsontwikkeling in de provincie

(422.)
Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens Beschikking

energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.
Periode: 1980 -1986
Opmerking: Uitvoering ligt bij LNV, directeur bedrijfsstructurele aangelegenheden.
Bron: Beschikking energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw Stcrt.

1981, 136 laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1984, 253
Waardering: V 7 jaar
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10. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

(109.)
Handeling: Het voordragen van (plaatsvervangende) leden, de (plaatsvervangend)

voorzitter, secretaris van adviescommissies en raden betreffende kernenergie
en ioniserende straling.

Periode: 1957 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 3 lid 1-3 (art. 4 lid 2); art. 7 lid 2 (art. 5 lid 1).
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(114.)
Handeling: Het, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gehoord,

voordragen van leden, (plaatsvervangend) voorzitter van de Wetenschap-
pelijke Raad voor de Kernenergie.

Periode: 1963 - 1985
Producten: Voordracht.
Bron: Kernenergiewet, art. 10 lid 2-3.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(116.)
Handeling: Het aanwijzen van ten hoogste vier ambtenaren welke bevoegd zijn tot het

bijwonen van vergaderingen van de Centrale Raad voor de Kernenergie
en/of de Industriële Raad voor de Kernenergie.

Periode : 1963 - 1985
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 4; art. 8 lid 5; art. 9.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(122.)
Handeling: Het vaststellen van nadere regels betreffende de werkwijze van de Centrale

Raad voor de Kernenergie; Commissie Reactorveiligheid; van de Industriële
Raad voor de Kernenergie; van de Wetenschappelijke Raad voor de
Kernenergie.

Periode: 1963 - 1985
Producten: Regels.
Bron: Kernenergiewet, art. 6 lid 2; art. 8.
Waardering: V 10 jaar

(131.)
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Handeling: Het tezamen met de minister van Economische Zaken en van Financiën,
onder te stellen voorwaarden, verstrekken van een bijdrage in de kosten van
de bouw en inrichting van een kernreactor in Nederland.

Periode: 1954 -
Producten: Post op de begroting.
Bron: Wet tot financiering van de bouw en inrichting van een kernreactor in

Nederland, (Stb. 1954, 374), art. 1.
Waardering: B 5

(189.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels ter verzekering

van de geheimhouding van:
k. gegevens, hulpmiddelen, en materialen voor de vrijmaking van
kernenergie en voor de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van
splijtstoffen, voorzover deze gegevens, hulpmiddelen en materialen, hetzij
rechtstreeks van de overheid, hetzij met instemming van het bevoegde
gezag, onder verplichting tot geheimhouding zijn verkregen dan wel zijn
aangewezen;
l. met behulp van zodanige gegevens, hulpmiddelen en
materialen verrichte onderzoekingen en toegepaste werkmethoden, voor
zover deze onderzoekingen en werkmethoden zijn aangewezen.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit van 17 juni 1971, Stb. 420 (Geheimhoudingsbesluit Kern-

energiewet); Regeling van 6 maart 1989, Stcrt. 52 (Toepassing Geheimhou-
dingsbesluit Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 68.
Waardering: B 5

(301.)
Handeling: Het in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken

goedkeuren van statutenwijzigingen van de Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland.

Periode: 1976-
Bron: Statuten ECN d.d. 20 juli 1976 art. 22 lid 2
Waardering: B 5

(315.)
Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Economische Zaken tot

instelling van de Landelijke Stuurgroep voor energieonderzoek.
Periode: 1974 -1980
Opmerking: De LSEO werd onder de naam Stuurgroep Nationaal Programma

wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling op het
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gebied van de energie, officieel geïnstalleerd op 4 juni 1974, Stb 1974,
254.

Bron: [Eerste] Energienota, HdTK 1974-1975, 13 122, nr. 2
Waardering: B 4

(500.)
Handeling: Het overeenstemmen met de Ministers van EZ en V&W inzake de

instelling van de Begeleidingscommissie Voorstudieplan Lievense (BPL).
Periode: 1980 -1982
Bron: Ministerraadsbesluit d.d. 20 juni 1980 Nota ontwikkeling

Markerwaardgebied
Waardering: B 4
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11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(98.)
Handeling: Het (mede-) voorbereiden, wijzigen en intrekken van algemene maatregelen

van bestuur op het gebied van kernenergie en ioniserende straling, radi-
oactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen.

Periode: 1946 -
Producten: Besluit inwerkingtreding Kernenergiewet (Stb. 1969, 514); Bijdragenbesluit

Kernenergiewet (Stb. 1969, 475); Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981
(Stb. 1981, 455); Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358);
Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420); Uitvoeringsbesluit
ex artikel 22 Kernenergiewet (Stb. 1969, 476); Besluit kerninstallaties,
splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403); Besluit registratie splijtstoffen en
ertsen (Stb. 1969, 471); Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve
stoffen (Stb. 1969, 405); Beroepsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 473).

Bron: Kernenergiewet, artt. 1; 13; 14; 16; 17; 18 lid 2; 19; 21; 26 lid 1; 35 lid 1; 49
lid 1; 56; 57; 67; 68.

Waardering: B 1

(99.)
Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende de algemene maatregelen van

bestuur welke op het gebied van kernenergie, ioniserende straling, radio-
actieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen zijn vastgesteld.

Periode: 1946 -
Producten: Beschikking aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet (Stcrt. 1969, 241);

Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1969 (Stb. 1969, 475); Bijdragenbesluit
Kernenergiewet 1981 (Stb. 1981, 455); Beschikking aanvraag vergunning en
aangifte toestellen Kernenergiewet (Stcrt. 1975, 203); Besluit ongevallen
kerninstallaties (Stb. 1976, 138); Besluit van 31 augustus 1987 (Stcrt. 176),
houdende de regeling aanvraag vergunning en aangifte toestellen Kernener-
giewet.

Bron: Kernenergiewet, art. 26 lid 2; art. 35 lid 1; art. 49 lid 1; art. 56 lid 1; art. 73;
art. 74.

Waardering: B 1

(105.)
Handeling: Het vaststellen van waarden en berekeningswijzen van radioactieve

besmetting.
Periode: 1970 -
Producten: Min. regeling; beschikking.
Bron: Definitiebesluit Kernenergiewet, art. 2 (1969, Stb. 358) Inwtr. 1970
Waardering:       B 5
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(106.)
Vervallen.

(107.)
Vervallen.

(109.)
Handeling: Het voordragen van (plaatsvervangende) leden, de (plaatsvervangend)

voorzitter, secretaris van adviescommissies en raden betreffende kernenergie
en ioniserende straling.

Periode: 1957 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 3 lid 1-3 (art. 4 lid 2); art. 7 lid 2 (art. 5 lid 1).
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(116.)
Handeling: Het aanwijzen van ten hoogste vier ambtenaren welke bevoegd zijn tot het

bijwonen van vergaderingen van de Centrale Raad voor de Kernenergie
en/of de Industriële Raad voor de Kernenergie.

Periode : 1963 - 1985
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 4; art. 8 lid 5; art. 9.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(117.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren als adviserende leden van de Commissie

Reactorveiligheid.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 4 lid 5.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(123.)
Handeling: Het goedkeuren van de nadere regels betreffende de werkwijze van de Com-

missie Reactorveiligheid.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 8.
Waardering: B 4

(127.)
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Handeling: Het verlenen van een vergunning voor het oprichten, in werking brengen, in
werking houden of wijzigen van een inrichting, waarin kernenergie kan
worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of
verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 15 (art. 15a).
Waardering: B 4

(129.)
Handeling: Het staken en/of sluiten van een inrichting waarin kernenergie kan worden

vrijgemaakt, splijtstoffen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel
splijtstoffen worden opgeslagen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 25 lid 1.
Waardering: B 4

(130.)
Handeling: Het beslissen op verzoeken van een burgemeester tot staking en/of sluiting

van een inrichting waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen
worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden
opgeslagen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 25 lid 2.
Waardering: B 5

(135.)
Handeling: Het toestemming verlenen om aan anderen dan aan wie een taak ter

uitvoering van de Kernenergiewet is opgedragen inlichtingen uit het register
splijtstoffen en ertsen te verstrekken.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Besluit radioactieve stoffen en ertsen keuringsdiensten Kernenergiewet, art.

2 lid 5.
Waardering: V 3 jaar

(136.)
Handeling: Het aanwijzen van een hoofdinspecteur van de volksgezondheid aan wie de

opgave van degenen aan wie inlichtingen uit het register zijn verstrekt wordt
doorgegeven.
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Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Besluit radioactieve stoffen en ertsen keuringsdiensten Kernenergiewet, art.

2 lid 5.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(137.)
Handeling:        Het, in overeenstemming met de ministers wie het mede aangaat, beslissen

op de aanvragen van een vergunning voor:
a. het vervoeren, voorhanden hebben, binnen of buiten Nederlands grond-
gebied te brengen of doen brengen, dan wel zich ontdoen van splijtstoffen
of ertsen;
b. een uitrusting, geschikt om een vaartuig of ander vervoermiddel door
middel van kernenergie voort te brengen, daarin aan te brengen of aange-
bracht te houden, dan wel zodanige daarin aangebrachte uitrusting in
werking te brengen, in werking te houden of te wijzigen.
c. het voorhanden hebben van splijtstoffen;
d. het zich ontdoen van splijtstoffen;
e. het oprichten van een inrichting waarin kernenergie kan worden vrijge-
maakt;
f. het oprichten van een inrichting waarin splijtstoffen welke plutonium
of verrijkt uranium bevatten, of bestraalde splijtstoffen kunnen worden
vervaardigd, bewerkt of verwerkt;
g. het oprichten van een inrichting waarin splijtstoffen worden opgesla-
gen;
h. het oprichten van een inrichting waarin onbestraalde splijtstoffen
welke geen plutonium of verrijkt uranium bevatten, of bestraalde splijt-
stoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt.:

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 15 (art. 15a); art. 18 lid 1 (art. 19; 20; 20a; 30); art. 30

lid 1; Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, art. 4 - 9.
Waardering: B 5

(141.)
Handeling: Het aanwijzen van plaatsen waar splijtstoffen in Nederland in de uitrusting

mogen worden aangebracht of uit de uitrusting mogen worden genomen
en/of het aanwijzen van plaatsen waar de uitrusting, na het inbrengen van
splijtstoffen, in Nederland ter beproeving in werking mag worden gebracht.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
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Bron: Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403), art. 34 lid 3
onder c-d.

Waardering: B 5

(142.)
Handeling: Het tezamen met de minister van Economische Zaken, verbinden van

voorschriften aan vergunningen verstrekt krachtens de Kernenergiewet
welke nodig zijn voor:
a. de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen;
b. de veiligheid van de staat;
c. de bewaring en bewaking van splijtstoffen en ertsen;
d. de energievoorziening;
e. het zeker stellen van de betaling van de vergoeding aan
derden toekomende voor schade of letsel, hun toegebracht;
f. de nakoming van internationale verplichtingen.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403), artt. 31-40.
Bron: Kernenergiewet, art. 19 lid 1; art. 20 lid 2; art. 31 lid 1.
Waardering: B 1

(145.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van overheidsorganen

waaraan vergunningaanvragen meegedeeld worden.
Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 17 lid 1 (art. 17a lid 1).
Waardering: B 4

(146.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van overheidsorganen die

advies kunnen uitbrengen over het ontwerp van de beschikking op een
vergunningaanvraag.

Periode: 1994 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 17a lid 1.
Waardering: B 4

(147.)
Staatssecretaris
Handeling: Het vaststellen van het formulier waarop de aanvraag om een vergunning

voor het gebruik van:
a. deeltjesversnellers;
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b. toestellen voor röntgenspectografie en diffractieapparaten;
c. röntgentoestellen met een maximale buissparing van 100 kilovolt of meer
kan worden gedaan.

Periode: 1987 -
Producten: Formulier.
Bron: Regeling aanvraag vergunning en aangifte toestellen Kernenergiewet (Stcrt.

1987, 176), art. 1.
Waardering: V 3 jaar

Nb. 1 formulier wordt bewaard

(148.)
Handeling: Het, met inachtneming van de bij algemene maatregel van bestuur gestelde

regels, toekennen van een vergoeding aan personen die schade hebben
ondervonden als gevolg van de werkzaamheden van een kernenergie-inrich-
ting.

Periode: 1970 -
Producten: Brief met toekenning van een schadevergoeding.
Bron: Kernenergiewet, art. 48.
Waardering: V 85 jaar na geboorte

(149.)
Handeling: Het na overleg met de Commissaris van de Koningin in de desbetreffende

provincie vaststellen van een alarmregeling voor de door de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen in-
richting.

Periode: 1976 -
Producten: Min. regels.
Bron: Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138), art. 2 lid 1.
Waardering: B 5

(150.)
Handeling: Het verstrekken van vergunningen:

a. voor het bereiden, het vervoeren, het voorhanden hebben, het
toepassen, het binnen Nederlands grondgebied brengen of te doen brengen
en het zich ontdoen van radioactieve stoffen;
b. voor het gebruik van ioniserende stralen uitzendende toestellen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat van 8 februari 1963,

DGV, Afd. Gevaarlijke stoffen no. A-5/016899; Radioactieve-stoffenbesluit
Kernenergiewet (Stb. 1969, 404); Besluit van 30 september 1991, no. MBS
27991004, Scrt. 223, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
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Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake
wijziging vergunningverlening Kernenergiewet.

Bron: Kernenergiewet, art. 29 lid 1; art. 34.
Waardering: B 5

(151.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van radioactieve stoffen

die met vergunning bereid, vervoerd, voorhanden hebben, toegepast mogen
worden.

Periode: 1970 -
Producten: Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404); Regeling van

16 maart 1993, Stcrt. 78, inzake aanwijzing rookmelders Kernenergiewet
1993; Regeling aanwijzing rookmelders Kernenergiewet 1994; Regeling
aanwijzing rookmelders Kernenergiewet 1995 (Stcrt. 1995, 62).

Bron: Kernenergiewet, art. 29 lid 1.
Waardering: B 5

(152.)
Handeling: Het aan de vergunninghouder meedelen:

a. welke bijdrage verschuldigd is;
b.op welke wijze betaling van de bijdrage plaats kan vinden;
c. binnen welke termijn deze bijdrage dient te geschieden.

Periode: 1981 -
Producten: Mededeling.
Bron: Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981, art. 15.
Waardering: V 7 jaar

(158.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels met het oog op de

bescherming van mensen, dieren, planten en goederen met betrekking tot
radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen, en
betreffende splijtstoffen, ertsen, inrichtingen, of uitrustingen dan wel
onderdelen van inrichtingen of uitrustingen.

Periode: 1970 -
Producten: Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404); Toe-

stellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406); Besluit stralenbescherming
Kernenergiewet (Stb. 1986, 465); Wijzigingsbesluit Besluit
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1993, 317); algemene maatregel
van bestuur; min. regels.

Bron: Kernenergiewet, art. 21 (art. 21 lid 1); art 32 lid 1; art. 34 lid 1.
Waardering: B 5
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(159.)
Handeling: Het aanwijzen van toestellen waarvoor het Besluit stralenbescherming

Kernenergiewet niet van toepassing is.
Periode: 1987 -
Producten: Beschikking.
Bron: Besluit stralenbescherming Kernenergiewet, art. 4 lid 2.
Waardering: B 5

(162.)
Handeling: Het sluiten van kernenergie-inrichtingen in verband met zodanige dreiging

van besmetting met radioactieve stoffen van bodem, water of lucht dat voor
de openbare gezondheid aanmerkelijk gevaar te duchten is.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 38 lid 1.
Waardering: B 5

(163.)
Handeling: Het beschikken op verzoeken van burgemeesters betreffende het sluiten van

kernenergie-inrichtingen in verband met de dreiging van besmetting met
radioactieve stoffen van bodem, water of lucht en het doen van mededeling
daarvan.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 38 lid 3-4.
Waardering: B 5

(164.)
Handeling: Het, zo nodig met behulp van de sterke arm, treffen van maatregelen in

verband met de dreiging van besmetting met radioactieve stoffen van bo-
dem, (oppervlakte-)water of lucht:
d. die zij voor de uitvoering van het sluiten van kernenergie-
inrichtingen noodzakelijk achten;
e. ter bescherming van de gezondheid van dieren of planten, c.q.
voor de deugdelijkheid van voortbrengselen van landbouw;
f. ter bescherming van de belangen betreffende de
waterhuishouding.

Periode: 1970 -
Producten: Maatregel.
Bron: Kernenergiewet, art. 38 lid 6; art. 40 lid 1; art. 41 lid 1.
Waardering: B 5
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(165.)
Handeling: Het bij verwacht gevaar van besmetting met radioactieve stoffen van bodem,

water of lucht door middel van een algemene maatregel van bestuur stellen
van regels die zij met het oog op de openbare gezondheid noodzakelijk
achten.

Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 39 lid 1.
Waardering: B 5

(166.)
Handeling: Het in verband met de dreiging van besmetting met radioactieve stoffen van

bodem, (oppervlakte-)water of lucht in kennis stellen van de getroffen
maatregelen aan de burgemeester der betrokken gemeente.

Periode: 1970 -
Producten: Kennisgeving; brief.
Bron: Kernenergiewet, art. 39 lid 3; art. 40 lid 3; art. 41 lid 2.
Waardering: B 5

(167.)
Handeling: Het van toepassing verklaren van artikel 39 wanneer personen of dieren ten

gevolge van contact met of beïnvloeding anderszins door splijtstoffen,
ertsen, radioactieve stoffen of ioniserende stralen uitzendende toestellen
zodanig zijn bestraald of besmet, dat aanmerkelijk gevaar voor hun naaste
omgeving of voor dieren in hun naaste omgeving te duchten is.

Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 42; art. 43.
Waardering: B 5

(168.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels betreffende lijken

van personen, die voor of na het overlijden, en betreffende stoffen en
voorwerpen welke ten gevolge van contact met of beïnvloeding anderszins
door splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen of ioniserende stralen
uitzendende toestellen, zodanig zijn bestraald of besmet, dat gevaar voor de
openbare gezondheid te duchten is.

Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur; min. regels.
Bron: Kernenergiewet, art. 45 lid 1; art. 46 lid 1.
Waardering: B 5
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(169.)
Handeling: Het aanwijzen van instellingen of personen aan wie de burgemeester bij

gevaar voor de openbare gezondheid ten gevolge van ioniserende stralen dit
gevaar kan melden.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 47 lid 2.
Waardering: B 5

(170.)
Handeling: Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van de

inrichting van registers waarin radioactieve stoffen geregistreerd worden en
het aanwijzen van de gevallen waarin inlichtingen uit de registers kunnen
worden verstrekt.

Periode: 1970 - 1988
Producten: Besluit van 16 oktober 1969, Stb. 472; inlichtingen.
Bron: Kernenergiewet, art. 27 lid 2, art. 28 lid 5.
Waardering: B 4,5

(171.)
Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende de inrichting van het register

radioactieve stoffen.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking inrichting register radioactieve stoffen van 2 december 1969,

Stcrt. 240.
Bron: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten

Kernenergiewet (Stb. 1969, 472), art. 2 lid 2.
Waardering: B 4

(174.)
Handeling: Het aanwijzen van de hoofdinspecteur van de volksgezondheid bij wie

eenmaal per maand de opgave van de geregistreerde gegevens gedaan kan
worden.

Periode: 1970 - 1988
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 27 lid 4.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(175.)
Handeling: Het aanwijzen van instellingen en personen waaraan de in bezit genomen

splijtstoffen, ertsen en goederen worden overgedragen.
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Producten: Uitvoeringsbesluit ex art. 22 Kernenergiewet, (Stcrt. 1970, 140); Besluit
aanwijzing instellingen ex art. 33 Kernenergiewet (Stcrt. 1991, 24);
Aanwijzing Hoge Flux Reactor Petten (Stcrt. 1981, 137).

Periode: 1970 -
Bron: Kernenergiewet, art. 22 lid 4; art. 33 lid 4; Besluit van 15 augustus 1970, no.

20, Stcrt. 160, art. 1.
Waardering: B 4

(177.)
Staatsecretaris
Handeling: Het aanwijzen van landen waarop het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en

radioactieve stoffen van toepassing is.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking van 5 december 1969, Stcrt. 240.
Bron: Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405),

art. 2 lid 1 onder d en e; art. 2 lid 2; art. 3 lid 2 onder h; art. 5 lid 1 onder a en
b; art. 5 lid 2; art. 6 lid 2 onder b; art. 14 onder b en c; art. 16 onder b en c;
art. 19; lid 1 onder b; art. 22 lid b.

Waardering: B 5

(179.)
Handeling: Het, bij overtredingen van de Kernenergiewet, uitvaardigen van bevelen tot

staking van de oprichting of sluiting van een kernenergie-inrichting, dan wel
het staken van het aanbrengen of het buitenwerking houden van een uitrus-
ting geschikt voor de voortbeweging van een vervoermiddel door middel
van kernenergie.

Periode: 1970 - 1992
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 25.
Waardering: B 4

(181.)
Staatsecretaris
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren welke belast zijn met het toezicht op de

naleving van de Kernenergiewet en/of met het meten van doses ioniserende
stralen en het bepalen van radioactieve besmetting.

Periode: 1970 -
Producten: Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren inzake Kernenergiewet;

Beschikking van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
en van verschillende ministers van 24 november 1969, no. 132.695
Dir.Gen.- Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. (Beschikking toezicht naleving
Kernenergiewet), Stcrt. 239; Beschikking van de minister van Verkeer en
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Waterstaat van 12 december 1969, no. 2302, Stcrt. 244; Beschikking van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 18 december
1969, Dir.-Gen. Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. no. 133.024, Stcrt. 253;
Beschikking van de minister van Financiën van 29 december 1969, no. A
69/9720 Gen. Thes., Dir. Binn. Geldw. en Fin. Public. Lichamen, Stcrt. 252;
Regeling van 10 januari 1986, Stcrt. 15; Regeling van 9 februari 1987, Stcrt.
38; Beschikking van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer van 17 november 1988, Stcrt. 288); Regeling van
28 april 1994, Stcrt. 83 (Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 58 lid 1-3.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(183.)
Handeling: Het stellen van regels betreffende de taakvervulling van de ambtenaren die

belast zijn met het toezicht op de naleving van de Kernenergiewet en/of
belast zijn met het meten van doses ioniserende stralen en het bepalen van
radioactieve besmetting.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit van 13 oktober 1969, Stb. 473; Besluit van 22 oktober 1969, Stb.

474 (Besluit taakvervulling ambtenaren keuringsdiensten Kernenergiewet);
Beschikking van 12 december 1969, Stcrt. 244; Beschikking van 29
december 1969, Stcrt. 252; Beschikking van 18 december 1969, Stcrt. 253.

Bron: Kernenergiewet, art. 58 lid 4.
Waardering: B 4

(206.)
Handeling: Het indienen van een verzoek bij de Europese Commissie tot wijziging of

aanvulling van de basisnormen met betrekking tot de (volks)gezondheid.
Periode: 1958-
Bron: EGA art.32
Waardering: B 1
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12. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

(2.)
 Handeling: Het (mede-) instellen van adviescommissies en raden betreffende het te

voeren beleid inzake de energievoorziening.
 Periode: 1946 -
 Producten: Instellingsbeschikking van o.a. de Algemene Energieraad.
 Bron: Dossier Raden en Commissies en hun relaties met de Directie Kernener-

gie; Staatsalmanak 1946 e.v.; Energienota 1974; H.G. de Maar (red.),
Energierecht (Alphen aan den Rijn 1978).

 Waardering: B 4

            (3.)
 Handeling: Het (mede-) voorbereiden, wijzigen en intrekken van (bijzondere) wetten

betreffende het algemene energiebeleid.
 Periode: 1946 -
 Producten: Wet op de Algemene Energieraad 1985 (Stb. 287, 1985)
 Bron: Art. 181 Grondwet (GW) 1946, art. 181 GW 1948, art. 188 GW 1953
 Waardering: B 1
 
(98.)
Handeling: Het (mede-) voorbereiden, wijzigen en intrekken van algemene maatregelen

van bestuur op het gebied van kernenergie en ioniserende straling, radi-
oactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen.

Periode: 1946 -
Producten: Besluit inwerkingtreding Kernenergiewet (Stb. 1969, 514); Bijdragenbesluit

Kernenergiewet (Stb. 1969, 475); Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981
(Stb. 1981, 455); Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358);
Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420); Uitvoeringsbesluit
ex artikel 22 Kernenergiewet (Stb. 1969, 476); Besluit kerninstallaties,
splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403); Besluit registratie splijtstoffen en
ertsen (Stb. 1969, 471); Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve
stoffen (Stb. 1969, 405); Beroepsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 473).

Bron: Kernenergiewet, artt. 1; 13; 14; 16; 17; 18 lid 2; 19; 21; 26 lid 1; 35 lid 1; 49
lid 1; 56; 57; 67; 68.

 Waardering: B 1
 
(99.)
Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende de algemene maatregelen van

bestuur welke op het gebied van kernenergie, ioniserende straling, radio-
actieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen zijn vastgesteld.

Periode: 1946 -
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Producten: Beschikking aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet (Stcrt. 1969, 241);
Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1969 (Stb. 1969, 475); Bijdragenbesluit
Kernenergiewet 1981 (Stb. 1981, 455); Beschikking aanvraag vergunning en
aangifte toestellen Kernenergiewet (Stcrt. 1975, 203); Besluit ongevallen
kerninstallaties (Stb. 1976, 138); Besluit van 31 augustus 1987 (Stcrt. 176),
houdende de regeling aanvraag vergunning en aangifte toestellen Kernener-
giewet.

Bron: Kernenergiewet, art. 26 lid 2; art. 35 lid 1; art. 49 lid 1; art. 56 lid 1; art. 73;
art. 74.

Waardering: B 1

(148.)
Handeling: Het, met inachtneming van de bij algemene maatregel van bestuur gestelde

regels, toekennen van een vergoeding aan personen die schade hebben
ondervonden als gevolg van de werkzaamheden van een kernenergie-inrich-
ting.

Periode: 1970 -
Producten: Brief met toekenning van een schadevergoeding.
Bron: Kernenergiewet, art. 48.
Waardering: V 85 jaar na geboorte

(149.)
Handeling: Het na overleg met de Commissaris van de Koningin in de desbetreffende

provincie vaststellen van een alarmregeling voor de door de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen in-
richting.

Periode: 1976 -
Producten: Min. regels.
Bron: Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138), art. 2 lid 1.
Waardering: B 5

(150.)
Handeling: Het verstrekken van vergunningen:

b. voor het bereiden, het vervoeren, het voorhanden hebben, het
toepassen, het binnen Nederlands grondgebied brengen of te doen brengen
en het zich ontdoen van radioactieve stoffen;
b. voor het gebruik van ioniserende stralen uitzendende toestellen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat van 8 februari 1963,

DGV, Afd. Gevaarlijke stoffen no. A-5/016899; Radioactieve-stoffenbesluit
Kernenergiewet (Stb. 1969, 404); Besluit van 30 september 1991, no. MBS
27991004, Scrt. 223, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
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Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake
wijziging vergunningverlening Kernenergiewet.

Bron: Kernenergiewet, art. 29 lid 1; art. 34.
Waardering:      B 5

(164.)
Handeling: Het, zo nodig met behulp van de sterke arm, treffen van maatregelen in

verband met de dreiging van besmetting met radioactieve stoffen van bo-
dem, (oppervlakte-)water of lucht:
g. die zij voor de uitvoering van het sluiten van kernenergie-
inrichtingen noodzakelijk achten;
h. ter bescherming van de gezondheid van dieren of planten, c.q.
voor de deugdelijkheid van voortbrengselen van landbouw;
i. ter bescherming van de belangen betreffende de
waterhuishouding.

Periode: 1970 -
Producten: Maatregel.
Bron: Kernenergiewet, art. 38 lid 6; art. 40 lid 1; art. 41 lid 1.
Waardering: B 5

(166.)
Handeling: Het in verband met de dreiging van besmetting met radioactieve stoffen van

bodem, (oppervlakte-)water of lucht in kennis stellen van de getroffen
maatregelen aan de burgemeester der betrokken gemeente.

Periode: 1970 -
Producten: Kennisgeving; brief.
Bron: Kernenergiewet, art. 39 lid 3; art. 40 lid 3; art. 41 lid 2.
Waardering: B 5

(177.)
Staatsecretaris
Handeling: Het aanwijzen van landen waarop het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en

radioactieve stoffen van toepassing is.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking van 5 december 1969, Stcrt. 240.
Bron: Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405),

art. 2 lid 1 onder d en e; art. 2 lid 2; art. 3 lid 2 onder h; art. 5 lid 1 onder a en
b; art. 5 lid 2; art. 6 lid 2 onder b; art. 14 onder b en c; art. 16 onder b en c;
art. 19; lid 1 onder b; art. 22 lid b.

Waardering: V 10 jaar na intrekken aanwijzing

(181.)



Energiebeleid vanaf 1945

Definitieve versie november 2005

174

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren welke belast zijn met het toezicht op de
naleving van de Kernenergiewet en/of met het meten van doses ioniserende
stralen en het bepalen van radioactieve besmetting.

Periode: 1970 -
Producten: Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren inzake Kernenergiewet;

Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
en van verschillende ministers van 24 november 1969, no. 132.695
Dir.Gen.- Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. (Beschikking toezicht naleving
Kernenergiewet), Stcrt. 239; Beschikking van de minister van Verkeer en
Waterstaat van 12 december 1969, no. 2302, Stcrt. 244; Beschikking van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 18 december
1969, Dir.-Gen. Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. no. 133.024, Stcrt. 253;
Beschikking van de minister van Financiën van 29 december 1969, no. A
69/9720 Gen. Thes., Dir. Binn. Geldw. en Fin. Public. Lichamen, Stcrt. 252;
Regeling van 10 januari 1986, Stcrt. 15; Regeling van 9 februari 1987, Stcrt.
38; Beschikking van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer van 17 november 1988, Stcrt. 288); Regeling van
28 april 1994, Stcrt. 83 (Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 58 lid 1-3.
Waardering: V 10 jaar na intrekken aanwijzing

(186.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met de opsporing van de in de

Kernenergiewet strafbaar gestelde feiten.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking van de minister van Justitie van 16 december 1969, Stcrt. 248;

Beschikking van 15 januari 1986, Stcrt. 15; Beschikking van 12 september
1990, Stcrt. 180 (Beschikking opsporingsbevoegdheid Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 83.
Waardering: V 10 jaar na intrekking aanwijzing

(500.)
Handeling: Het overeenstemmen met de Ministers van EZ en OC&W inzake de

instelling van de Begeleidingscommissie Voorstudieplan Lievense (BPL).
Periode: 1980 -1982
Bron: Ministerraadsbesluit d.d. 20 juni 1980 Nota ontwikkeling

Markerwaardgebied
Waardering: B 4.
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13.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer

(68.)
Handeling : Het in overleg met de Minister van EZ en de NV SEP voorbereiden van

het structuurschema electriciteitsvoorziening (SEV).
Producten : Ontwerp SEV
Periode : 1971-
Opmerking : het SEV geldt telkens voor een periode van 15 jaar en moet worden

vastgesteld in de Ministerraad. Het eerste SEV (1975) verscheen in 1981.
Zie ook art 55 over de termijn wanneer het SEV gereed moet zijn. Een
jaar voordat de termijn van een SEV afloopt dient de Staten Generaal te
worden geïnformeerd over een nieuw SEV.
Bij alle voorbereidingen zal er natuurlijk uitgebreid onderzoek
plaatsvinden en zal de Minister van Economische Zaken diverse organen
om advies vragen, bijvoorbeeld het CPB. NB.De Minister van VROM is
niet als actor opgenomen aangezien de handeling deel uitmaakt van een
algemene handeling namelijk het overleggen met vakministers over
planologische kernbeslissingen.

Bron : Wet op de Ruimtelijke Ordening Stb 1985, 626 art. 2a en de
Elektriciteitswet 1989 Stb 1989, 535 art. 14.

Waardering: B 1

(71.)
Handeling : Het in samenwerking met de Minister van EZ doen opstellen van een

milieu effect rapportage (m.e.r.) t.b.v. het structuurschema
elektriciteitsvoorziening.

Producten: milieueffectrapport
Periode: 1979-
Opmerking : Het SEV is m.e.r.-plichtig ten aanzien van de oprichting, of ombouw naar

kolen, van elektriciteitscentrales met een vermogen vanaf 300 Mw,
oprichting windenergiecentrales met een vermogen groter dan 20 Mw,
aanleg ondergrondse opslag van water of stoom t.b.v.
elektriciteitsvoorziening groter dan 1 miljoen kubieke meter en
hoogspanningsverbindingen van 220 Kv over een afstand van meer dan
één kilometer door kwalitatief kwetsbaar aangeduide gebieden. De
activiteiten van bovengenoemde handeling omvatten: het opstellen van
een startnotitie, het organiseren van inspraak en advisering ten behoeve
van de richtlijnen en het vaststellen van de richtlijnen voor het MER, het
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organiseren van inspraak en advisering over het MER, en het zorgdragen
voor de evaluatie van de werkelijk optredende milieueffecten.

Bron : Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM) Stb. 1979, 442
Waardering: B 1,2,3

(98.)
Handeling: Het (mede-) voorbereiden, wijzigen en intrekken van algemene maatregelen

van bestuur op het gebied van kernenergie en ioniserende straling, radi-
oactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen.

Periode: 1970 -
Producten: AMVB
Bron: Kernenergiewet, artt. 1; 13; 14; 16; 17; 18 lid 2; 19; 21; 26 lid 1; 35 lid 1; 49

lid 1; 56; 57; 67; 68 (1963, Stb. 82; 1969, Stb. 514) Inwt. 1970.
Waardering: B 1

(99.)
Handeling: Het overeenstemmen met de ministers van SZW en EZ inzake het stellen

van nadere regels aan het ontwerpen gereld bij AMVB inzake vergunningen
die voortkomen uit de Kernenergiewet.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet (Stcrt. 1969, 241);

Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1969 (Stb. 1969, 475); Bijdragenbesluit
Kernenergiewet 1981 (Stb. 1981, 455); Beschikking aanvraag vergunning en
aangifte toestellen Kernenergiewet (Stcrt. 1975, 203); Besluit ongevallen
kerninstallaties (Stb. 1976, 138); Besluit van 31 augustus 1987 (Stcrt. 176),
houdende de regeling aanvraag vergunning en aangifte toestellen Kernener-
giewet.

Bron: Kernenergiewet, art. 26 lid 2; art. 35 lid 1; art. 49 lid 1; art. 56 lid 1; art. 73;
art. 74 (1963, Stb. 82), Inwtr. 1970

Waardering: B 1

(105.)
Handeling: Het vaststellen van waarden en berekeningswijzen van radioactieve

besmetting.
Periode: 1970 -
Producten: Min. regeling; beschikking.
Bron: Definitiebesluit Kernenergiewet, art. 2 (1969, Stb. 358) Inwtr. 1970
Waardering:       B 5

106.
Vervallen.
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107.
Vervallen

(109)
Handeling: Het voordragen van leden, voorzitter en secretaris van adviescommissies en

raden betreffende kernenergie en ioniserende straling.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 3 lid 1-3 (art. 4 lid 2); art. 7 lid 2 (art. 5 lid 1) (1963,

Stb. 82), Inwtr. 1970.
Waardering: V 10 jaar na uittreding functie

(116.)
Handeling: Het aanwijzen van ten hoogste vier ambtenaren welke bevoegd zijn tot het

bijwonen van vergaderingen van de Centrale Raad voor de Kernenergie
en/of de Industriële Raad voor de Kernenergie.

Periode : 1963 - 1985
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 4; art. 8 lid 5; art. 9.
Waardering:      V 10 jaar na pensioen

(117.)
Vervallen

(123.)
Handeling: Het goedkeuren van de nadere regels betreffende de werkwijze van de Com-

missie Reactorveiligheid.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 8.
Waardering: B 4

(127.)
Handeling: Het verlenen van een vergunning voor het oprichten, in werking brengen, in

werking houden of wijzigen van een inrichting, waarin kernenergie kan
worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of
verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 15 (art. 15a).
Waardering:      B 4
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(128.)
Handeling: Het aanwijzen van een inrichting waarin kernenergie kan worden

vrijgemaakt of splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of
verwerkt.

Periode: 1976 - 1996
Producten: Beschikking van 4 mei 1976 (Stcrt. 91); Beschikking van 15 juli 1981 (Stcrt.

137); Beschikking van 17 augustus 1981 (Stcrt. 181); Beschikking van 12
augustus 1985 (Stcrt. 157); Beschikking van 20 maart 1988 (Stcrt. 73).

Bron: Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138), art. 2 lid 1.
Waardering: B 5

(129.)
Handeling: Het staken en/of sluiten van een inrichting waarin kernenergie kan worden

vrijgemaakt, splijtstoffen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel
splijtstoffen worden opgeslagen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 25 lid 1.
Waardering: B 4

(130.)
Handeling: Het beslissen op verzoeken van een burgemeester tot staking en/of sluiting

van een inrichting waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen
worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden
opgeslagen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 25 lid 2.
Waardering:       B 4

(132.)
Handeling:        Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur:

a. vaststellen van de inrichting van het register splijtstoffen en ertsen;
h. aanwijzen van de gevallen waarin inlichtingen uit het register
splijtstoffen en ertsen kunnen worden verstrekt;
i. bepalen van die gevallen waarin door de vergunninghouder een
administratie gevoerd moet worden;
j. stellen van regels voor de door de vergunninghouder te voeren
administratie;
k. bepalen van de gevallen waarbij een ieder die de aanwezigheid
van ertsen in de bodem heeft vastgesteld aangifte moet doen;
l. stellen van regels voor de aangifte van de aanwezigheid van
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ertsen in de bodem.
m. stellen van regels betreffende de inrichting van het register
radioactieve stoffen.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit registratie splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 471); Besluit registratie

en kosten keuringsdiensten Kernenergiewet (Stb. 1969, 472).
Bron: Kernenergiewet, art. 13 lid 2; art. 14 lid 1; art. 14 lid 2.
Waardering:      B 5

(135.)
Handeling: Het toestemming verlenen om aan anderen dan aan wie een taak ter

uitvoering van de Kernenergiewet is opgedragen inlichtingen uit het register
splijtstoffen en ertsen te verstrekken.

Periode: 1970 - 2002
Producten: Beschikking.
Bron: Besluit radioactieve stoffen en ertsen keuringsdiensten Kernenergiewet, art.

2 lid 5.
Waardering:       V 10 jaar na uittreding functie

(136.)
Handeling: Het aanwijzen van een hoofdinspecteur van de volksgezondheid aan wie de

opgave van degenen aan wie inlichtingen uit het register zijn verstrekt wordt
doorgegeven.

Periode: 1970 - 2002
Producten: Beschikking.
Bron: Besluit radioactieve stoffen en ertsen keuringsdiensten Kernenergiewet, art.

2 lid 5.
Waardering: V 10 jaar na einde zittingstermijn orgaan

(137.)
Handeling:        Het in overeenstemming met de ministers van EZ en SZW beslissen op de

aanvragen  van een vergunning voor het vervoer, gebruik, bewerken, opslaan
en zich ontdoen van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking
Bron: Kernenergiewet, art. 15 (art. 15a); art. 18 lid 1 (artt. 19; 20; 20a; 30); art. 30

lid 1; Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, artt. 4 - 9.
Waardering: V 10

(139.)
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Handeling: Het vaststellen van de termijn waarbinnen de Raad voor het Milieubeheer de
minister advies moet uitbrengen over de voordrachten van algemene
maatregelen van bestuur.

Periode: 1993 -
Producten: Min. regels.
Bron: Kernenergiewet, art. 76 lid 1.
Waardering: V 10

(141.)
Handeling: Het aanwijzen van installaties waar splijtstoffen worden toegepast of

beproefd.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403), art. 34 lid 3

onder c-d.
Waardering: B 5

(147.)
Handeling: Het vaststellen van het aanvraagformulier voor een vergunning voor het

gebruik van deeltjesversnellers, röntgenspectografie en diffractieapparaten.
Periode: 1987 - 2002
Producten: Beschikking.
Bron: Regeling aanvraag vergunning en aangifte toestellen Kernenergiewet (Stcrt.

1987, 176), art. 1.
Waardering: V 1 jaar na vervanging

(148.)
Handeling: Het toekennen van een vergoeding aan personen die schade hebben

ondervonden als gevolg van de werkzaamheden van een kernenergie-
inrichting.

Periode: 1970 -
Producten: Brief met toekenning van een schadevergoeding.
Bron: Kernenergiewet, art. 48.
Waardering:       V 85 jaar na geboorte.

(149.)
Handeling: Het na overleg met de Commissaris van de Koningin vaststellen van een

alarmregeling voor een kerninstallatie in een provincie.
Periode: 1976 - 1996
Producten: Min. regels.
Bron: Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138). Vervallen per 1996.
Waardering: B 5
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(150.)
Handeling:

Het instemmen met beslissing op de aanvraag van een vergunning voor het
vervoer, gebruik, bewerken, opslaan en zich ontdoen van ioniserende stralen
uitzendende toestellen door de minister van SZW.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat van 8 februari 1963,

DGV, Afd. Gevaarlijke stoffen no. A-5/016899; Radioactieve-stoffenbesluit
Kernenergiewet (Stb. 1969, 404); Besluit van 30 september 1991, no. MBS
27991004, Scrt. 223, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake
wijziging vergunningverlening Kernenergiewet.

Bron: Kernenergiewet, art. 29 lid 1; art. 34.
Waardering:       V 10 jaar na einde vergunning

(158.)
Handeling: Het stellen van regels voor de bescherming van mensen, dieren, planten en

goederen tegen radioactieve straling van toestellen, splijtstoffen, ertsen,
inrichtingen en uitrustingen.

Periode: 1970 -
Producten: Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404); Toe-

stellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406); Besluit stralenbescherming
Kernenergiewet (Stb. 1986, 465); Wijzigingsbesluit Besluit
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1993, 317); algemene maatregel
van bestuur; min. regels.

Bron: Kernenergiewet, art. 21 (art. 21 lid 1); art 32 lid 1; art. 34 lid 1 (Stcrt. 1969,
514).

Waardering: B 1

(159.)
Handeling: Het aanwijzen van toestellen waarvoor het Besluit stralenbescherming

Kernenergiewet niet van toepassing is.
Periode: 1987-2002
Producten: Beschikking.
Bron: Besluit stralenbescherming Kernenergiewet, art. 4 lid 2.
Waardering:       B 5

(162)
Handeling: Het sluiten van kernenergie-inrichtingen wegens gevaar voor de openbare

gezondheid door dreigende besmetting van bodem, water of lucht met
radioactieve stoffen.
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Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 38 lid 1, 13-4 (Stcrt. 1969, 514)
Waardering: B 5

(163.)
Vervallen.

(164.)
Handeling: Het treffen van maatregelen in verband met dreigende besmetting met

radioactieve stoffen van bodem, water en lucht.
Periode: 1970 -
Producten: Maatregel.
Bron: Kernenergiewet, art. 38 lid 6; art. 40 lid 1; art. 41 lid 1.
Waardering:       B 5

(165.)
Handeling: Het bij gevaar van besmetting met radioactieve stoffen van bodem, water of

lucht stellen van regels met het oog op de openbare gezondheid.
Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 39 lid 1.
Waardering:       B 1

(166.)
Handeling: Het in verband met de dreiging van besmetting met radioactieve stoffen van

bodem, water of lucht in kennis stellen van de getroffen maatregelen aan de
burgemeester der betrokken gemeente.

Periode: 1970 -
Producten: Kennisgeving; brief.
Bron: Kernenergiewet, art. 39 lid 3; art. 40 lid 3; art. 41 lid 2.
Waardering:       B 5

(167.)
Handeling: Het nemen van maatregelen wanneer personen of dieren door radioactieve

stralingen zijn besmet zodat gevaar voor de omgeving bestaat.
Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 42; art. 43.
Waardering:       B 5

(168.)
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Handeling: Het stellen van regels inzake lijken van personen die radioactief besmet zijn.
Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur; min. regels.
Bron: Kernenergiewet, art. 45 lid 1; art. 46 lid 1.
Waardering:       B 5

(169.)
Handeling: Het aanwijzen van instellingen of personen waaraan de burgemeester bij

gevaar voor de openbare gezondheid ten gevolge van ioniserende stralen dit
kan melden.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 47 lid 2.
Waardering:       B 5

(171.)
Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende de inrichting van het register

radioactieve stoffen.
Periode: 1970 - 2002
Producten: Beschikking inrichting register radioactieve stoffen van 2 december 1969,

Stcrt. 240.
Bron: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten

Kernenergiewet (Stb. 1969, 472), art. 2 lid 2.
Waardering: B 5

(175.)
Handeling: Het aanwijzen van instellingen en personen waaraan de in bezit genomen

splijtstoffen, ertsen en goederen worden overgedragen.
Producten: Uitvoeringsbesluit ex art. 22 Kernenergiewet, (Stcrt. 1970, 140); Besluit

aanwijzing instellingen ex art. 33 Kernenergiewet (Stcrt. 1991, 24);
Aanwijzing Hoge Flux Reactor Petten (Stcrt. 1981, 137).

Periode: 1970 -
Bron: Kernenergiewet, art. 22 lid 4; art. 33 lid 4; Besluit van 15 augustus 1970, no.

20, Stcrt. 160, art. 1.
Waardering: B 4

(179.)
Handeling: Het, bij overtredingen van de Kernenergiewet, uitvaardigen van bevelen tot

staking van de oprichting of sluiting van een kernenergie-inrichting, dan wel
het staken van het aanbrengen of het buitenwerking houden van een uitrus-
ting geschikt voor de voortbeweging van een vervoermiddel door middel
van kernenergie.
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Periode: 1970 - 1992
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 25.
Waardering: B 4

(181.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren welke belast zijn met het toezicht op de

naleving van de Kernenergiewet en/of met het meten van doses ioniserende
stralen en het bepalen van radioactieve besmetting.

Periode: 1970 -
Producten: Ministeriële regeling; beschikking
Bron: Kernenergiewet, art. 58 lid 1-3.
Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn orgaan

(186.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met de opsporing van de in de

Kernenergiewet strafbaar gestelde feiten.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking van de minister van Justitie van 16 december 1969, Stcrt. 248;

Beschikking van 15 januari 1986, Stcrt. 15; Beschikking van 12 september
1990, Stcrt. 180 (Beschikking opsporingsbevoegdheid Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 83.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(192.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur buiten toepassing verklaren van

regels voor zover de belangen, welke deze regels beogen te beschermen,
naar het oordeel van de minister in voldoende mate door toepassing van de
Kernenergiewet kunnen worden beschermd.

Periode: 1993 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 72 lid 1.
Waardering: B 5

(207.)
Handeling: Het inwinnen van advies van de Europese Commissie bij gevaarlijke

proefnemingen op het eigen grondgebied.
Periode: 1958 -
Bron: EGA art.34
Waardering:      V 20 jaar
 
(208.)
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Handeling: Het (doen) verstrekken van inlichtingen betreffende de mate van radioactivi-
teit, alsmede elk plan tot lozing van radioactieve afvalstoffen aan de
Europese Commissie.

Periode:1958 -
Opmerkingen: Zie pivotrapport VROM
Bron: EGA art.36-37
Waardering:      B 5

(351.)
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van EZ vaststellen van

ministeriële subsidieregelingen op het gebied van energiebesparing.
Producten: - Beschikking geldelijke steun beperking energieverbruik in de non-profit

sector Stcrt. 1981, 22 ingetrokken bij Stcrt. 1984, 69
- Regeling geldelijke steun beperking energieverbruik in de non-profit
sector 1984 Stcrt. 1984, 69 ingetrokken bij 1987, 250
- Bijdrageregeling NOx-arme verwarmingstoestellen Stcrt. 1990, 214
ingetrokken bij Stcrt. 1991, 250
- Subsidieregeling Nox-arme en energiezuinige verwarmingstoestellen
Stcrt. 1990, 252 laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1991, 250

Periode: 1980 -
Opmerking: Subsidieregelingen die uitsluitend bestemd zijn voor één  sector of

duurzame energiebron worden daar behandeld. Bijvoorbeeld Regeling
milieupremie windenergie wordt in paragraaf 3 onder 2.1 behandeld.

Bron: Energienota 1974, bijlage HdTK 1974-1975, 13 122
Waardering: B 5

(352.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van EZ, opstellen van een

aandachtspuntenlijst voor energiebesparing en ruimtelijke ordening ten
behoeve van alle gemeenten in Nederland.

Producten: aandachtspuntenlijst
Periode: 1981-1983
Opmerking: Het AER-advies “energiebesparing en ruimtelijke ordening” (1981)

vormde de aanleiding voor het opstellen van deze lijst. Het advies stelde
onder meer dat provincies en gemeenten in het kader van streek-,
structuur- en bestemmingsplannen aandacht zouden moeten besteden aan
ruimtelijke inpassing van wind- en zonne-energie

Bron: Energierecht, pagina 123 en 124, Maar H.G. de, Alphen aan de Rijn 1987
Waardering: B 1

(377.)
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Handeling: Het beschikken op subsidie aanvragen krachtens regelingen voor
beperking van het energieverbruik.

Periode: 1981 – 1991
Bron: Beschikking geldelijke steun beperking energieverbruik in de non-profit

sector Stcrt. 1981, 22 ingetrokken Stcrt. 1984, 69. Regeling geldelijke
steun beperking energieverbruik in de non-profit sector Stcrt. 1984, 69
ingetrokken bij Stcrt. 1987, 250. Bijdrageregeling Nox-arme
verwarmingstoestellen Stcrt. 1990, 214 ingetrokken bij Stcrt. 1991, 250

Waardering:      V 5 jaar

(379.)
Vervallen.

(381.)
Vervallen

(384.)
Handeling: Het in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken

beschikken op bezwaar tegen subsidiebeschikkingen krachtens regelingen
voor beperking van het energieverbruik.

Periode: 1981 - 1991
Opmerking: Beschikkingen op bezwaarschriften krachtens de Regeling geldelijke

steun proefprojecten rationeel energiegebruik in de gebouwde omgeving
(PREGO) worden meegenomen in paragraaf 2.3 sector gebouwde
omgeving.

Bron: Bepalingen uit de subsidieregelingen
Waardering: V 10 jaar

(385.)
Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van EZ, inzake het beschikken op

bezwaarschriften tegen beschikkingen op subsidie aanvragen krachtens:
- Beschikking geldelijke steun beperking energieverbruik in de non-profit
sector Stcrt. 1981, 22 ingetrokken bij Stcrt. 1984, 69
- Regeling geldelijke steun beperking energieverbruik in de non-profit
sector 1984 Stcrt. 1984, 69 ingetrokken bij 1987, 250
- Bijdrageregeling NOx-arme verwarmingstoestellen Stcrt. 1990, 214
ingetrokken bij Stcrt. 1991, 250.

Periode: 1981-1991
Bron: Bepalingen uit de subsidieregelingen
Waardering: V 7 jaar

(386.)
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Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van EZ, beschikken op
bezwaarschriften tegen beschikkingen op subsidie aanvragen krachtens:
- Subsidieregeling Nox-arme en energiezuinige verwarmingstoestellen
- Besluit subsidies energiezuinige en emissiearme verwarmingstoestellen.

Periode: 1990 -1995
Bron:  Subsidieregeling Nox-arme en energiezuinige verwarmingstoestellen

Stcrt. 1990, 252 laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1991, 250 en Besluit subsidies
energiezuinige en emissiearme verwarmingstoestellen Stb. 1993, 53
ingetrokken bij Stb. 1994, 147

Waardering: V 7 jaar

(403.)
Handeling: Het, in overleg met de minister van EZ, jaarlijks vaststellen van een lijst

met milieuvriendelijke en energiebesparende technieken.
Producten: lijsten
Periode: 1993 - (of eerder)
Opmerking: Deze lijst wordt opgesteld in het kader van de regeling VA-MIL

Vervroegde Afschrijving Milieu-investering onderdeel
energiebesparingtechnieken De minister van Financiën stelt jaarlijks een
maximum bedrag beschikbaar voor de regeling.

Bron: Brochure energiebesparing in de industrie 1994 p. 11, MEZ ‘s-
Gravenhage, 1994.

Waardering: B 5

(429.)
Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van Economische Zaken

vaststellen van de subsidieregeling Geldelijke steun proefprojecten
rationeel energiegebruik in de gebouwde omgeving (PREGO).

Periode: 1980 - 1989
Bron: Energienota 1974, HdTK 1974-1975, 13 122
Waardering:      B 5

(430.)
Handeling: Het overeenstemmen met de minister van EZ inzake het vaststellen van

de subsidieregeling Geldelijke steun proefprojecten rationeel
energiegebruik in de gebouwde omgeving.

Periode: 1980 -1989
Bron: Energienota 1974, HdTK 1974-1975, 13 122
Waardering: B 5

(431.)
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Handeling: Het leveren van bijdragen aan de minister van EZ voor de invoering van
de Energie Prestatie Norm voor zowel de woningbouw als de
utiliteitsbouw.

Producten: wijziging Bouwbesluit 1995
Periode: 1994 -
Opmerking: Doel van de norm is het gebruik van energie in nieuwbouw met vijftien

procent te verminderen. Via het bouwbesluit wordt vastgelegd welke
EnergiePrestatiecoëfficient (EP) maximaal is toegestaan. De EP geeft een
grove indicatie van de energie-efficiency van een nog te bouwen gebouw.

Bron: Werkplan 1995, DGE directie Energiebesparing en Duurzame Energie;
Zonneboilers, stand van zaken begin 1995. Houtsma, R. en anderen, Delft
1995.

Waardering: B 5

(433.)
Vervallen.

(434.)
Vervallen

(442.)
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van EZ vaststellen van een

ministeriële subsidieregeling op het gebied van energiebesparing voor de
Rijksoverheid.

Producten: Energiebesparingprogramma Rijksoverheid Stcrt. 1980, 205
Periode: 1980 -
Opmerking: Dit energiebesparingprogramma richt zich op het besparen van energie in

gebouwen die door de Rijksoverheid worden gebruikt.
Bron: Energienota 1974, bijlage HdTK 1974-1975, 13 122
Waardering: B 5

(468.)
Handeling: Het vaststellen van een stimuleringsregeling energiebesparing en

stromingsenergie.
Producten: Besluit subsidie Windenergie (Stcrt 1993, 187) ingetrokken (Stcrt 1997,

18)
Periode: 1986 - 1997
Bron: Steunregeling energiebesparing en stromingsenergie IVB, Stcrt. 1986,

196
Waardering:     B 5

(472.)
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Handeling: Het behandelen van beroepschriften inzake subsidie voor windenergie.
Periode: 1986 - 1997
Bron: Besluit subsidie Windenergie (Stcrt 1993, 187) ingetrokken (Stcrt 1997,

18)
Waardering:      V 10 jaar
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14. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(98.)
Handeling: Het (mede-) voorbereiden, wijzigen en intrekken van algemene maatregelen

van bestuur op het gebied van kernenergie en ioniserende straling, radi-
oactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen.

Periode: 1946 -
Producten: Besluit inwerkingtreding Kernenergiewet (Stb. 1969, 514); Bijdragenbesluit

Kernenergiewet (Stb. 1969, 475); Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981
(Stb. 1981, 455); Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358);
Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420); Uitvoeringsbesluit
ex artikel 22 Kernenergiewet (Stb. 1969, 476); Besluit kerninstallaties,
splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403); Besluit registratie splijtstoffen en
ertsen (Stb. 1969, 471); Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve
stoffen (Stb. 1969, 405); Beroepsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 473).

Bron: Kernenergiewet, artt. 1; 13; 14; 16; 17; 18 lid 2; 19; 21; 26 lid 1; 35 lid 1; 49
lid 1; 56; 57; 67; 68.

Waardering: B 1

(99.)
Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende de algemene maatregelen van

bestuur welke op het gebied van kernenergie, ioniserende straling, radio-
actieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen zijn vastgesteld.

Periode: 1946 -
Producten: Beschikking aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet (Stcrt. 1969, 241);

Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1969 (Stb. 1969, 475); Bijdragenbesluit
Kernenergiewet 1981 (Stb. 1981, 455); Beschikking aanvraag vergunning en
aangifte toestellen Kernenergiewet (Stcrt. 1975, 203); Besluit ongevallen
kerninstallaties (Stb. 1976, 138); Besluit van 31 augustus 1987 (Stcrt. 176),
houdende de regeling aanvraag vergunning en aangifte toestellen Kernener-
giewet.

Bron: Kernenergiewet, art. 26 lid 2; art. 35 lid 1; art. 49 lid 1; art. 56 lid 1; art. 73;
art. 74.

Waardering: B 1

(105.)
Handeling: Het vaststellen van de waarde en berekeningswijzen van radioactieve

besmetting.
Periode: 1970 -
Producten: Min. regeling; beschikking.
Bron: Definitiebesluit Kernenergiewet, art. 2 (169, Stb. 358) Inwtr. 1970
Waardering: B 5
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(106.)
Vervallen.

(107.)
Vervallen.

(109.)
Handeling: Het voordragen van (plaatsvervangende) leden, de (plaatsvervangend)

voorzitter, secretaris van adviescommissies en raden betreffende kernenergie
en ioniserende straling.

Periode: 1957 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 3 lid 1-3 (art. 4 lid 2); art. 7 lid 2 (art. 5 lid 1).
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(132.)
Handeling:        Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur:

a. vaststellen van de inrichting van het register splijtstoffen en ertsen;
n. aanwijzen van de gevallen waarin inlichtingen uit het register
splijtstoffen en ertsen kunnen worden verstrekt;
o. bepalen van die gevallen waarin door de vergunninghouder een
administratie gevoerd moet worden;
p. stellen van regels voor de door de vergunninghouder te voeren
administratie;
q. bepalen van de gevallen waarbij een ieder die de aanwezigheid
van ertsen in de bodem heeft vastgesteld aangifte moet doen;
r. stellen van regels voor de aangifte van de aanwezigheid van
ertsen in de bodem.
s. stellen van regels betreffende de inrichting van het register
radioactieve stoffen.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit registratie splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 471); Besluit registratie

en kosten keuringsdiensten Kernenergiewet (Stb. 1969, 472).
Bron: Kernenergiewet, art. 13 lid 2; art. 14 lid 1; art. 14 lid 2.
Waardering: B 5

(137.)
Handeling:        Het, in overeenstemming met de ministers wie het mede aangaat, beslissen

op de aanvragen van een vergunning voor:
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a. het vervoeren, voorhanden hebben, binnen of buiten Nederlands grond-
gebied te brengen of doen brengen, dan wel zich ontdoen van splijtstoffen
of ertsen;
b. een uitrusting, geschikt om een vaartuig of ander vervoermiddel door
middel van kernenergie voort te brengen, daarin aan te brengen of aange-
bracht te houden, dan wel zodanige daarin aangebrachte uitrusting in
werking te brengen, in werking te houden of te wijzigen.
c. het voorhanden hebben van splijtstoffen;
d. het zich ontdoen van splijtstoffen;
e. het oprichten van een inrichting waarin kernenergie kan worden vrijge-
maakt;
f. het oprichten van een inrichting waarin splijtstoffen welke plutonium
of verrijkt uranium bevatten, of bestraalde splijtstoffen kunnen worden
vervaardigd, bewerkt of verwerkt;
g. het oprichten van een inrichting waarin splijtstoffen worden opgesla-
gen;
h. het oprichten van een inrichting waarin onbestraalde splijtstoffen
welke geen plutonium of verrijkt uranium bevatten, of bestraalde splijt-
stoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt.:

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 15 (art. 15a); art. 18 lid 1 (artt. 19; 20; 20a; 30); art. 30

lid 1; Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, artt. 4 - 9.
Waardering: B 5

(138.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur bepalen dat de bij de Kern-

energiewet gestelde verboden niet gelden betreffende splijtstoffen, ertsen,
inrichtingen, of uitrustingen, behorende tot een bij die maatregel
aangewezen categorie.

Periode: 1993 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 21 lid 2.
Waardering: B 5

(140.)
Handeling: Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van regels aan

de wijze waarop de aanvraag om een vergunning als bedoeld in de Kern-
energiewet dient te geschieden en aan de gegevens welke van de aanvrager
kunnen worden verlangd.

Periode: 1970 -
Producten: Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403).
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Bron: Kernenergiewet, art. 16 (art. 15c lid 3; art. 16 lid 1).
Waardering: B 5

(145.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van overheidsorganen

waaraan vergunningaanvragen meegedeeld worden.
Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 17 lid 1 (art. 17a lid 1).
Waardering: B 4

(146.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van overheidsorganen die

advies kunnen uitbrengen over het ontwerp van de beschikking op een
vergunningaanvraag.

Periode: 1994 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 17a lid 1.
Waardering: B 4

(147.)
Staatssecretaris
Handeling: Het vaststellen van het formulier waarop de aanvraag om een vergunning

voor het gebruik van:
a. deeltjesversnellers;
b. toestellen voor röntgenspectografie en diffractieapparaten;
c. röntgentoestellen met een maximale buissparing van 100 kilovolt of meer
kan worden gedaan.

Periode: 1987 -
Producten: Formulier.
Bron: Regeling aanvraag vergunning en aangifte toestellen Kernenergiewet (Stcrt.

1987, 176), art. 1.
Waardering: V 3 jaar

Nb. 1 formulier blijft bewaard

(148.)
Handeling: Het, met inachtneming van de bij algemene maatregel van bestuur gestelde

regels, toekennen van een vergoeding aan personen die schade hebben
ondervonden als gevolg van de werkzaamheden van een kernenergie-inrich-
ting.

Periode: 1970 -
Producten: Brief met toekenning van een schadevergoeding.
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Bron: Kernenergiewet, art. 48.
Waardering: V 85 jaar na geboorte

(149.)
Handeling: Het na overleg met de Commissaris van de Koningin in de desbetreffende

provincie vaststellen van een alarmregeling voor de door de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen in-
richting.

Periode: 1976 -
Producten: Min. regels.
Bron: Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138), art. 2 lid 1.
Waardering: B 5

(150.)
Handeling: Het verstrekken van vergunningen:

a. voor het bereiden, het vervoeren, het voorhanden hebben, het
toepassen, het binnen Nederlands grondgebied brengen of te doen brengen
en het zich ontdoen van radioactieve stoffen;
b. voor het gebruik van ioniserende stralen uitzendende toestellen.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat van 8 februari 1963,

DGV, Afd. Gevaarlijke stoffen no. A-5/016899; Radioactieve-stoffenbesluit
Kernenergiewet (Stb. 1969, 404); Besluit van 30 september 1991, no. MBS
27991004, Scrt. 223, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake
wijziging vergunningverlening Kernenergiewet.

Bron: Kernenergiewet, art. 29 lid 1; art. 34.
Waardering: B 5

(151.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van radioactieve stoffen

die met vergunning bereid, vervoerd, voorhanden hebben, toegepast mogen
worden.

Periode: 1970 -
Producten: Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404); Regeling van

16 maart 1993, Stcrt. 78, inzake aanwijzing rookmelders Kernenergiewet
1993; Regeling aanwijzing rookmelders Kernenergiewet 1994; Regeling
aanwijzing rookmelders Kernenergiewet 1995 (Stcrt. 1995, 62).

Bron: Kernenergiewet, art. 29 lid 1.
Waardering: B 5

(152.)
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Handeling: Het aan de vergunninghouder meedelen:
a. welke bijdrage verschuldigd is;
b.op welke wijze betaling van de bijdrage plaats kan vinden;
c. binnen welke termijn deze bijdrage dient te geschieden.

Periode: 1981 -
Producten: Mededeling.
Bron: Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981, art. 15.
Waardering: V 7 jaar

(157.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur ter bescherming van mensen, dieren,

planten en goederen stellen van regels aan de toepassing van de op grond
van de Kernenergiewet verleende vergunningen.

Periode: 1993 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur; ministeriële regels.
Bron: Kernenergiewet, art. 18a lid 3.
Waardering: B 5

(158.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels met het oog op de

bescherming van mensen, dieren, planten en goederen met betrekking tot
radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen, en
betreffende splijtstoffen, ertsen, inrichtingen, of uitrustingen dan wel
onderdelen van inrichtingen of uitrustingen.

Periode: 1970 -
Producten: Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404); Toe-

stellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406); Besluit stralenbescherming
Kernenergiewet (Stb. 1986, 465); Wijzigingsbesluit Besluit
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1993, 317); algemene maatregel
van bestuur; min. regels.

Bron: Kernenergiewet, art. 21 (art. 21 lid 1); art 32 lid 1; art. 34 lid 1.
Waardering: B 5

(159.)
Handeling: Het aanwijzen van toestellen waarvoor het Besluit stralenbescherming

Kernenergiewet niet van toepassing is.
Periode: 1987 -
Producten: Beschikking.
Bron: Besluit stralenbescherming Kernenergiewet, art. 4 lid 2.
Waardering: B 5

(162.)
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Handeling: Het sluiten van kernenergie-inrichtingen in verband met zodanige dreiging
van besmetting met radioactieve stoffen van bodem, water of lucht dat voor
de openbare gezondheid aanmerkelijk gevaar te duchten is.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 38 lid 1.
Waardering: B 5

(163.)
Handeling: Het beschikken op verzoeken van burgemeesters betreffende het sluiten van

kernenergie-inrichtingen in verband met de dreiging van besmetting met
radioactieve stoffen van bodem, water of lucht en het doen van mededeling
daarvan.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 38 lid 3-4.
Waardering: B 5

(164.)
Handeling: Het, zo nodig met behulp van de sterke arm, treffen van maatregelen in

verband met de dreiging van besmetting met radioactieve stoffen van bo-
dem, (oppervlakte-)water of lucht:
j. die zij voor de uitvoering van het sluiten van kernenergie-
inrichtingen noodzakelijk achten;
k. ter bescherming van de gezondheid van dieren of planten, c.q.
voor de deugdelijkheid van voortbrengselen van landbouw;
l. ter bescherming van de belangen betreffende de
waterhuishouding.

Periode: 1970 -
Producten: Maatregel.
Bron: Kernenergiewet, art. 38 lid 6; art. 40 lid 1; art. 41 lid 1.
Waardering: B 5

(165.)
Handeling: Het bij verwacht gevaar van besmetting met radioactieve stoffen van bodem,

water of lucht door middel van een algemene maatregel van bestuur stellen
van regels die zij met het oog op de openbare gezondheid noodzakelijk
achten.

Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 39 lid 1.
Waardering: B 5
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(166.)
Handeling: Het in verband met de dreiging van besmetting met radioactieve stoffen van

bodem, (oppervlakte-)water of lucht in kennis stellen van de getroffen
maatregelen aan de burgemeester der betrokken gemeente.

Periode: 1970 -
Producten: Kennisgeving; brief.
Bron: Kernenergiewet, art. 39 lid 3; art. 40 lid 3; art. 41 lid 2.
Waardering: B 5

(167.)
Handeling: Het van toepassing verklaren van artikel 39 wanneer personen of dieren ten

gevolge van contact met of beïnvloeding anderszins door splijtstoffen,
ertsen, radioactieve stoffen of ioniserende stralen uitzendende toestellen
zodanig zijn bestraald of besmet, dat aanmerkelijk gevaar voor hun naaste
omgeving of voor dieren in hun naaste omgeving te duchten is.

Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 42; art. 43.
Waardering: B 5

(168.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels betreffende lijken

van personen, die voor of na het overlijden, en betreffende stoffen en
voorwerpen welke ten gevolge van contact met of beïnvloeding anderszins
door splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen of ioniserende stralen
uitzendende toestellen, zodanig zijn bestraald of besmet, dat gevaar voor de
openbare gezondheid te duchten is.

Periode: 1970 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur; min. regels.
Bron: Kernenergiewet, art. 45 lid 1; art. 46 lid 1.
Waardering: B 5

(169.)
Handeling: Het aanwijzen van instellingen of personen aan wie de burgemeester bij

gevaar voor de openbare gezondheid ten gevolge van ioniserende stralen dit
gevaar kan melden.

Periode: 1970 -
Producten: Beschikking.
Bron: Kernenergiewet, art. 47 lid 2.
Waardering: B 5
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(181.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren welke belast zijn met het toezicht op de

naleving van de Kernenergiewet en/of met het meten van doses ioniserende
stralen en het bepalen van radioactieve besmetting.

Periode: 1970 -
Producten: Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren inzake Kernenergiewet;

Beschikking van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
en van verschillende ministers van 24 november 1969, no. 132.695
Dir.Gen.- Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. (Beschikking toezicht naleving
Kernenergiewet), Stcrt. 239; Beschikking van de minister van Verkeer en
Waterstaat van 12 december 1969, no. 2302, Stcrt. 244; Beschikking van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 18 december
1969, Dir.-Gen. Vgz./Dir. M.V.H./hafd. K. en S. no. 133.024, Stcrt. 253;
Beschikking van de minister van Financiën van 29 december 1969, no. A
69/9720 Gen. Thes., Dir. Binn. Geldw. en Fin. Public. Lichamen, Stcrt. 252;
Regeling van 10 januari 1986, Stcrt. 15; Regeling van 9 februari 1987, Stcrt.
38; Beschikking van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer van 17 november 1988, Stcrt. 288); Regeling van
28 april 1994, Stcrt. 83 (Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 58 lid 1-3.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(186.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met de opsporing van de in de

Kernenergiewet strafbaar gestelde feiten.
Periode: 1970 -
Producten: Beschikking van de minister van Justitie van 16 december 1969, Stcrt. 248;

Beschikking van 15 januari 1986, Stcrt. 15; Beschikking van 12 september
1990, Stcrt. 180 (Beschikking opsporingsbevoegdheid Kernenergiewet).

Bron: Kernenergiewet, art. 83.
Waardering: V 10 jaar na pensioen

(192.)
Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur buiten toepassing verklaren van

regels voor zover de belangen, welke deze regels beogen te beschermen,
naar het oordeel van de minister in voldoende mate door toepassing van de
Kernenergiewet kunnen worden beschermd.

Periode: 1993 -
Producten: Algemene maatregel van bestuur.
Bron: Kernenergiewet, art. 72 lid 1.
Waardering: B 5
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(330.)
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van Economische Zaken

aanwijzen van normen voor veiligheid en doelmatig energiegebruik van
gastoestellen en toebehoren.

Producten: voorschriften
Periode: 1992 -
Opmerking: Deze normen moeten eerst door de Europese normalisatielichamen zijn

vastgesteld en in het publicatieblad van de EG zijn bekendgemaakt.
Bron: Besluit gastoestellen Stb 1992, 124, art. 4
Waardering: V 10 jaar
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15. Vakminister

(184.)
Handeling:       Het afgeven van een algemene schriftelijke last voor het binnentreden van
                          woningen aan de daartoe aangewezen ambtenaren
Periode:            1970-
Producten:        beschikking
Bron:                 Kernenergiewet, art. 61 lid 1
Waardering: V 10 jaar

(185.)
Handeling: Het aanwijzen van personen die belast zijn om de naleving van

internationale overeenkomsten en door volkenrechtelijke organisaties
genomen besluiten, betrekking hebbende op het gebied van de kernenergie
of van de ioniserende stralen te controleren

Periode: 1970-
Producten:         Beschikking van de minister van Economische Zaken van 21 januari
                           1980/nr. 379/11/729/EEK (Stcrt. 1980, 19)
Bron:                  Kernenergiewet, art. 65 lid 1
Waardering:       V 10 jaar na pensioen
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16. Ambtenaren van invoerrechten en accijnzen

(29.)
Handeling : Het uitoefenen van toezicht op handhaving van de Elektriciteitswet en  de

Elektriciteitsbesluiten.
Periode : 1958-1990
Bron : Electriciteitswet 1938 Stb 1938,523, art 15 en Ad art 15. KB Stb 1958,

381 ingetrokken KB Stb 1990, 84
Waardering: V 5 jaar
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17. Raad voor Advies en Ruimtelijke Ordening

(70.)
Handeling : Het geven van adviezen over het ontwerp structuurschema elektriciteits-

voorziening.
Periode : 1971-
Bron : Wet op de Ruimtelijke Ordening 1962, Stb 286 art 54.
Waardering: B 5
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18. Commissie voor de milieueffectrapportage

(72.)
Handeling : Het adviseren over de richtlijnen voor het milieueffectrapport dat

opgesteld wordt t.b.v. het structuurschema elektriciteitsvoorziening en het
uitbrengen van toetsingsadviezen.

Periode : 1979-
Bron : Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM) Stb. 1979, 442
Waardering: B 1
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19. Rijksplanologische Commissie

(74.)
Handeling : Het adviseren van de Minister van Economische Zaken inzake

elektriciteitsplannen op basis van toetsing aan de hand van
structuurschema’s elektriciteitsvoorziening.

Producten : adviezen
Periode : 1980-
Opmerking : De minister van Economische Zaken en de minister van VROM zijn

volgens de WRO Stb 1962, 286 art. 3 verplicht de RPC te horen inzake
het SEV.

Bron : Kamerhandelingen II 88,89 blz 1157 - 1158 bij de Elektriciteitswet 1989,
Stb. 1989, 535. Art. 14 lid 1 en Art. 17 lid 4.

Waardering: B 5
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20. Ambtenaren aangewezen op grond van art. 25 lid 1 onder a
van de Warenwet (Stb.1988, 360)

(172.)
Handeling: Het in een register inschrijven van de gegevens waarvan aangifte wordt

gedaan.
Periode: 1970 - 1988
Producten: Register van aangiften.
Bron: Kernenergiewet, art. 28 lid 3.
Waardering: B 5

(173.)
Handeling: Het eenmaal per maand opgave doen van de geregistreerde gegevens aan de

hoofdinspecteur van de volksgezondheid.
Periode: 1970 - 1988
Producten: Maandrapportage.
Bron: Kernenergiewet, art. 27 lid 4.
Waardering: V 10 jaar



Energiebeleid vanaf 1945

Definitieve versie november 2005

206

21. Ambtenaren aangewezen op grond van artikel 58 lid 1
Kernenergiewet

(178.)
Handeling: Het in bezit nemen van ongeoorloofd aanwezig bevonden
                           splijtstoffen en ertsen met de voorwerpen welke tot hun verpakking of

berging dienen of hebben gediend.
Periode: 1970 -
Producten: Proces-verbaal van inbeslagname.
Bron: Kernenergiewet, art. 22 lid 3.
Waardering: V 30 jaar

(180.)
Handeling: Het nemen van zodanige maatregelen om te beletten dat personen die in

bepaalde ruimten werkzaamheden verrichten of aldaar verblijven aan een
aanmerkelijk gevaar blootgesteld worden.

Periode: 1994 -
Producten: Maatregelen.
Bron: Kernenergiewet, art. 36 lid 1.
Waardering: V 5 jaar
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22. Energieonderzoeks-Centrum Nederland (ECN)

(176.)
Handeling: Het op last van de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en

Volksgezondheid overnemen van splijtstoffen en ertsen van onbevoegden en
het kennisgeven van deze overdracht aan de Staatscourant en één of meer
nieuwsbladen.

Bron: Kernenergiewet, art. 22 lid 4.
Waardering: Niet gewaardeerd.
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23. Vergunninghouder

(216.)
Handeling: Het meedelen aan de Europese Commissie van de fundamentele technische

kenmerken van de nucleaire installatie, voor zover noodzakelijk voor de
uitoefening van de veiligheidscontrole

Periode:1958-
Bron: EGA art. 78
Waardering: V 30 jaar

(218.)
Handeling: Het mededelen aan de Europese Commissie van de hoeveelheid, de aard, de

bewaarplaats, het vervoer en de overdracht van de aan controle onderwerpen
nucleaire materialen

Periode:1959-
Bron: Verordening no. 8 van de Commissie van Euratom (Stcrt. 1959, 136),

Verificatieverdrag Verordening 3227/76
Waardering: V 30 jaar


