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ALGEMEEN BEVEILIGINGSVOORSCHRIFT VOOR ULTRACENTRIFUGEOPDRACHTEN 

INLEIDING 

1. In Nederland is het ultracentri~ugeproject, dat in 1954 

werd geäntameerd om te komen tot een alternatieve econo

misch exploiteerbare methode voor het verrijken van uranium, 

in 1961 onder een geheimhoudingaregime gebracht, omdat ken

nis van de ultracentri~ugemethode de verspreiding van kern

wapens zou kunnen bevorderen, terwijl het beleid van de 

regering er juist op is gericht om de verspreiding van kern

wapens tegen te gaan. Voor toepassing van stringente beveili

gingaregels bestaat des te meer aanleiding nu, naast het we

tenschappelijk onderzoek, in Almelo de beproeving van instal

laties op semi-industriäle schaal ter hand wordt genomen. 

2. Door de inwerkingtreding van het Geheimhoudingabesluit 

Kernenergiewet (~. 420/1971) (zie bijlage 1) en de Beschik

king Toepassing Geheimhoudingabesluit Kernenergiewet (Ned. 

~· d.d. 28 september 1971, nr. 187) (zie bijlage 2) is 

de ultracentri~ugemethode voor het verrijken van uranium 

onder de werking van de Kernenergiewet gebracht. 

Op grond van genoemd besluit is degene, die beschikt over 

gegevens, hulpmiddelen o~ materialen, dan wel onderzoekin

gen verricht o~ werkmethoden toepast, ten aanzien waarvan 

dit besluit geldt, verplicht ervoor zorg te dragen, dat de 

maatregelen worden getro~~en, welke redelijkerwijs nodig 

zijn om ten aanzien van de betrokken gegevens, hulpmiddelen, 

materialen, onderzoeken o~ werkmethoden de geheimhouding 

te verzekeren. 

Ter nakoming van deze verplichting is het navolgende 

Algemeen Beveiligingsvoorschri~t voor Ultra Centri~uge 

Opdrachten, kortheidshalve ABUCO 1972 genaamd, uitgevaar

digd. Door te handelen overeenkomstig de in dit ABUCO gege

ven instructies voldoet men aan de verplichtingen, in het 

Geheimhoudingabesluit en de Beschikking Toepassing Geheim

houdingabesluit opgelegd. 
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3. In internationaal verband zijn verdragen gesloten, waarbij 

o.m. is overeengekomen dat voor het beveiligen van de we

derzijdse gerubriceerde gegevens van het ultracentrifuge

project de beveiligingabepalingen in acht moeten worden 

genomen, die in het betrokken land bij de Overheid van 

kracht zijn. 

4. In het ABUCO zijn de in het vorige lid bedoelde beveili

gingabepalingen vervat. 

5. De naleving van het ABUCO wordt bij de verstrekking van 

een opdracht in het kader van het ultracentifugeproject be

dongen. 

6. Bij de verstrekking van een niet-gerubriceerde opdracht 

wordt de naleving van het ABUCO slechts bedongen, indien 

de opdrachtgever zulks nodig oordeelt. 

7. In het ABUCO is geen rekening gehouden met 'zeer geheime' 

opdrachten. In voorkomend geval zullen hiervoor nadere 

voorschriften worden gegeven. 

8. Aanwijzingen op het gebied van de te treffen beveiliginga

maatregelen worden gegeven door het Ministerie van Econo

mische Zaken in overleg met de beveiligingainspecteur (BVI) 

van de opdrachtgever. 

9. Genoemde BVI is door het Ministerie van Economische Zaken 

belast met de dagelijkse controle op de naleving van deze 

beveiligingaregels door de bij het ultracentrifugeproject 

ingeschakelde industrie. 

10. Deze BVI geeft zonodig van geval tot geval nadere aanwij

zingen met betrekking tot de toepassing van de in het 

ABUCO vervatte beveiligingsmaatregelen. 

's-GRAVENHAGE, APRIL 1972 

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
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HOOFDSTUK 1. Betekenis van enige uitdrukkingen. 

ARTIKEL 1 Dit vaarsc:hrift verstaat onder: 

a. directeur: de directeur van de ~ltra-Qentrifuge !ederland 

N.V. (UCN) of het !eaetor Qentrum !ederland (RCN) of dege

ne die namens of vanwege hem optreedt, b.v. de beveiligings

inspeeteur. 

b. opdracht: een overeenkomst tussen de opdrachtgever enerzijds 

en een natuurlijke of reehtspersoon anderzijds. Onder op

dracht wordt mede begrepen een schriftelijk of mondeling ver

zoek tot het verrichten van bepaalde handelingen, zoals bij

voorbeeld: 

1. het doen van onderzoekingswerk; 

2. het verrichten van ontwikkelingswerk; 

3. het verstrekken van inlichtingen; 

4. het uitbrengen van een advies; 

5o het doen van een offerte; 

6. het deelnemen aan een inschrijving. 

c. gerubriceerde opdracht: een opdracht, waarbij kennis moet 

worden genomen van geheim te houden gegevens, of een op

dracht waarbij op grond van de verrichte werkzaamheden der

gelijke gegevens ontstaan. 

d. contractant: de natuurlijke of rechtspersoon, die een op

dracht heeft ontvangen, alsmede de "derde", bedoeld in arti

kel 4, nadat deze bij de uitvoering van een dergelijke op

dracht is betrokken. 

e. vertrouwensfunctie: functie waarin kennis kan worden geno

men van zeer geheim, geheim, vertrouwelijk of dienstgeheim 

gerubriceerde gegevens betreffende het ultracentrifugepro

ject, dan wel een functie die uit anderen hoofde in verband 
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met de beveiliging van dergelijke gegevens van belang is. 

~. document: alle schri~telijke bescheiden (waaronder aanteken

ingen) en drukwerken, alsmede kaarten, tekeningen, ~oto•s, 

~ilms en ander soortgelijk materiaal, zoals geluidsbanden, 

computerbanden en -schijven. 

g. object.: gebouwencomplexen, gebouwen, werkruimten, terreinen 

e.d. o~ gedeelten daarvan. 

HOOFDSTUK 2. Algemene bepalingen betreffende gerubriceerde opdrachten. 

ARTIKEL 2 Rubriceringen • 

1. Opdrachten waarvan door de OVerheid beveiliging noodzakelijk 

wordt geacht, worden gerubriceerd, d.w.z. dat daaraan een 

bepaalde graad van geheimhouding (rubricering) wordt toege

kend. 

2. Van een door de directeur bekendgestelde rubricering mag on

der geen beding worden a~geweken (zie ook punt 6). 

). Indien aan een opdracht een rubricering is toegekend, houdt 

dat nog niet in, dat alle elementen van de opdracht diezel~de 

rubricering dragen. Het is zel~s mogelijk, dat een o~ meerde

re elementen niet zijn gerubriceerd. 

4. De volgende rubriceringen worden onderscheiden: 

a. ZEER GEHEIM indien het gegevens betre~t, waarvan 

kennisneming door onbevoegden zeer ern

stige schade aan de veiligheid o~ het 

belang van de staat o~ zijn bondgenoten 

kan veroorzaken. 
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b. GEHEIM 

c. VERTROUWELIJK 

d. DIENSTGEHEIM 

5 

indien het gegevens betreft, waarvan 

kennisneming door onbevoegden ernsti~e 

schade aan de veiligheid of het belang 

van de staat of zijn bondgenoten kan 

veroorzaken. 

indien het gegevens betreft, waarvan 

kennisneming door onbevoegden, nadeel 

aan de veiligheid of het belang van de 

staat of zijn bondgenoten kan veroor

zaken. 

indien het gegevens betreft, waarvan 

kennisneming door onbevoegden, hoewel 

geen nadeel aan de veiligheid of het 

belang van de staat kunnende veroor

zaken, uit beleidsoverwegingen onge

~ moet worden geacht. 

5. De overeenkomstige Engelse en Duitse rubriceringen luiden: 

ZEER GEHEIM 

GEHEIM 

VERTROUWELIJK 
DIENSTGEHEIM 

TOP SECRET 

SECRET 

CONFIDENTlAL 

RESTRICTED 

STRENG GEHEIM 

GEHEIM 
VS-VERTRAULICH 

VS-NUR FtlR DEN 
DIENSTGEBRAUCH 

6. De· contractant is bevoegd aan de directeur een voorstel te 

doen tot wijziging van de rubricering. 

7• Het wijzigen van een eenmaal toegekende rubricering of het 

alsnog rubriceren van een oorspronkelijk niet-gerubriceerde 

opdracht blijft te allen tijde mogelijk, evenals het geven 

van beveiligingsbepalingen ter aanvulling van dit voor

schrift. Hiertoe zal slechts worden overgegaan na overleg 

met de contractant. 

8. In geval van verhoging van de rubricering, het rubriceren 

van een opdracht of het geven van aanvullende beveiligings

bepalingen na verleende opdracht, zal de directeur na 
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overleg met de contractant een regeling treffen voor moge

lijke financiäle gevolgen, die daaruit voor de contractant 

voortvloeien. 

ARTIKEL 3 Het verstrekken van inlichtingen over een opdracht. 

1. Het is de contractant niet toegestaan zonder toestemming 

van de directeur omtrent de gerubriceerde elementen van 

een opdracht, op welke wijze ook inlichtingen te verstrekken 

aan daartoe onbevoegden. 

2. Evenbedoelde toestemming blijft ook na de beäindiging van 

de opdracht vereist, zolang niet door de directeur schrifte

lijk aan de contractant is medegedeeld, dat de rubricering 

is opgeheven. 

ARTIKEL 4 inschakeling van derden (sub-contractanten) • 

1. De contractant is verplicht om, wanneer hij bij de uitvoe

ring van een gerubriceerde opdracht gebruik wenst te maken 

van de diensten van derden, daarvoor tijdig toestemming te 

vragen aan de directeur. Uiteraard mag hij, voordat hij 

die toestemming heeft verkregen, aan derden geen gerubri

ceerde gegevens verstrekken. 

2. De directeur bepaalt of die diensten van gerubriceerde aard 

zijn, zodat daarop de in dit voorschrift vervatte beveili

gingabepalingen van toepassing behoren te zijn. Indien dat 

het geval is, is de contractant verplicht in het te sluiten 

contract die derden aan die bepalingen te binden. 

ARTIKEL 5 Verantwoordelijkheid voor de beveiliging. 

1. De contractant is tegenover de directeur verantwoordelijk 
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voor een goede uitvoering van alle maatregelen, c.q. de 

aanwijzingen die door de in punt 8 van de in de inleiding 

genoemde instantie zijn gegeven. 

2. De contractant is gehouden om controle door de voor bevei

liging verantwoordelijk gestelde overheidsfunctionarissen 

en de directeur op de toepassing van deze voorschriften 

te allen tijde, ook zonder voorafgaande kennisgeving, mo

gelijk te maken. 

3. De contractant is verplicht - in overleg met de beveili

gingsinspecteur van u.c.N. resp. R.c.N. - een beveiligings

functionaris aan te wijzen, die voor de duur van de op

dracht o.m. zal worden belast met: 

a. het adviseren van zijn directie over de op beveiliginga

gebied te treffen maatregelen; 

b. het opstellen van eventueel nodige regelingen en instruc

ties (beveiligingsplan); 

c. de invoering van die beveiligingsmaatregelen; 

d. het geven van de nodige voorlichting aan personen, die 

een vertrouwensfunctie gaan bekleden; 

e. de controle op de juiste naleving van de voorgeschreven 

beveiligingsregels. 

ARTIKEL6 Wijziging in de directie of de status van het bedrijf. 

De contractant is gehouden de beveiligingaambtenaar van het 

Ministerie van Economische Zaken, teneinde deze in staat te 

stellen na te gaan of de onderneming al of niet aan de uitvoe

ring van een gerubriceerde opdracht kan blijven deelnemen, ten 

spoedigste mededeling te doen van o.m. de volgende aangelegen

heden: 

a. de benoeming van nieuwe oommissarissen of directieleden; 

b. het in handen komen van één persoon of groep van personen 

van een deel van het aandelenpakket, dat een beslissende 
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stem geeft: 

c. fusie met andere bedrijven; 

d. verplaatsing van het bedrijf of gedeelten daarvan; 

e. het overgaan van het bedrijf in andere handen. 

ARTIKEL 7 Bijzondere voorvallen. 

1. De contractant is gehouden de directeur onverwijld medede

ling te doen van alle feiten, die de beveiliging van de 

gerubriceerde opdracht in gevaar kunnen brengen, bijvoor

beeld: 

a. gepleegde inbreuken op de beveiligingsvoorschriften; 

b. ontdekking of vermoeden van spionage en sabotage of 

andere ondermijnende activiteiten; 

c. twijfel aan de betrouwbaarheid uit beveiligingaoogpunt 

van personen, die een vertrouwensfunctie bekleden; 

d. ontdekking of vermoeden van compromittering van gerubri

ceerde gegevens. 

2. De contractant is gehouden zijn medewerkers erop te wijzen 

dat, indien hun een van de feiten, genoemd in het vorige 

lid, bekend is of wordt, zij hun directe chef of de bevei

ligingsfunctionaris daarvan in kennis moeten stellen. 
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HOOFDSTUK 3. Personeel dat een vertrouwensfunctie goot bekleden. 

ARTIKEL 8 Inschakeling medewerkers. 

1. Indien de contractant of sub-contractant voornemens is een 

medewerker tot een vertrouwensfunctie toe te laten, zal hij 

daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis geven aan de 

beveiligingsinspecteur UCN, die in deze een coördinerende 

taak heeft. 

2. Voor die opgave zal hij gebruik maken van het :formulier, 

dat hem voor dat doel wordt verstrekt en dat hij doet in

vullen en behandelen volgens de aanwijzingen, die op het 

:formulier zijn gesteld. (zie bijlage 3) 
3. Slechts die medewerkers zullen worden voorgedragen waarvan 

geen eigenschappen, gedragingen of andere voor de beveili

ging van belang zijnde gegevens bekend zijn, die een be

zwaar zouden kunnen vormen voor de toelating tot een ver

trouwensfunctie. 

4. Een voorgedragen persoon mag pas tot een vertrouwensfunctie 

worden toege1at·en, nadat de in punt 1 genoemde BVI daartoe 

toestemming heeft verleend. 

ARTIKEL 9 Beveiligingsonderric:ht v6br en gedurende de inschakeling. 

1. De contractant draagt zorg, dat een medewerker, voordat 

hij een vertrouwensfunctie gaat bekleden, wordt ingelicht 

over: 

a. de vraag waarom beveiliging noodzakelijk is (zie Inleiding) 

en op welke wijze die beveiliging in de praktijk moet wor

den toegepast; 

b. zijn verplichtingen en verantwoordelijkheid met betrek

king tot de geheimhouding van gerubriceerde gegevens. 
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ARTIKEL 10 Formaliteiten vóór de inschakeling en bel!indiging doorvan 

Formaliteiten v66r de inschakeling en beäindiging daarvan 

1. De contractant draagt zorg, dat de medewerker, bedoeld in 

artikel 9, voordat hij een vertrouwensfunctie gaat bekle

den, een verklaring tekent van een vastgesteld model 

(zie bijlage 4 met aanhangsel). 

2. De ondertekende verklaring zal worden toegezonden aan de 

beveiligingsinspecteur van UCN. 

3. De contractant draagt zorg, dat een medewerker, die 

- hetzij door beäindiging van de opdracht, hetzij door 

overplaatsing in een andere ~unctie, hetzij tengevolge 

van beäindiging van het dienstverband - niet langer een 

vertrouwens~nctie bekleedt, nadrukkelijk wordt gewezen 

op zijn van kracht blijvende verplichtingen ten aanzien 

van de geheimhouding. 

ARTIKEL IJ ldentiteibbewijzen voor personeel dat tot een vertrouwensfunctie is toegelaten. 

Identiteitsbewijzen voor personeel dat tot een vertrouwens

~unctie is toegelaten. 

Indien dit na overleg met de beveiligingainspecteur van UCN 

resp. RCN wenselijk is gebleken, zal de contractant aan ieder 

persoon, die een vertrouwens~unctie bekleedt, een deugdelijk 

identiteitsbewijs en zo nodig bovendien een identiteitsteken 

verstrekken. 

Wanneer hiertoe wordt overgegaan zullen ter zake a~zonderlijke 

richtlijnen worden verstrekt. 

ARTIKEL 12 Uitschakeling en uitsluiting van personeel dat een vertrouwensfunctie bekleedt. 

1. De contractant is verplicht de Beveiligingsinspecteur van UCN 

onverwijld op de hoogte te stellen van de uitschakeling van 
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personeel, dat een vertrouwensfunctie bekleedt. 

2. Aan elke aanwijzing van de beveiligingsinspecteur UCN om een 

bepaalde persoon van verder tewerkstelling in een vertrouwens

functie uit te sluiten, moet de contractant onverwijld gevolg 

geven. 

ARTIKEL 13 Noodzakelijkheid van clearance. 

Indien ten behoeve van een ingeschakelde medewerker een z.g. 

"clearance" is vereist voor enige activiteit, verbandhoudende 

met een gerubriceerde opdracht (bespreking, demonstratie of 

dergelijke}, moet de contractant die clearance tijdig aan

vragen bij de beveiligingainspecteur van UCN. 

HOOFDSTUK 4. Gegevens, documenten en materialen, die betrek

king hebben op een gerubriceerde opdracht. 

I Gegevens 

ARTIKEL 14 Kennisneming van gerubriceerde gegevens. 

1. Als algemene regels gelden: 

a. dat niemand alleen uit hoofde van zijn rang of functie 

kennisneming of terbeschikkingstelling kan verlangen 

van gerubriceerde gegevens; 

b. dat slechts hij, die hiervan uit hoofde van zijn werk

zaamheden kennis moet dragen, daarmee bekend mag worden 

gemaakt ("need to know"-principe). 

2. De contractant is verplicht zorg te dragen, dat de beheerder 

van de gerubriceerde documenten beschikt over een nomina

tieve lijst of een kaartsysteem aanwezig is van de personen, 

die kennis mogen nemen van gerubriceerde gegevens, waarbij 

tevens is aangegeven tot en met welke rubricering zij 

daarvan kennis mogen nemen. 
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3· De contractant is gehouden ervoor te zorgen, dat de per

sonen, belast met de a~gi~te van gerubriceerde documenten, 

zich v66r de a~gi~te overtuigen van de identiteit van de 

ontvanger en o~ deze voorkomt op de lijst, bedoeld in het 

tweede lid. 

ARTIKEL IS Overbrenging van gerubriceerde gegevens. 

1. Gesprekken over gerubriceerde gegevens moeten op zodanige 

plaats en wijze worden gevoerd, dat onbevoegden geen ken

nis kunnen nemen van die gegevens (denk aan a~luisterge

vaar). 

2. Gegevens, die vertrouwelijk of hoger zijn gerubriceerd, 

mogen niet per tele~oon, telegraa~ o~ telex worden door

gegeven. 

II Documenten 

ARTIKEl 16 Rubricering van documenten. 

1. Indien enig document gerubriceerde gegevens bevat zal de 

opsteller de betrokken rubricering op het document aan

brengen. De rubricering moet aan de boven- en onderzijde 

van elke bladzijde worden geplaatst. 

2. Het ~eit,dat een document een bepaalde rubricering draagt, 

betekent niet, dat alle onderdelen van dat document de

zel~de rubricering moeten dragen. Ingeval de inhoud van 

een bladzijde of bijlage, deel uitmakende van een document, 

op zichzel~ geen o~ een lagere rubricering zou hebben dan 

die, welke het document als geheel is gegeven, kan desge

wenst op de bewuste bladzijde o~ bijlage worden aangegeven, 
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dat ingeval deze bladzijde of bijlage als apart geschrift 

wordt gebruikt, geen of de aangegeven lagere rubricering 

van toepassing is. 

Voorbeeld 

Een geheim document bevat als bijlage een als vertrouwelijk 

gerubriceerde tekening. Deze tekening dient dan aan boven

en onderzijde als volgt te worden gemerkt: 

Geheim 

indien verwijderd: Vertrouwelijk 

3. Bij het vaststellen van de rubricering moet men letten op 

de materiêle inhoud van het document en op de herkomst der 

gegevens. 

4. Te hoog en onnodig rubriceren moet worden vermeden. 

5· Een document, waarin een gerubriceerd document wordt aan

gehaald, behoe~t niet zel~ gerubriceerd te zijn, indien de 

inhoud van het aangehaalde document niet wordt prijs gegeven. 

6. Een dossier, rapport o~ ander geschri~t als geheel krijgt 

de rubricering van het hoogst gerubriceerde daarin opge

nomen o~ verwerkte document. 

7. Het na verloop van tijd ophe~~en o~ verlagen van de rubri

cering van de documenten, die op de opdracht betrekking 

hebben, o~ van een gedeelte dier documenten, blij~t te allen 

tijde mogelijk. Hiertoe mag echter pas worden overgegaan na 

berichtgeving ter zake door de directeur. 

8. Het aantal gerubriceerde documenten moet tot een minimum 

worden beperkt. Ten einde dat te bereiken zal de contractant, 

wanneer hij van oordeel is dat daar aanleiding toe bestaat, 

in overleg met de opdrachtgever nagaan welke van de gerubri

ceerde documenten onder zijn berusting voor ophe~fing of 

verlaging van rubricering, dan wel voor vernietiging of re

tournering aan opdrachtgever in aanmerking komen. 
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9. Bij ontvangst van een te laag o:f ten onrechte niet gerubri

ceerd document gee:ft de ontvanger daarvan kennis aan de a:f

zender. In a:fwachting van diens beslissing stelt hij een 

voorlopige rubricering vast. Bij ontvangst van een document, 

dat naar de mening van de ontvanger te hoog is gerubriceerd, 

moet deze de a:fzender verzoeken de rubricering te herzien. 

ARTIKELI7 Vervaardiging van gerubriceerde documenten. 

1. Ten aanzien van het vervaardigen van gerubriceerde docu

menten geldt: 

a. dat van gerubriceerde documenten niet meer exemplaren 

mogen worden vervaardigd dan strikt noodzakelijk is; 

b. dat de opsteller moet aangeven, hoeveel exemplaren in 

eerste aanleg moeten worden vervaardigd; 

c. dat de bladzijden van ieder exemplaar evenals van de 

bijlagen doorlopend moeten worden genummerd; 

d. dat bij een "Geheim" gerubriceerd document, dat uit meer 

dan één bladzijde bestaat, op de eerste bladzijde moet 

worden aangegeven hoeveel bladzijden het document omvat. 

2. Carbonpapier, aantekeningen, a:fgekeurde kopieän en soort

gelijk materiaal, gediend hebbende voor de vervaardiging 

van gerubriceerde documenten, moeten a:fdoende worden ver

nietigd (zie artikel 27) en, zolang de v.ernietiging niet 

hee:ft plaatsgevonden, worden behandeld als de documenten 

zel:f. 

). Van alle exemplaren van geheime doeumenten moet in beginsel 

kunnen worden vastgesteld door wie zij zijn getypt, ver

menigvuldigd, gecollationeerd o:f op enige andere wijze zijn 

bewerkt. 

4. Indien van een geheim document meer dan één exemplaar wordt 

vervaardigd, moeten alle exemplaren worden genummerd, ook 

het archie:fexemplaar. Indien het document in meer dan één 
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exemplaar wordt verspreid, zal op het archiefexemplaar 

worden aangegeven, aan welke personen het document is ver

strekt, met het voor ieder hunner bestemd nummer. 

5· Het maken of doen maken van kopieän van een geheim gerubri

ceerd document door de ontvanger is in beginsel verboden. 

Indien echter een juiste uitoefening van de werkzaamheden 

het maken of doen maken van afschriften of fotocopieän 

vereist, mag men dat doen met toestemming van de opsteller 

of ondertekenaar, mits daarvan op het archiefexemplaar aan

tekening wordt gehouden. 

6. Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige lid is ver

menigvuldiging, reproduktie, vertaling e.d. *) van een ver

trouwelijk of hoger gerubrièeerd document slechts toege

staan: 

a. in schriftelijke opdracht van de medewerker, die met de 

behandeling van de documenten is belast, en 

b. door personen die gemachtigd zijn tot behandeling of 

kennisneming van de inhoud van die documenten, en 

c. op zodanige plaats en wijze, dat geen andere personen 

van de inhoud kennis kunnen nemen dan die tot kennis

neming ervan bevoegd zijn. 

7• De reproduktie en vertalingen moeten dezelfde rubricering 

kr~jgen als de oorspronkelijke documenten en moeten ook 

worden behandeld volgens de bepalingen, welke voor die rubri

cering gelden. 

ARTIKEL 18 Registratie van gerubriceerde documenten. 

1. Alle inkomende gerubriceerde post, die op de opdracht betrek

king heeft, ook de op naam gestelde, moet op een centraal 

*) Voor vermenigvuldiging langs grafische 
dan wel fotografische weg zullen in 
voorkomend geval nadere richtlijnen 
worden verstrekt. 
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punt worden ontvangen, geopend en geregistreerd. Bepaalde 

personen kunnen worden gemachtigd de op hun naam gestelde 

post zel~ te openen; ook dan blij~t registratie vereist. 

2. De post moet bij voorkeur worden geopend in een a~zonder

lijke ruimte en anders op zodanige plaats en wijze, dat 

slechts ~unctionarissen, die met het verrichten van die 

werkzaamheden zijn belast, van de inhoud kennis kunnen nemen. 

). Men moet er voor zorgen, dat te allen tijde kan worden vast

gesteld bij wie de documenten zich bevinden, en dat zij niet 

langer dan nodig is in circulatie blijven. 

4. Gerubriceerde documenten, die op een vergadering o~ derge

lijke door een functionaris worden ontvangen, moeten onmid

dellijk na terugkeer van de betrokken ~unctionaris worden 

geregistreerd. 

5. Films, geluidsbanden, computerbanden en -schijven e.d. waar

in gerubriceerde gegevens zijn vastgelegd, moeten zo spoedig 

mogelijk nadat de opname is verricht, worden geregistreerd. 

Indien genoemde gegevens worden verwijderd, moet dat in het 

register worden aangetekend, onder vermelding van het tijd

stip, waarop en door wie zij zijn verwijderd. 

6. Uitgaande gerubriceerde documenten moeten voor de verzending 

worden geregistreerd op het centrale punt, bedoeld in het 

eerste lid. Hetzel~de geldt voor gerubriceerde documenten, 

die door een fUnctionaris op een vergadering o~ dergelijke 

worden uitgereikt. 

ARTIKELI9 Verpakking en verzending van gerubriceerde documenten. 

1. Gerubriceerde documenten moeten steeds van een centraal 

punt uit worden verzonden. 

2. Gerubriceerde documenten moeten bij verzending als volgt 

worden verpakt: 
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a. geheime documenten: in een dubbele geadresseerde enveloppe 

zonder venster, de binnenste voorzien van het opschrift 

"Geheim" en zodanig gesloten, dat opening zonder verbre

king van de afsluiting of beschadiging van de enveloppe 

niet mogelijk is, en voorts op zodanige wijze, dat kennis

neming van de inhoud door middel van doorlichting is uit

gesloten; *> 
b. vertrouwelijke documenten: in een dubbele geadresseerde 

en goed gesloten enveloppe zonder venster, de binnenste 

voorzien van het opschrift "Vertrouwelijk"; *) 

c. dienstgeheime documenten: in een enkele goed gesloten 

enveloppe zonder venster. 

3.Buitenenveloppen mogen nimmer een rubricering dragen. 

4.Bij verzending van een geheim of vertrouwelijk gerubriceerd 

document dient men het ontvangstbewijs separaat aan de ge

adresseerde te doen toekomen. 

Dat ontvangstbewijs moet vermelden: 

a. het nummer en de datum van het document; 

b. het eventuele kopienummer; 

c. het aantal bijgevoegde bijlagen. 

5.De afzender moet erop toezien, dat het ontvangstbewijs 

wordt terugontvangen en moet, indien dat niet binnen een 

redelijke termijn het geval is, navraag doen. Onder rede

lijke termijn moet ten deze worden begrepen: 

binnen Nederland 1 week 

binnen Europa 

buiten Europa 

2 weken 

1 maand. 

*) Aanbevolen wordt de binnenste enveloppe 

op alle naden van plakband te voorzien. 
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ARTIKEL 20 Vervoer van gerubric:eercle documenten. 

Gerubriceerde documenten moeten als volgt worden vervoerd: 

a. Geheime documenten: 

(1) buitenland : per koerier, als diplomatieke zending 

door bemiddeling van de Beveiliginga

ambtenaar van het Ministerie van 

Economische Zaken. 

(2) binnenland 

(:3) binnen 

objecten 

in de regel per koerier. Indien dit niet 

mogelijk is, is verzending per post toe

gestaan, mits zij worden verzonden als 

"aangetekende" zending •) 

a) door een persoon, die bevoegd is 

tot kennisneming van de inhoud: 

op zodanige wijze, dat onbevoegden 

geen kennis van de inhoud kunnen 

nemen; 

b} door een persoon, die niet bevoegd 

is tot kennisneming van de inhoud: 

in een gesloten enveloppe, tas of 

trommel; 

b. Vertrouwelijke documenten: 

(1} buitenland als voorgeschreven voor geheime documenten. 

(2} binnenland per koerier of aangetekende zending; 

*) AANGETEKEND, MET EEN AANGEGEVEN F;[C

TIEVE WAARDE VAN f 100,- hetgeen in

houdt, dat de buitenste enveloppe met 

lak moet worden verzegeld, 
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(3} binnen 

objecten 
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a} door een persoon, die bevoegd is tot 

kennisneming van de inhoud: op zodanige 

wijze, dat onbevoegden geen kennis van 

deze inhoud kunnen nemen; 

b) door een persoon, die niet bevoegd is 

tot kennisneming van de inhoud: in een 

gesloten enveloppe, tas of trommel; 

c, Dienstgeheime 
documenten: 

(1) buitenland: op dezelfde wijze als niet-gerubriceerde 

documenten. 

(2) binnenland: op dezelfde wijze als niet-gerubriceerde 

documenten, doch desgewenst volgens de 

regels, die voor een hogere rubricering 

gelden. 

ARTIKEL 21 Medenemen van gerubriceerde documenten buiten het object. 

1. Het medenemen van een geheim of vertrouwelijk gerubriceerd 

document buiten het object (voor besprekingen e.d.) is 

slechts toegestaan, indien dat noodzakelijk is en de betrok

kene: 

a. daartoe door of namens zijn directie hetzij in het alge

meen, hetzij voor ieder geval afzonderlijk, is gemachtigd 

(geldt alleen voor geheime documenten}; 

b. het document doet verpakken op de voorgeschreven wijze; 

c. ervoor zorg draagt, dat bij het archief bekend is welk 

document buiten het object wordt gebracht. 
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2. Bij het mee naar huis nemen van een geheim of vertrouwelijk 

gerubriceerd document moet de betrokkene bovendien de be

schikking hebben over een opbergruimte, die naar het oordeel 

van de beveiligingsfunctionaris deugdelijk is, waarbij deze 

laatste moet letten op de regels, genoemd in artikel 22. 

ARTIKEL 22 Opberging van gerubriceerde documenten. 

Gerubriceerde documenten worden opgeborgen als volgt: 

a. geheime documenten: bij voorkeur in een brand- en braakvrije 

kast of kluis, anders in een deugdelijke, goed afBluitbare 

stalen kast, een en ander ter beoordeling van de directeur; 

b. vertrouwelijke documenten: in een deugdelijke, goed afsluit

bare stalen kast. 

c. dienstgeheime documenten: in een af te sluiten ruimte. 

ARTIKEL 23 Sleutels. 

1. Sleutels van voor opberging van geheime documenten gebezigde 

brand- en braakvrije kasten en kluizen en die van eventueel 

voor dat doel gebezi·gde stalen kasten moeten worden geregi

streerd en op een zodanige wijze worden opgeborgen dat het 

in handen vallen van onbevoegden uitgesloten is. 

2. Sleutels van kasten en kluizen als bedoeld in punt 1, die 

tevens zijn voorzien van een cijfer- of letterslot, dienen 

separaat van de cijfer- of lettercombinatie te worden op

geborgen. 

3. Reservesleutels van opbergruimten, bedoeld in het vorige en 

in dit artikel, moeten op afdoende wijze worden beheerd door 

de beveiligingsfunctionaris. 
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ARTIKEL 24 Medenemen van sleutels buiten het object. 

1. De contractant zal erop toezien, dat sleutels van ruimten 

gebezigd voor het opbergen van gerubriceerde documenten of' 

waarin zich kasten met zodanige documenten bevinden, niet 

buiten het object worden gebracht. 

2. Vermissing of' zoekraken van de evenbedoelde sleutels moet 

onverwijld aan de beveiligingsf'unctionaris worden gemeld. 

Tenzij met zekerheid wordt vastgesteld, dat een zoekgeraakte 

of' vermiste sleutel niet in handen van onbevoegden is of' is 

geweest, mag de betrokken kast of' ruimte niet voor opberging 

van gerubriceerde documenten worden gebruikt, voordat een 

nieuw slot is aangebracht of' het oude slot zodanig is ver

anderd, dat het niet meer met de oorspronkelijke sleutel 

kan worden bediend. 

ARTIKEL 25 Cijfer- en lettercombinaties van sloten. 

Het aantal personen, dat kennis draagt van de combinatie van 

een cijf'er- of' letterslot, moet tot een minimum worden beperkt. 

De combinatie van een cijf'er- of' letterslot moet worden ver

anderd: 

a. minstens éénmaal per half' jaar; 

b. wanneer personeel, dat op de hoogte is van de combinatie 

wordt vervangen; 

c. wanneer compromittering heef't plaatsgevonden of' wordt ver

moed; 

d. wanneer een nieuwe saf'e of' sleutelkast in gebruik wordt 

genomen. 
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ARTIKEL 26 Controle op niet opgeborgen documenten. 

Gedurende de werkzaamheden mogen 

1. ruimten, waar zich onopgeborgen gerubriceerde documenten 

bevinden, nimmer onbeheerd dan wel ona~gesloten worden 

achtergelaten. Bezoekers mogen niet alleen worden achterge

laten in een ruimte, waar zich onopgeborgen gerubriceerde 

documenten bevinden, terwijl tijdens het bezoek maatregelen 

moeten worden genomen om te voorkomen, dat bezoekers kennis 

kunnen nemen van de inhoud van die documenten. 

2. Na beäindiging van de werkzaamheden moeten: 

a. alle gerubriceerde documenten worden opgeborgen ("clean

desk"-principe); 

b. brandkasten en bergruimten worden gesloten; 

c. toegangen, zoals deuren, ramen e.d., worden a~gesloten. 

3. De contractant draagt zorg dat in een deugdelijk toezicht 

hierop wordt voorzien. 

ARTIKEL 27 Vernietiging van gerubriceerde documenten. 

1. Gerubriceerde documenten moeten worden vernietigd: 

a. onder toezicht van een personeelslid, dat is gerechtigd 

tot kennisneming van de hoogst gerubriceerde gegevens, 

die de te vernietigen documenten bevatten; 

b. op zodanige wijze, dat het onmogelijk is om uit de resten 

enig gerubriceerd gegeven te verkrijgen. 

2. Overtollige exemplaren van een vertrouwelijk o~ hoger geru

briceerd document moeten worden vernietigd, en wel door de 

zorg van de beheerder van de gerubriceerde documenten. Bij 

vernietiging van geheim gerubriceerde documenten is een 
beveiligingsfunctionaris als getuige aanwezig. De vernie-

tigde geheim gerubriceerde documenten moeten 

op een proces-verbaal van vernietiging worden ver-
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antwoord. Het proces-verbaal moet bij het betrokken archief 

worden bewaard. 

3. Indien de voorgeschreven wijze van vernietiging op onover

komelijke bezwaren stuit, kunnen de te vernietigen docu

menten te allen tijde op de voorgeschreven wijze worden 

geretourneerd aan de afzender, met verzoek voor vernieti

ging te willen zorgdragen. 

ARTIKEL 28 Noodvernietiging. 

Voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen voor vernietiging 

van gerubriceerde documenten in geval van nood. 

III Materialen 

ARTIKEL 29 Beveiliging van materialen. 

1. Ten aanzien van de beveiliging van materialen moeten, naar 

gelang van aard en omvang er van, maatregelen worden getrof

fen in overeenstemming met de bepalingen, die in dit hoofd

stuk ten aanzien van documenten zijn vastgelegd. Op de mate

rialen zelf mag geen rubriceringaanduiding worden aangebracht. 

2. Voorts is het verboden afbeeldingen- zoals foto's, (schets-) 

tekeningen e.d. - te maken van het in uitvoering zijnde of 

reeds gereedgekomen project, dan wel toestemming te verlenen 

tot het maken van zodanige afbeeldingen, zonder toestemming 

van de beveiligingsinspecteur. 

HOOFDSTUK 5. Terreinen, waarop een gerubriceerde opdracht wordt uitgevoerd. 

ARTIKEL30 Bijzondere situaties. 

Wanneer de aard van een opdracht of de plaatselijke situatie 

dit noodzakelijk maakt, zullen afzonderlijke richtlijnen ter 

zake worden verstrekt. 
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HOOFDSTUK 6. Gebouwen waarin een gerubriceerde opdracht wordt uitgevoerd. 

ARTIKEL31 Algemenemaatregelen. 

Er dienen zodanige maatregelen te worden getro~~en dat het on

opgemerkt betreden o~ verlaten van een gebouw, waarin een ge

rubriceerde opdracht wordt uitgevoerd, zoveel mogelijk wordt 

bemoeilijkt, terwijl het doen van optische waarnemingen en 

het maken van ~oto•s ten aanzien van elk deel van de opdracht 

door onbevoegden onmogelijk moet worden gemaakt. 

ARTIKEL 32 Sleutels van toegangen. 

De door de contractant aangewezen beveiligings~unctionaris 

ziet er op toe dat een goede sleuteldiscipline wordt nage

lee~d ter voorkoming van: 

a. het geraken van sleutels in handen van onbevoegden; 

b. het zoekraken van sleutels; 

c. het niet voor handen zijn van sleutels op het geäigende 

moment.(Denk aan nooduitgangen ! Een sleutel ter plaatse in 

een verzegeld kastje met glazen deurtje kan hier uitkomst 

bieden). 

HOOFDSTUK 7. Bewaking van objecten waar een gerubriceerde opdracht wordt uitgevoerd. 

ARTIKEL 33 Bijzondere situaties. 

Wanneer de aard van een opdracht o~ de plaatselijke situatie 

dit noodzakelijk maakt, zullen a~zonderlijke richtlijnen ter

zake worden verstrekt. 
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HOOFDSTUK 8. Bezoeken aan objecten waar een gerubriceerde opdracht wordt uitgevoerd. 

ARTIKEL 34 Bezoekersregeling. 

1. Tot de objecten, waar een gerubriceerde opdracht wordt uit

gevoerd, mogen slechts bezoekers worden toegelaten, wan

neer zodanige maatregelen zijn getroffen dat geen gerubri

ceerde gegevens te hunner kennis kunnen komen. 

2. Voor het toelaten of ontvangen van b.ezoekers in verband 

met een gerubriceerde opdracht, dient vooraf kennis gegeven 

te worden aan de Directeur UCN onder opgave van de te be

spreken onderwerpen. Deze bepaling geldt niet voor onder

ling contact tussen contractanten en derden, als bedoeld 

in artikel 4. 

3. Er moeten maatregelen worden getroffen terzake van een goe

de registratie en begeleiding van dergelijke bezoekers, ter

wijl er op dient te worden toegezien, dat zij slechts ken

nis kunnen nemen van die gegevens, waartoe zij bevoegd zijn. 

HOOFDSTUK 9. Octrooien op vindingen die betrekking hebben op gerubriceerde gegevens. 

ARTIKEL 35 Rubricering van vindingen. 

1. Indien uit de kennisneming van gerubriceerde gegevens door 

een contractant of uit de door hem verrichte werkzaamheden 

een vinding voortvloeit, zal hij zich met het Ministerie 

van Economische Zaken in verbinding stellen ter bepaling 

van de vereiste rubricering. 

2. Ingeval de vinding gerubriceerd wordt en de contractant 

het voornemen heeft op die vinding octrooi aan te vragen, 

zal hij zich, alvorens daartoe over te gaan, schriftelijk 

met de directeur in verbinding stellen en bij het aanvra

gen van het octrooi handelen overeenkomstig de door deze 
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te geven aanwijzingen. 

3. Vana~ het moment, dat een vinding is gerubriceerd, vallen 

de gegevens, die op die vinding betrekking hebben, onder de 

regels van dit voorschri~t. 

HOOFDSTUK 10. Compromittering van gerubriceerde gegevens. 

ARTIKEL 36 Gedragslijn bij compromittering. 

1. Compromittering van gerubriceerde gegevens hee~t plaatsge

vonden, indien onbevoegden kennis hebben genomen of in de 

gelegenheid zijn geweest kennis te nemen van gerubriceerde 

gegevens en daardoor de geheimhouding van die gegevens zo

danig is geschaad, dat zij niet langer als gewaarborgd kan 

worden beschouwd. 

2. Een ieder, die bij de uitvoering van een gerubriceerde op

dracht is ingeschakeld, is gehouden zijn chef en in drin

gende gevallen de beveiligingsfunctionaris terstond in te 

lichten, indien hij: 

a. inbreuken op de beve.i1igingsrege1s constateert, die tot 

compromittering aanleiding kunnen geven; 

b. vermoedt, dat compromittering heeft plaatsgevonden; 

c. compromittering vaststelt, in welk geval de beveili

gingsfunctionaris altijd moet worden ingelicht. 

3. In geval van compromittering zal de contractant: 

a. onverwijld de beveiligingsinspecteur van UCN, resp. RCN 

inlichten; 

b. zorgdragen, dat geen zodanige veranderingen in de aan

getro~~en situatie worden aangebracht, dat een onder

zoek wordt bemoeilijkt. 
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HOOFDSTUK 11. Slotbepalingen. 

ARTIKEL 37 Aanvullende bepalingen. 

Indien het voor een bepaalde opdracht wenselijk wordt geacht 

speciale niet in dit voorschrift vermelde regelingen in het 

leven te roepen, zal hieromtrent afzonderlijk overleg met de 

contractant worden gepleegd. 

ARTIKEL 38 Aanhaling van dit voorschrift. 

Dit voorschrift kan worden aangehaald als "Algemeen beveili

gingsvoorschrift voor ultra-centrifuge-opdrachten 1972", af

gekort "ABUCO 1972". 



1971 997 Stb. 420 

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

420 BESLUIT van 17 juni 1971, houdende toe
passing van artikel 68 van de Kernenergiewet 
( Gelzeimlzoudingsbes1uit Kernenergiewet ). 

\Vu JULIANA, BIJ DE GRATIE Gons, KONINGIN DER NEDER· 
LANDEN, PRINSES VAN 0RANJ.E .. NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Economische 
Zaken en van Defensie van 28 april 1971, no. 671/222 
W.J .A., gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van 
Buitenlandse Zaken, van Binnenlandse Zaken. van Verkeer en 
Waterstaat en van Justitie, de Centrale Raad voor de Kern
energie gehoord; 

Gelet op de artikelen 68 en 76 van de Kernenergiewet (Stb. 
1963, 82); 

De Raad van State gehoord (advies van 26 mei 1971, 
no. 14); 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Econo
mische Zaken en van Defensie van ll juni 1971, no. 671/326 
W.J .A., uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers 
van Buitenlandse Zaken. van Binnenlandse Zaken, van Ver
keer en Waterstaat en van Justitie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Arlikel 1. 1. Dit besluit geldt ten aanzien van: 
a. gegevens. hulpmiddelen en materialen voor de vrijmaking 

van kernenergie en voor de opslag. vervaardiging, bewerking 
of verwerking van splijtstoffen, voor zover deze gegevens, 
hulpmiddelen en materialen, hetzij rechtstreeks van Onze in 
het tweede lid genoemde Ministers, hetzij met instemming van 
deze Ministers. onder verplichting tot geheimhouding zijn ver
kregen, dan wel door Onze in bet tweede lid genoemde Minis
ters zijn aangewezen; 

b. met behulp van zodanige gegevens, hulpmiddelen en 
materialen verrichte onderzoekingen en toegepaste werkmetho
den, voor zover deze onderzoekingen en werkmethoden door 
Onze in het tweede lid genoemde Ministers zijn aangewezen. 

2. Onz.e in het eerste lid bedoelde Ministers zijn: 
a. in alle gevallen, waarin het opleggen van de verplichting 

tot geheimhouding gevolgen heeft buiten het terrein van de 
landsverdediging: Onze Minister van Economische Zaken; 

b. in gevallen, waarin de geheimhouding is vereist in het 
belang van de landsverdediging: Onze Minister van Defensie; 

c. in gevallen. waarin de geheimhouding is vereist in het 
belang van de internationale rechtsorde of ter voldoening 
aan internationale overeenkomsten of besluiten van volken
rechtelijke organisaties: Onze Minister van Buitenlandse Zaken; 

d. in gevallen. waarin de geheimhouding is vereist in het 
belang van de veiligheid van de staat en het een civiele aan
gelegenheid betreft: Onze Minister van Binnenlandse Zaken; 

e. in gevallen. waarin de geheimhouding is vereist in het 
belang van of het opleggen van de verplichting tot geheim
houding gevolgen heeft voor de ontwikkeling en de toepassing 
van technieken of methoden. welke betrekking hebben op 
of van belang zijn voor het verkeer. het vervoer, de telecom
municatie, de waterstaat. de meteorologie. dan de oceanografie 
of een ander gebied van de geofysica: Onze Minister van Ver
keer en Waterstaat; 

f. in gevallen. waarin het opleggen van de verplichting tot 
geheimhouding gevolgen heeft voor het onderzoek bij instel
lingen van wetenschap. voor zover deze niet ressorteren onder 
Onze Minister van Landbouw en Visserij: Onze Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen; 

g. in gevallen, waarin het opleggen van de verplichting tot 
geheimhouding gevolgen beeft voor het onderzoek bij instel
lingen van wetenschap, voor zover deze ressorteren onder Onze 
Minister van Landbouw en Visserij: Onze Minister van Latld
bouw en Visserij; 

h. in gevallen, waarin bet opleggen van de verplichting tot 
geheimhouding gevolgen beeft voor het toezicht op de naleving 
van wettelijke voorschriften ter bescherming van mensen, die
ren, planten of goederen: Onze Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. 

3. Een verplichting tot geheimhouding als in het eerste lid, 
onder a, bedoeld kan slechts worden opgelegd en gegevens, 
hulpmiddelen, materialen, onderzoekingen en werkmethoden 
kunnen slechts ingevolge het eerste lid, onder a of b, worden 
aangewezen, indien dit in het belang van de staat wordt ge
boden. 

4. Indien een aanwijzing op grond van het eerste lid, onder 
a of b, niet uitdrukkelijk tot een of meer bepaalde personen is 
gericht, wordt zij in de Staatscourant bekend gemaakt. 

Arlikel 2. l. Degene, die beschikt over gegevens, hulpmid
delen of materialen, dan wel onderzoekingen verricht of werk· 
methoden toepast, ten aanzien waarvan dit besluit geldt, is ver
plicht ervoor zorg te dragen, dat de maatregelen worden ge
troffen, welke redelijkerwij~ nodig zijn om ten aanzien van de 
betrokken gegevens, hulpmiddelen, materialen, onderzoekingen 
of werkmethoden de geheimhouding te verzekeren. 

2. Deze maatregelen houden onder meer in, dat: 
a. terreinen, gebouwen en ruimten. waar de betrokken ge

gevens, hulpmiddelen of materialen worden bewaard of ge· 
bruikt of waar de betrokken onderzoekingen worden verricht 
of de betrokken werkmethoden worden toegepast, op doelma
tige wijze worden beveiligd: 

b. werkzaamheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
betrokken gegevens, hulpmiddelen of materialen of waarbij de 
betrokken werkmethoden worden toegepast, dan wel werk· 
zaamheden bij het verrichten van de betrokken onderzoekingen 
uitsluitend worden verricht door personen, die naar het oordeel 
van Onze Minister van Binnenlandse Zaken geacht kunnen 
worden de verplichting met betrekking tot de geheimhouding 
naar behoren te vervullen; 

c. van de gegevens, behorende tot of ontleend aan de be
trokken gegevens, hulpmiddelen, materialen, onderzoekingen of 
werkmethoden alleen kennis wordt genomen door personen, 
die rechtstreeks bij werkzaamheden als onder b bedoeld zijn 
betrokken en slechts in die mate als voor een goede uitvoering 
van die werkzaamheden nodig is; 

d. voor zover Onze Ministers dit verlangen, ten aanzien van 
de betrokken hulpmiddelen of materialen en ten aanzien van 
de gegevens, behorende tot of ontleend aan de betrokken ge
gevens, hulpmiddelen, materialen, onderzoekingen of werk
methoden, een administratie wordt gevoerd, waaruit te allen 
tijde blijkt, op welk tijdstip en aan wie bepaalde gegevens. hulp
middelen of materialen zijn verstrekt en gedurende welk tijds
verloop een hepaald persoon die gegevens, hulpmiddelen of 
materialen onder zich heeft gehad. 

3. Voorts dient degene, die beschikt over gegevens, hulp
middelen of materialen. dan wel onderzoekingen verricht of 
werkmethoden toepast. ten aanzien waarvan dit besluit geldt, 
ervoor zorg te dragen, dat: 

a. aan Onze Ministers door hen aangegeven inlichtingen 
worden verstrekt betreffende de betrokken gegevens, hulpmid
delen, materialen, onderzoekingen of werkmethoden; 

b. Onze Ministers en, ingeval deze volgens het vierde lid 
niet daartoe behoort, Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
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otwetwijld worden ingelicht, indien ernstige inbreuken op de 
naleving van de ter verzekering van de geheimhouding getrof
fen maatregelen, dan wel spionage worden vermoed of ont
dekt; 

c. een aan de betrokken onderneming of instelling verbon
den functionaris wordt aangewezen, speciaal belast met het 
treffen van maatregelen ter verzekering van de geheimhouding 
en met het toezicht op de naleving daarvan. 

4. In het tweede en derde lid wordt onder Onze Ministers 
verstaan Onze Ministers, van wie of met wier instemming de 
betrokken gegevens, hulpmiddelen of materialen onder ver
plichting tot geheimhouding zijn verkregen, dan wel Onze 
Ministers, die de betrokken gegevens, hulpmiddelen, materialen, 
onderzoekingen of werkmethoden op grond van artikel 1, eerste 
lid, onder a of b, hebben aangewezen. 

Artikel 3. I. Dit besluit kan worden aangebaald als: Ge
heimboudingsbesluit Kernenergiewet. 

2. Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na 
de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt 
geplaatst. 

Onze Ministers van Economische Zaken en van Defensie 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij 
behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State. 

Soestdijk, 17 juni 1971. 

De Minister van Economische Zaken, 
R. J. NEUSSBN. 

De Minister van Defensie, 
W.DENTOOM. 

JULIANA. 

Uitgegeven de eerste juli 1971. 

De Minister van Justitie, 
C. H. F. POLAK. 
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ECONOMISCHE ZAKEN 

TOEPASSING GEHEIMHOUDINGSBESLUIT KERNENERGIEWET 

24 september 1971/Nr. 671/524 
Directie WJA. 

De Ministers van Economische Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Sociale 

Zaken en van Volksgezondheid en Milieuhygiäne en de Minister zonder 

Portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende het wetenschaps

beleid en het wetenschappelijk onderwijs, 

Gelet op artikel l van het Geheimhoudingabesluit Kernenergiewet (Stb. 

1971, 420); 

Besluiten: 

Artikel l. Het Geheimhoudingabesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420) 

geldt, tenzij de in artikel 1, tweede lid, van dat besluit genoemde 

ministers anders bepalen, ten aanzien van: 

a. gegevens, welke noodzakelijk zijn voor het scheiden van verschillende 

in splijtstof voorkomende uraniumisotopen met gebruikmaking van gas

ultracentrifUges en welke nog niet zijn gepubliceerd; 

b. hulpmiddelen en materialen, welke zijn benodigd voor het scheiden 

van verschillende in splijtstof voorkomende uraniumisotopen met gebruik

making van gasultracentrifuges en waaraan gegevens als onder a bedoeld 

kunnen worden ontleend; 

c. met behulp van gegevens, hulpmiddelen en materialen als onder a en 

b bedoeld verrichte onderzoekingen en toegepaste werkmethoden. 

Artikel 2. 1. Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt. 

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekend. 

making. 

's-Gravenhage, 24 september 1971. 

De Minister van Economische Zaken, 
H. Langman. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 
Biesheuvel. 

De Minister van Sociale Zaken, 
Boersma. 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiäne, 
L.B.J. Stuyt. 

De Minister zonder Portefeuille, belast met 
de aangelegenheden betreffende het weten
schapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs, 
M.L. de Brauw. 



AANVRAAGFORMULIER INGEVOLGE ABUCO - 1972 

Aangevraagd door: Toeleverancier van: Datum Reden van de 
(firma naam) (firma naam) aanvraag: aanvraag* 

1) 
Familienaam 

(Bij gehuwde vrouw ook meisjesnaam) 

2) 
Voornamen (voluit) 

J) 
Geboorte datum en plaats 

4) 
Geslacht 

5) 
Burgerlijke staat/Nationaliteit 

6) 

Tegenwoordige woonplaats en adres: 

Vorige woonplaatsen gedurende de 

laatste 5 jaren (zonodig aan achter-

zijde vervolgen) 

7) 
Huidig beroep en werkgever 

8) 
Werkzaamheden waarvoor betrokkene 

zal worden ingeschakeld 

9) 
Bijzondere vermeldingen van belang 

voor het onderzoek 

• Alleen in te vullen in geval huidige werkgever (punt 7, afwijkt van 

aanvragende firma 



MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 

De ondergetekende 
(naam en voornamen voluit) 

Geboortedatum en -plaats 

Functie 

Werkzaam bij 

Verklaart 

dat hij/zij ervan op de hoogte is gesteld, dat het Ultra-centrifuge
project gerubriceerde gegevens bevat als bedoeld in art. 98 Wetboek 
van Strafrecht, waarvan de geheimhouding in het belang van de Staat 
of van zijn bondgenoten wordt geboden; 

dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar verplichting tegenover onbe
voegden strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle 
gerubriceerde gegevens, die hem/haar ter kennis zijn gekomen of nog 
zullen komen; 

dat hij/zij - voor zover nodig - hierbij nadrukkelijk op zijn/haar 
verplichtingen en verantwoordelijkheden tot beveiliging dezer materie 
is gewezen; 

dat hij/zij zich bewust is dat bij overplaatsing in een andere func
tie dan wel bij beëindiging van zijn huidig dienstverband de door 
hem/haar aanvaarde verplichtingen van kracht blijven en hij/zij onder
worpen blijft aan de sancties bij de wet gesteld, voor het geval dat 
hij/zij bedoelde gerubriceerde gegevens opzettelijk of uit onacht
zaamheid ter kennis van onbevoegden doet komen; 

dat hij/zij bekend is gemaakt met de wettelijke en administratieve 
gevolgen van schending van de geheimhoudingsplicht en niet-naleving 
van de beveiligingsbepalingen, zoals deze zijn vervat in art. 69 van 
de Kernenergiewet, de artt. 98, 98a, 98b, 98c, 272 en 273 Wetboek 
van Strafrecht en in art. 38 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, 
waarvan hem/haar de volledige tekst is overhandigd. 

Afgelegd te ' op 197 

(ondertekening) 



Overzicht wettelijke bepalingen met betrekking tot schending van de 
geheimhoudingsplicht en niet-nakoming van de beveiligingabepalingen 
===================================================================: 
art. 69 Kernenergiewet 

Ieder, aan wie ter zake van de uitvoering van deze wet dan wel van 
internationale overeenkomsten o~ door volkenrechtelijke organisa
ties genomen besluiten, geheel o~ gedeeltelijk betrekking hebbende 
op het gebied van de kernenergie of van de ioniserende stralen, 
enige taak is opgedragen o~ is opgedragen geweest, is verplicht tot 
geheimhouding van hetgeen uit dien hoo~de te zijner kennis is geko
men, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt o~ hem 
uitdrukkelijk is opgelegd. 

art. 38 Arbeidsovereenkomstenbesluit 

1. De arbeider is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in 
zijn betrekking is ter kennis gekomen, voor zover die ver
plichting uit de aard der zaak volgt o~ hem uitdrukkelijk is op
gelegd. 

2. De in het vorige lid bedoelde verplichting bestaat niet tegen
over hen, aan wie de arbeider onmiddellijk of middellijk onder
geschikt is, noch in zover hij door een boven hem gestelde van 
de verplichting tot geheimhouding is ontheven. 

art. 98 Wetboek van Stra~recht 

Hij die enig gegeven, waarvan de geheimhouding door het belang van 
de Staat o~ van zijn bondgenoten wordt geboden, daaronder begrepen 
enig voorwerp, waaraan een zodanig gegeven kan worden ontleend, op
zettelijk mededeelt aan o~ ter beschikking stelt van een tot kennis
neming daarvan niet gerechtigd persoon of lichaam, wordt, indien hij 
weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat het een zodanig gegeven 
betreft, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 
Met dezelfde stra~ wordt gestra~t hij die enig gegeven, dat van een 
verboden plaats a~komstig is en tot de veiligheid van de Staat o~ 
van zijn bondgenoten in betrekking staat, daaronder begrepen enig 
voorwerp, waaraan een zodanig gegeven kan worden ontleend, opzette
lijk mededeelt aan o~ ter beschikking stelt van een tot kennisne
ming daarvan niet gerechtigd persoon of lichaam, indien hij weet o~ 
redelijkerwijs moet vermoeden, dat het een zodanig gegeven betreft. 

art. 98a Wetboek van Stra~recht 

Hij die enig gegeven als bedoeld in artikel 98 hetzij opzettelijk 
openbaar maakt, hetzij zonder daartoe gerechtigd te zijn opzettelijk 
mededeelt aan of ter beschikking stelt van een buitenlandse mogend
heid, een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam, dan wel 
een zodanig persoon o~ lichaam, dat gevaar ontstaat, dat het gegeven 
aan een buitenlandse mogendheid o~ aan een in het buitenland ge
vestigd persoon of lichaam bekend wordt, indien hij weet o~ redelijker
wijs moet vermoeden, dat het een zodanig gegeven betre~t, gestra~t 
met gevangenisstra~ van ten hoogste vij~tien jaren. 
Indien de schuldige heeft gehandeld in tijd van oorlog dan wel in 
dienst of in opdracht van een buitenlandse mogendheid o~ van een in 
het buitenland gevestigd persoon of lichaam, kan levenslange ge
vangenisstraf o~ tijdelijke van ten hoogste twintig jaren worden 
opgelegd. 
Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrij~ als omschre
ven in de voorgaande leden worden gestraft met gevangenisstra~ van 
ten hoogste zes jaren. 
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art. 98b Wetboek van Strafrecht 

Hij aan wiens schuld te wijten is, dat enig gegeven als bedoeld in 
artikel 98 openbaar gemaakt dan wel ter beschikking komt van een 
tot kennisneming daarvan niet gerechtigd persoon of lichaam, wordt 
gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste één jaar. 

art. 98c Wetboek van Strafrecht 

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt gestraft: 

1e hij die opzettelijk enig gegeven als bedoeld in artikel 98, zon
der daartoe gerechtigd te zijn, onder zich neemt of houdt; 

2e hij die enige handelingen verricht, ondernomen met het oogmerk 
om, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de beschikking te krijgen 
over enig gegeven als bedoeld in artikel 98; 

3e hij die tersluik, onder een vals voorgeven, door middel van een 
vermomming of langs een andere dan de gewone toegang op of in 
een verboden plaats komt of tracht te komen, aldaar in dier voege 
aanwezig is, of zich op een van die wijzen of door een van die 
middelen vandaar verwijdert of tracht te verwijderen. 

De bepaling onder 3e is niet toepasselijk, indien de rechter blijkt, 
dat de dader niet heeft gehandeld met het oogmerk als bedoeld onder 
2e. 

artikel 272 Wetboek van Strafrecht 

Hij die enig geheim, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet ver
moeden, dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voor
schrift, dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te be
waren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste zesduizend gul
den. 
Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt 
het slechts vervolgd op diens klachte. 

art. 273 Wetboek van Strafrecht 

Hij die opzettelijk aangaande ene onderneming van handel of nijver
heid bij welke hij werkzaam is of geweest is, bijzonderheden waar
van hem geheimhouding is opgelegd, bekend maakt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste twaalfhonderd gulden. 
Geen vervolging heeft plaats dan op klachte van het bestuur der 
onderneming. 
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